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Esipuhe 

Pentti Mikkonen 

Tämä muistelmakirjanen kertoo isäni, työväenliikkeen veteraanin Antti Mikkosen 

(16.12. 1890 - 11.10. 1977), elämän vaiheista 1890-luvun lopulta aina kansalais-

sodan päättymiseen vuoteen 1918 asti. Se perustuu hänen itsensä vuosina 1954 

ja 1960 kirjoittamiin muistelmiin, joita ei ole julkaistu aiemmin. Aivan kaikkia 

papereita näistä muistelmista ei ole säilynyt, mutta joitakin pieniä katkoksia 

lukuunottamatta ne kuitenkin sisältävät jokseenkin yhtenäisen kertomuksen isäni 

elämänvaiheista kyseisenä ajanjaksona. 

Antti Mikkonen syntyi Säräisniemellä 16.12. 1890 Antti Pekanpoika Mikkosen (19.3. 

1836 - 26.6. 1914) ja Emma Liisa Mikkosen os. Kaikkonen (22.12. 1847 - 11.6. 

1909) perheeseen. Antti oli perheen nuorimmainen. Hänellä oli neljä veljeä: Eero, 

Juho, Pekka ja Matti sekä kaksi sisarta: Riita Kaisa ja Greta, joka kuoli jo 1,5 

vuotiaana. Perhe asui pienessä mökissä Oulujärven rannalla varsin vaatimatto-

missa oloissa. 

Ajan tavan mukaan ja osittain pakon sanelemana myös Antti joutui jo lapsena 

lähtemään ansiotyöhön. Hänen ensimmäinen työnsä 11-vuotiaana oli kuusipöllien 

sulattelu saksalaisen metsäyhtiön palveluksessa. Sittemmin Antti kierteli metsä- ja 

linnoitustöissä eri puolella laajaa Suomen suuriruhtinaskunnan aluetta samoin 

kuin myös Venäjän puolella. Näistä retkistä, jotka tehtiin usein joko kävelemällä tai 

hiihtämällä, milloin junakyyti ei ollut mahdollinen, hän kertoi muistelmissaan 

mielenkiintoisia ajan henkeä ja tapoja hyvin kuvaavia kertomuksia. 

Muistelmat päättyvät kansalaissodan aikaan, jolloin Antti osallistui työväenliikkeen 

jäsenenä ns. punaisten puolella taisteluihin ensin Tervolassa, sitten pitkän pako-

matkan jälkeen vielä Tampereella, jossa hän haavoittui ja joutui Kalevankankaan 

vankileirille. Itse sotatapahtumista muistelmissa ei valitettavasti ole juurikaan 

säilynyt kuvauksia, mutta mm. vankileirien kauheista oloista hän kertoi. Tähän 

muistelmat sitten päättyvätkin. Hänen ajastaan Tammisaaren vankileirissä ja sieltä 

vapautumisesta ei ole säilynyt muistiinpanoja. Tämän jälkeen Antti Mikkonen toimi 

aktiivisesti sekä ammattiyhdistysliikkeessä että sosiaalidemokraattisen työväen- 
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liikkeen piirissä ja toisen maailmansodan jälkeen myös yhteiskunnallisissa 

luottamustehtävissä. Vielä eläkepäivillään hän oli aktiivinen kirjoittaja, jonka 

pakinoita ja historiallispoliittisia kirjoituksia julkaistiin pohjoissuomalaisissa ja myös 

pohjoisruotsalaisissa työväenlehdissä. 
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SÄRÄISNIEMELTÄ TAMPEREELLE 

Työväenliikkeen veteraanin muistelmia 

1890-luvulta vuoden 1918 kansalaissotaan asti 

Antti Mikkonen 

Lapsuusmuistoja 

Jokaisen on aloitettava elämänsä alusta. Samoin tein minäkin. Tuota tapausta en 

tosin satu muistamaan. Vanhemmiltani, Antilta ja Emma Liisalta, kuulin syntymäni 

tapahtuneen 16. joulukuuta 1890 Säräisniemellä, äidin kertoman mukaan 

pienessä savusaunassa. Tuon saunan kyllä muistan. Kotimökki sijaitsi Oulujärven 

rannalla olevan niemen tyvellä ja on uudelleen rakennettuna siellä vieläkin, tosin 

vieraan suvun hallussa. Olisin valmis hankkimaan sen itselleni ja viettämään siellä 

joitakin päiviä lapsuuteni muistojen parissa ja kertaamaan elämäni kokemuksia. Ne 

kyllä olisivat sen arvoisia. Valitettavasti olen ollut niin köyhä ja olen vieläkin, että 

sellaiset mielikuvat saavat jäädä unholaan. 

Mökin pojan syntyminen ei ole koskaan mikään suurtapahtuma, eikä pojan 

syntymispaikan eteen aseteta kunniavartiota eikä airut puhalla torvella tulo-

signaalia. Syntymäsaunan oven takana on seisonut satoja vuosia vanha petäjä. Se 

on nähnyt pakkasen, pyryn, tyynen, myrskyn, sateen ja päivänpaisteen seisoen 

uskollisesti paikoillaan pienen mökin vartijana. Siitä on muodostunut elämäni 

symboli. Syntymävuoden syksynä talvi tuli myöhään. Kertoman mukaan Oulujärvi 

lainnehti vielä ja etelämyrsky räntäsateen säestämänä soitteli säveliään. Tuskinpa 

luonto olisi osannut sen kuvaavampaa vastaanottoa Mikkosen perheen seitse-

männelle ja viimeiselle tulokkaalle järjestää. 

Siihen aikaan radiota ei ollut eikä se olisi sellaisista asioista kertonutkaan. Kullakin 

ajalla on kuitenkin omat keinonsa. Kylän kuppari sarvipusseineen sai toimia 

lähetysasemana ja kuuluttajana. Pian se tieto levisikin. Toiset siunailivat, toiset 

pudistelivat päätään. Eikä suotta, sillä mökissä oli vain yksi huone (noin 4 x 4 

metriä). Mökin lisäksi sauna, navetta, heinälato ja aitta. Siinä se maallinen 

omaisuus oli. Ei siis ollut mikään ihme, että siunailtiin. Kiitos vain huolenpidosta! 

Kotini ei ollut ainoa lajiaan. Sellaisia oli monia. Siitä kun aloin muistaa asioita, oli 

3 



perhe jo osittain hajonnut. Kotona oli kaksi veljeä, kolmas eräässä talossa paimen-

poikana ja yksi Oulussa. Ensimmäinen asia, mitä muistan, on kantava tuohitorven 

ääni. Ääni kuului monen kilometrin päähän, kun veljeni puhalteli torvea karjaa 

laitumelle viedessään ja kotiin tuodessaan. 

Oma lapsuuteni ei ollut ruusuilla tanssimista, mutta kurjaksikaan sitä ei voi sanoa. 

Vanhemmat veljeni, joiden harteille huoltoni ja kasvatukseni pääasiassa jäivät, 

eivät varmaan kovin helpolla selvinneet. Joskus melkoisen raisu, toisinaan 

tuntikausia mietteissään istuva pojan viikari ei ole mikään lampaan karitsa. Omasta 

kokemuksesta tiedän sen nyt. Osata tehdä työtä ja suhtautua oikein kulloisenkin 

tilanteen mukaan, arvioida tilanne oman arvionsa mukaan luottamatta liikaa 

auktoriteetteihin. Siinä ovat ne peruskivet, joille olen ajatusmaailmani rakentanut. 

Muuta perintöä en ole saanut. Se on riittävän hyvä minulle. Kiitos veljet perinnöstä. 

Lapsuuden leikit olivat mahdollisuuksien mukaiset. Talvella hiihdettiin ja laskettiin 

mäkeä. Jos yksi mäki tuli tutuksi, siirryttiin toiseen. Ei siinä tuhlattu aikaa mäen 

korjaamiseen eikä pelätty kaatumista. Illalla laskettiin, montako "akkaa" kukin oli 

päivän aikana tehnyt. Hiihtovälineet olivat, mitä sattui saamaan. Sauvojen puutetta 

ei tunnettu, kirves kainaloon ja vesa kumoon, toinen sommaksi ja taas latu aukesi. 

Voiteina käytettiin tervaa, kalan rasvaa ja kynttilän pätkää eikä koskaan tapahtunut 

voiteluvirheitä. Luistelua harjoitettiin puupäällisillä maasepän tekemällä luistimilla, 

silloin kun siihen oli tilaisuus. Lähellä oleva koski työnsi jäälle vettä ja teki joskus 

hyvänkin luistinradan. 

Kesällä ongittiin, uisteltiin, uitiin oikein tosissaan, kaiveltiin rantakivien alta 

kivinilkkuja ja mateenpoikasia sekä käytiin marjassa, siinä se aika hupeni. Heti kun 

kynnelle kykeni piti kiskoa parkkia, koota lehtiä ja heiniä eläinten rehuksi. En 

totisesti muista, minkä ikäisenä olen ensimmäisen lehtikerpun sitonut. Vähän 

varttuneempana täytyi tietysti autella kotitöissä aina eläinten hoitoa myöten. Kesällä 

ei käytetty kenkiä juuri ollenkaan. Lika ja vesi kovetti jalat niin pahoin, että pesusta 

huolimatta ne halkeilivat, tuli ns. variksen saappaat. Muistan niin elävästi, kun äiti 

illalla pesi lämpimällä vedellä ja voiteli kermalla kiveleviä kinttuja. Mutta kun niiden 

päälle vedettiin puhtaat villasukat, loppui kively ja se muisto lämmittää vieläkin. Ei 

silloin tunnettu rasvoja ja tököttiä, lähin apteekkikin oli 120 kilometrin päässä. 

Korkeintaan sieltä pystyttiin ostamaan parilla kymmenpennisellä pirunpaskaa ja 
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kymmenellä pennillä piikkiöljyä, jos muorin reiteen sattui tulemaan äkämä. 

Yö lukkarin ruumisarkussa 

Lienen ollut siinä yhdeksän vuoden ikäinen, kun meillä oli nuori koira. Eräänä 

talviaamuna se oli saanut päähänpiston lähteä tutustumaan avaraan maailmaan. 

Sen enempää puhumatta se oli painunut järvellä olevalle tielle ja lähtenyt 

taputtamaan pitkin tietä kylälle päin. Yöllä oli satanut sen verran lunta, että jälkiä oli 

hyvä seurata. Jälet jatkuivat kylän ohi kirkonkylään johtavaa tietä. Olin hiihtänyt 

tietä pitkin niin pitkälle Oulujärven jäälle, että takaisin paluu olisi ollut pitempi kuin 

kirkolle meno. Tuuli jäällä oli siksi kylmää, että pidin parempana jatkaa matkaa 

eteenpäin. Vaikka matkaa oli yli 20 kilometriä, ei perille pääsy tuottanut mitään 

vaikeuksia. Koiran jälet katosivat kirkolla ja siellä teillä se rakki on tänäkin päivänä. 

Menin tuttuun taloon, jolloin isäntä ja emäntä kuultuaan millä asioilla liikuin, 

käskivät syömään ja sovittiin, että samana päivänä en lähde takaisin, koska pimeä 

ehtisi välillä ja matkaakin karttuisi siinä 45 km. Mikäs siinä, aika kului mukavasti. 

Isäntä oli hyvä puuseppä. Hän valmisteli ruumisarkkua hiljattain kuolleelle seura-

kunnan lukkarille Juho Kuusistolle. Seurasin mielenkiinnolla työtä. Se oli niin 

kaunista ja siistiä, että ihailen sitä vieläkin. Illalla, kun tuli maatamenon aika, 

näyttivät arkunpohjalla olevat hienot valkoiset höylänlastut niin houkuttelevilta, että 

en malttanut olla sanomatta, että tuolla arkussa olisi varmaan hyvä nukkua näin 

lämpimässä. Isäntä katsoi minua hymyillen silmiin ja arveli, että et sinä sinne 

uskalla mennä. Kiipesin arkun vieressä olevan tuolin avulla arkkuun, painuin 

'astuitte ja varmasti nukahdin heti. 

Heräsin aamulla melkoisen myöhään ja erinomaisen virkeänä. Join tarjotut aamu-

kahvit ja söin aamiaisen. Päivän valettua lähdin palaamaan kotiin emännän 

laittama voileipäpaketti puseron povessa. Arkussa nukkumisesta ei puhuttu mitään. 

Isännän poika, joka oli junailijana Rovaniemellä, kertoi noin 40 vuoden perästä 

isänsä usein maininneen kuinka häntä ei sinä yönä nukuttanut. Minun jalkani kun 

olivat kalahdelleet arkun !aitoihin. Minä ainakin nukuin sen yön niin hyvin, että 

paremmin en koskaan. Kuusisto-vainaja lienee ollut huumorintajuinen mies, koska 

hän ei kertaakaan ole edes unissa moittinut minua siitä, että lainasin hänen 

viimeistä leposijaansa tilapäiseksi yöpaikakseni. Lukkarit ja kulkurit näyttävät 
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ymmärtävän hyvin toisiaan. Kerroin tämän jutun kotonani. Ei ne juuri mitään 

puhuneet. Katselivat vähän siihen tapaan, että kyllä tuolla Antilla on ruuvit alkaneet 

tipahdella. Mitä vielä, kyllä ne ovat vieläkin tallella, mitä isä ja äiti ovat antaneet ja 

niitä näyttää olevan noin kotitarpeeksi. 

Ensimmäinen työ: kuusipöllien sulattelu 

Elpyvä puutavarateollisuus antoi työtä osan vuodesta, jota kyllä joutui hakemaan 

aina Lappia myöten. Väliaikoina metsästettiin ja kalastettiin. Keväisin kiskottiin 

pajun ja kuusen parkia, joita myytiin Vaalassa Äströmin tehtaalle käytettäväksi. 

Paljoa näistä puuhista ei herunut, leivässä kumminkin pysyttiin. Pettua meillä ei 

syöty, vaikka sekään ei ollut seudulla harvinaista. Myöhemmin laajennettiin 

mökkiäkin. Silloin kyllä tila riitti. Koulunkäyntiin ei ollut mahdollisuutta. Kunnassa oli 

vain yksi koulu kirkonkylässä. Kiertokoulukin oli laajan kylän eri puolilla eri vuosina. 

Kuuden viikon kurssin onnistuin käymään. Siinä se minun opillinen sivistykseni 

sitten oli. Myöhemmin suoritin vielä kuuden kuukauden käsityökoulun. Tällä sitä on 

pitänyt selviytyä maailman läpi. 

Lapsuus loppui varsin lyhyeen. Olin joulukuussa 1901 täyttänyt 11 vuotta. Silloin oli 

tapahtumassa suuri muutos talouselämässä. Vanha tervakulttuuri alkoi muuttua 

nykyaikaiseksi teollisuustaloudeksi. Kapitalismi oli löytänyt tiensä Kainuun saloille 

saakka. Se muutti yhdellä iskulla koko elämän menon. Oululaiset, raahelaiset ja 

Kymi Oy sekä monet muut puutavarayhtymät aloittivat metsien kilpaoston. Lisäksi 

perustettiin nykyinen Kajaanin puutavara Oy, joka vieläkin hallitsee Kajaania 

ympäristöineen varsin omavaltaisesti. Ostajien kesken vallitsi ankara kilpailu, ei 

hinnoista vaan sijaintipaikoista. Metsät ostettiin joko pohjineen tai puhtaaksi-

hakku uoikeudella. 

Monin paikoin siirtyi kokonaisia kyliä yhtiöiden omistukseen, mm. Hyrynsalmen 

kunnan yksityisistä taloista oli noin 2/3 -osaa yhtiöiden hallussa. Hinnat olivat 

suorastaan nollahintoja, mutta ihmisille. jotka olivat ikimuistoisista ajoista eläneet 

kurjuudessa syöden hyvinäkin vuosina osan vuodesta pettua ja jäkälää, tuntui 

yhdellä kertaa saatuna muutama tuhatmarkkanen niin suurelta omaisuudelta, että 

sitäkään ei osattu käyttää. Monissa tapauksissa se hupeni suorastaan huomaa-

matta kuin suola lumelle. Tuskinpa kaikki ehtivät maksaa talojaan rasittavia velkoja, 

6 



joiden seurauksena pakkohuutokaupat olivat melkoisen yleisiä. Useille kävi niin, 

että suurin riemu oli siinä kun sai Kajaanin markkinoilla ostaa pullon Savon 

pöytäviinaa, uuden piipun, sen täyteen kunnon tupakkaa ja tuntea edes kerran 

olevansa toisten ihmisten kaltainen. Tosin vähästä oli jouduttu maksamaan kallis 

hinta, mutta se on elämän lain vääjäämätön huono puoli. 

Hakkuiden määrä kasvoi niin suureksi, että uitto Oulujoessa ei sujunut yhtenä 

kesänä. Haitan poistamiseksi kaivettiin uittokanava Oulujärvestä Neittävän jokeen, 

mikä laskee Siikajokeen. Raaheen menevät puut uitettiin sitä myöten. Nälkävuosia 

sattui silloinkin ja työ suoritettiin hätäaputyönä. Vanhin veljeni Eero oli siellä työssä 

ja sai huonoissa oloissa keuhkokuumeen ja sai virua monta kuukautta sairas-

vuoteella. Vanhemmalla iällä tauti uusiutui ja vei mennessään. Siinä toteutui 

jätkien sananlasku: "Pakko kuin köyhän kuolema". 

Jo aikaisemminkin oli otettu järeää tavaraa, nyt alkoi pinotavaran otto. Metsät 

hakattiin niin paljaiksi, että vielä 40 vuoden jälkeen siellä käydessäni jälki näkyi 

selvästi. Ansiotyötä ilmestyi kumminkin useammalle paikkakunnalle. Palkat olivat 

kyllä nälkäpalkkoja, mutta parempi sekin oli kun ei mitään. Ensimmäisenä työnäni 

sulattelin kuusipöllejä, joita tehtiin saksalaiselle yhtiölle oululaisen yhtiön 

välittämänä. Päiväpalkka lienee ollut siinä parin markan seutuvilla. Sai sillä 

sentään leipää ja Ameriikan läskiä sen verran, että tiellä pysyi. Niillä seuduilla sai 

asua taloissa, joten säästyi sen aikaiselta kämppäkurjuudelta. Kämpät olivat siihen 

aikaan, mikäli työnantaja niitä rakenteli, niin kylmiä että tuhka jäätyi talvella seinään 

kiinni. Yhdessä nurkassa olevan kivistä ladotun piisin äärellä ei vaatteiden 

kuivaamisesta ollut puhettakaan, koska ainakin pakkasella oli ruoka ja kahvikin 

siinä valmistettava. Ei ollut ihme, jos tuli paloi jatkuvasti ja kuten eräs runollinen 

sielu sanoikin: "Heidän vaivansa savu nousee kohti korkeutta ijankaikkisesti". 

Vuosien varrella kehitys kulki vielä tästäkin huonompaan suuntaan. Vuoden 1905 

lopulla tuntipalkat laskettiin 30 pennistä 25 penniin tunnilta. Vain ruotsalaiset yhtiöt 

maksoivat 30 penniä. Sattui myös sellainen tapaus, että Kemi-yhtiö oli tilannut 

työmaitaan varten koko laivalastin amerikanläskiä. Lastia tuova saksalainen Hebe-

laiva teki haaksirikon Pohjanlahdella. Lasti saatiin pelastetuksi, mutta merivesi 

turmeli sen. Siitä huolimatta se kuljetettiin työmaille jätkien syötäväksi. Silloin alkoi 

ns. hilkun ja Hebe-läskin kausi. Kiristys vietiin aina tuotantoportaisiin saakka. 

7 



Niinpä esimerkiksi Karihaaran sahalla kaikki työmiehet joutuivat ostamaan 

elintarvikkeensa yhtiön kaupasta ja aina jäi velkaa. Tällaiset toimet aiheuttivat 

tietysti liikehtimistä työmailla. Vuoden 1906 tammikuussa alkoivat lakot, jotka olivat 

aluksi vaistonvaraista itsepuolustusta ilman yhtenäisyyttä. Hieman myöhemmin 

perustettiin Pohjolan Tukkityöläisten Rengas, joka aloitti järjestäytyneen 

lakkotoiminnan. Renkaan toiminta kuitenkin epäonnistui, sillä yhtiöt olivat vielä 

silloin vahvempia ja vuonna 1909 Renkaan toiminta loppui ja se sulautui Suomen 

Sahateollisuustyöväen liittoon. 

Sellainen oli nuoruuteni koulu. Se ei ollut hienoudella pilattu eikä mukavuuksilla 

rasitettu. Se oli elämän kovaa koulua. Siellä saadut opinarvot ovat olleet kallista 

tavaraa elämäni taipaleella. Siitä koulusta en ole vieläkään saanut päästä-

todistusta. Vain väliarvostelun "jätkä" siinä missä toisetkin. 

Tulo työväenliikkeeseen 

Ensimmäinen kosketus politiikkaan sattui silloin, kun kerättiin nimiä ns. 

suuradressiin (1899). Muistan elävästi, miten nojasin kotona pöytään äidin 

kirjoittaessa isän ja oman nimensä kerääjän paperiin. Piirtäessään puumerkkiään 

nimensä alle, isäni, joka ei ollut kirjoitustaitoinen, lausui: "Muuta perintöä ei lapsille 

jääkkään, hyvä kun saisivat pitää vapautensa." Tuota perintöä olen sitten koettanut 

hoitaa kykyjeni mukaan. Miten siinä olen onnistunut, onkin asia erikseen. 

Tulo työväenliikkeeseen ei sekään tapahtunut sattumalta. Eräs työväenliikkeen 

mies on sanonut: "Olen syntynyt sille puolen parrikaatia". Minun kohdallani se on 

elävä totuus ja sen valossa on tekojani arvosteltava, olkoot ne hyväksyttäviä tai ei. 

Oli vuosi 1905. Olin silloin työssä Oulussa kesän ajan. Oulun lääni oli saanut 

suomalaisen, mutta venäläismielisen, kuvernöörin nimeltään Savander. Oulun 

poliisimestarina oli venäläinen Demidoff -niminen mies. Molempia kansa vihasi 

sydämensä pohjasta eikä suotta. Nämä herrat olivat sortovallan loistavimpia 

kukkasia. Jouduin työn loppumisen takia lähtemään kotiin muutamia päiviä ennen 

marraskuun suurlakon alkamista. Tuon ajan tapahtumat Viaporin kapinoineen 

kuitenkin jäivät hyvin mieleen. Silloinen punakaartin päällikkö oli syntyisin 

Rovaniemen Muurolasta. Levottomuuksia syntyi Oulussakin. Veljeni Matti, joka asui 

silloin siellä, kertoi olleensa repimässä katukiviä, joilla viskeltiin poliisipäällikköä 
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poliisiaseman edustalla. Sanomalehdet kertoivat laajasti tapahtumista ja innostus 

levisi maaseudullekin. Meidän talouteemme oli sanomalehti tullut ennen kuin 

muistankaan. 

Suurlakon jälkeen alkoi kova poliittinen kastijako. Talojen isännät kyllä hyväksyivät 

vapauteen tähtäävät pyrkimykset, mutta olivat kovasti sitä vastaan, että köyhätkin 

tulisivat samanarvoisiksi. Ensimmäiset eduskuntavaalit nostivat oikein emä-

mylläkän. Poliittisia kokouksia oli vähän joka talon pirtissä. Siellä ei aina pyydetty 

puheenvuoroja vaan yhtäaikaa saattoi olla kymmenen henkeä äänessä. Joskus 

näytti siltä, että käydään kiinni toistensa rinnuksiin vaan käsikähmää ei kuitenkaan 

syntynyt. Kun sitten ensimmäiset vaalit olivat ohi, selvisi, että sosialistit olivat 

saaneet vain muutaman kymmenen ääntä vähemmän kuin porvarit. Kun tulos oli 

selvä, tasoittuivat ensi myrskyn laineet, ja talollisit alkoivat suhtautua asioihin 

vapaamielisemmin. Työväki sai kokoushuoneita ja puhujiin suhtauduttiin eri tavalla. 

Väittelyjä tietysti käytiin edelleen, mutta aisakellossa oli toisenlainen ääni. 

Oli tammikuun 16. päivän ilta vuonna 1907. Työläisiä oli kutsuttu kokoukseen 

Tikanniemi -nimiseen taloon. Veljeni Pekka avasi kokouksen, ehkä hän oli sen 

kokoonkutsunutkin. Pitemmittä puheitta perustettiin työväenyhdistys. Olin vielä 

alaikäinen, joten ilmoitin liittyväni mukaan kunhan saan isältä luvan, joka piti olla 

ihan kirjallinen. Oli eräs toinenkin poika, nimeltään Vihtori Karjalainen, jonka oli 

tehtävä samoin. Teetimme nuo lupapaperit oikein herastuomarilla. Hyvin ne 

kelpasivat Oulun kuvernöörille. Minulla on siis Venäjän keisarin edustajan antama 

lupa kuulua työväenpuolueeseen. Yhdistyksen toiminta ei silloisissa oloissa ollut 

kovinkaan helppoa. Kokouksia pidettiin setäni vanhassa savupirtissä. Sen 

mustuneiden seinien sisällä olen ottanut politiikan ensimmäiset askeleet. Niin, että 

on se turhaa erään toisenkaan lyödä rumpua siitä, että on savupirtin poika. On sitä 

nokea saanut niellä, paitsi saunassa syntyessään, myös aatteen alkupalat on nielty 

nokikarstan maustamina. Alkuajan toiminnan haittana oli se, että piti olla aina työn 

haussa siellä sun täällä. Silloin, kun olin kotosalla, olin touhussa mukana. Jäsen-

oikeuteni pidin kyllä aina kunnossa. Samana vuotena liityin Haukiputaalla 

ollessani Kurtinhaudan lastausrenkaaseen, joten tulo ammatilliseen liikkeeseen 

sattui samaan saumaan. 

Politiikassa mukana olo ei siihen aikaan ollut niin suoraviivainen asia. Työnantajat 
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käyttivät yleensä ns. mustalista -järjestelmää. Sosialistit pistettiin aina ensim-

mäisenä kävelemään ja ellei ollut erityistä kiirettä, sanottiin, että nyt on entisiäkin 

liikaa. Nuorena hyvänä työntekijänä en silloin joutunut enempää kärsimään. Paljon 

myöhemmin kylläkin koki tarpeeksi. Monien toisten kohdalla asia oli pahemminkin. 

Ammattiyhdistysliikkeen laita oli paljon heikommin, osastoja oli harvassa ja 

katkeamia syntyi väkisinkin. Tuskin se aina olisi käynyt laatuunkaan olla jäsen. 

Esim. myöhemmin Kajaanin puutavarayhtiön palveluksessa lienen ollut työnjohto-

puolella ainoa sosialisti. 

Ehdin työskennellä ympäri Kainuuta ja pohjoisempanakin. Vuoden 1908 keväällä 

lähdimme, alun toistakymmentä miestä, suksilla hakemaan uittoa pohjoisesta. 

Keväthangilla hiihtelimme aina Sodankylän Sompioon saakka. Matka vei salojen 

halki Puolanka-Pudasjärvi-Posio-Kemijärvi-Pelkosenniemi -reittiä Sompioon. 

Matkaa karttui linnuntietäkin noin 400 km, eikä silloin kannettu paistettuja 

kalkkunoita tarjottimella kotipöydälle. Uitto kesti noin viisi viikkoa, mutta sinä ajan-

kohtana matka vastasi tarkoitustaan. Ei sieltä paluukaan ollut aivan helppoa. 

Pelkosenniemeltä ostettiin vene ja yhdeksän miehen tavarat lastattiin pohjalle ja 

miehet veneeseen ja sitten Kemijokea myöten alaspäin. Koskien kohdalla oli 

mentävä maita myöten jalkaisin. 

Ei se Rovaniemen kirkonkyläkään ollut kaksinen laitos. Varsinainen kirkonkylä 

muodostui nykyisen Valtakadun varrelle. Taloissa oli suuret pirtit, joissa majailivat 

jätkät ja rahtimiehet. Toisinaan olivat lattiat yön aikana niin täynnä makuumiehiä, 

että oli liikkuessa pidettävä kengät jalassa, ettei olisi loukannut varpaitaan 

nukkujien hampaisiin. Hevosille ei ollut mitään suojaa. Nämä saivat seistä ulkona 

niin pakkasessa kuin sateessa. Kirkonkylän laitamilla oli viinan kauppiaita ja 

lemmen sisaria, sen huomasi heti rantaan tultua, vaikka ei ne meidän joukosta 

saaneet yhtään uhria. Kymmeniä korttisakkeja oli Ounaskosken niskalla olevassa 

rantapusikossa ja muutenkin elämä näytti vähän saman suuntaiselta kuin 

"Landykessä" pahimman kultakuumeen aikoina. Silloin rakennettiin Kemin-

Rovaniemen rataa, ja vaikka se oli liikenteessä vain Tervolan Koivun asemalle 

saakka, tuntui sen vaikutus jo Rovaniemelläkin. 

Kemiin päästyä myytiin vene ja päästiin niin omilleen, että tosiasiassa vaivat jäivät 

kyytikuluiksi. Taivalta oli tullut tehtyä noin 700 km, ehkä ylikin. Jos muistaisi 
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montako markkaa oli taskussa, niin ei siitä monta penniä tulisi matkakuluiksi 

kilometriä kohti. Jätkä on aina ollut jumalien suosikki, vaikka ei se varmaan 

Taivaallinen isäkään tiedä miten ja millä hän on toimeen tullut. 

Kiantajärvellä uitossa 

Näissä merkeissä se elämä jatkui noin vuosien 1910 - 11 paikkeille. Vuoden 1911 

kevät oli aikainen ja uitot loppuivat varhain. Poikkesin Kajaaniin ja tapasin siellä 

entisen tuttavani Juho Haatajan. Hän ehdotti, että lähdettäisiin Suomussalmen 

Hossalle uittoon, koska siellä oli tuttu ukkoherra. Olin ollut sillä työssä ennenkin, 

joten työhön pääsy näytti varmalta. Jätkän täytyi olla aina valmis ja meillä oli aikaa 

marssia laivaan ja painua ryysyrantaa kohti. Siitä marssista kannattaa vieläkin 

kertoa. Laivasta jäimme Kontiomäkeen, josta alkoi maataival. Kahvit ryypättyämme 

lähdimme kävelemään Ristijärveä kohti. Jonkun aikaa käveltyämme meidät sivuutti 

eräs metsänhoitaja tovereineen kievarikyydillä ajaen. Vaihdoimme jonkun sanan ja 

kehoitimme keitättämään kievarissa kahvit, koska aioimme yöpyä siellä. Kovin 

paljoa he eivät meitä jättäneet, sillä kahvi oli juuri ehtinyt valmistua. Illalla 

juttelimme siinä yhtä ja toista. Haataja vinoili, että meille tulee kova kävely, jos 

aiomme olla Suomussalmella vuorostamme heille kahvia keitättämässä. Metsän-

hoitaja puolestaan lupasi perillä sanoa, että pistävät saunan lämpiämään, kun 

sieltä on tulossa pari nopeajalkaista jätkää, joilla varmaan on kinttusuonet 

kiinteällä. 

Aamulla painuimme tielle. Herrat tapasimme vasta lopputaipaleella. Sanoimme 

huomenta ja kehoitimme taas kahvia keitättämään. Oravivaaran kievarissa erosivat 

tiemme. He lähtivät maantietä pitkin, mikä silloin poikkesi Puolangan puolella, me 

oikaisimme jalkapolkua myöten Hallan kautta suoraan Ämmänsaarelle. Yövyimme 

Hallan suuressa pirtissä ja kyllä siinä kokoa olikin. Vasikan inuminen ei kuulunut 

ovensuuhun perällä olevasta karsinasta. On siinä ollut tilaa myös jääkäreille 

makoilla matkoillansa kulkiessaan. Saimme tietää, että Hallan kaksi tyttöä asui tien 

vieressä lähellä Ämmänsaarta ja meillä oli mahdollisuus saada venekyyti, mikä 

oikaisi monta kilometriä. Tytöt olivat juuri lähdössä kirkolle. Meillä näytti olevan 

ilmiömäinen tuuri. Pannu pistettiin tulelle, koska tuli tuttuja vieraita. Olin edellisenä 

kesänä tavannut tytöt Hyrynsalmen kirkolla, missä sairastin käsiäni. Katselin 

ikkunasta tielle. Siellä meni metsänhoitaja. Harmittelin hiukan vaan tytöt 
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vakuuttivat, että me ollaan ennen heitä. Venematkasta suoriuduimme nopeasti ja 

niinpä istuimme rauhallisina kievarin pirtissä ja kahvi porisi heilalla herrojen 

saapuessa. Sen saunalupauksensa se metsänhoitaja kumminkin täytti. Kehuen 

kyllä, sauna oli sen kilpailun arvoinen. 

Seuraavana aamuna oli noustava melkoisen aikaisin. Meidän piti lähteä kohti 

Juntusrantaa. Siihen aikaan ei Kiantajärven sivuilla ollut maanteitä. Edellisenä 

kesänä oli Harakka -niminen mies hankkinut höyryveneen. Se oli pieni avonainen 

puinen paatti, joka välitti liikennettä Kiantajärvellä. Laivamatkaa kertyi noin 100 km 

eikä sitä tehty 50 solmun nopeudella. Lisäksi sattui melkein vastainen kova tuuli, 

mikä hidastutti kulkua. Välillä pistäydyttiin laitureissa, mm. Turjanlinnan rannassa. 

Olihan tuo nähtävyys sekin. Kyläläisten kertoman mukaan sillä oli ainakin yksi 

ominaisuus. Sen saunan parvessa happani pontikan alkuvauhti jokseenkin 

jatkuvasti. Pahimmilla paikoilla tahtoi laivan vauhti mennä hiljaiseksi, joten rupesin 

lämmittäjäksi, koska laivassa oli vain yksi mies. Sen jälkeen höyryä kyllä piisasi. 

Tulipa joskus liikaakin. En antanut hyvän tavaran mennä hukkaan vaan asetin 

laukun pätkän sopivasti varaventtiilin päälle ja istuin itse painoksi. Se merimatka on 

elämäni hauskimpia, vaikka kymmenisen tuntia veneessä värjöteltyä leuat löivätkin 

loukkua matkan päätyttyä. 

Juntusranta oli siihen aikaan nimensä mukainen. Kylän 14 talosta sanottiin 13 

olevan Juntusia, yksi Heikkisiä. Joskus lienee kulkumiehen juokale kyllästynyt 

ainaiseen vaellukseen ja jäänyt kotivävyksi. Pitemmälle meidän ei tarvinnut 

mennäkään, sillä uiton etupää oli jo siinä. Aloimme valmistaa lauttaa hevos-

ponttuulla yli Kiantajärven kuljetettavaksi. Siinä oli edessä melkoinen marssi. Kun 

ottaa huomioon, että matka oli kierrettävä kelan (vorokin) ympärillä, kertyi se 

moninkertaiseksi. Hevosponttuulla tosin oli se etu, että miehet oli jaettu kahteen 

kuuden miehen ryhmään, kuusi tuntia vuorossa. Jos ilma oli kaunis, kuten meille 

sattui, voipi sitä pitää melkein huvimatkana, tuulella ja sateella se oli täyttä 

helvettiä. Tuo 110 kilometrin matka sujui ilman suurempia vaikeuksia. Kun lautta oli 

saatu kiinni Ämmänsaaren rantaan, en malttanut olla vilkaisematta taakseni. Siinä 

oli jälellä monta askelta, jotka oli astuttu Kiantajärven pinnalla, kuten muinainen 

Vapahtaja kävellen vettä pitkin. 
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Aputyönjohtajana Vuolijoella 

Palasimme Kajaaniin samaa tietä kuin tulimmekin. Hallan pirtissä emme yöpyneet, 

koska se vanha tuttavamme, nurkassa ollut vasikkakin, oli kalppinut laitumelle. 

Kajaanissa tapasin kotikylältä olevan kauppiaan ja metsätyönjohtaja Juho 

Koskelon. Sovimme, että lähtisin hänen kanssaan talveksi ja kesän lopuksi 

Vuolijoelle. Yhtiön Kajaanin konttorissa minut merkittiin vakinaiseksi aputyön-

johtajaksi ja sain 15 markkaa korkeamman kuukausipalkan kuin tilapäiset. 

Järjestimme työmaalle menevää raskaampaa muonatavaraa laivalla suoraan 

vietäväksi. Sen jälkeen tein elämäni ensimmäisen automatkan. Kajaanilainen ajuri 

Laitinen oli Ameriikasta tuonut "avofoortin", jolla harjoitti vuokra-autoilijan ammattia. 

Tilasimme kyytin Kiehimään, koska emme tienneet, päästäänkö lautalla Kiehimä-

joen yli. Aavistuksemme osoittautui oikeaksi. Kuoleman lautturi sanoi, että stop 

tykkänään, menkää pohjaa pitkin. Loppu mentiin kievarin kyydillä. 

Heti Kajaanista tulomme jälkeen aloimme Koskelon kanssa järjestää lähtöä 

komentopaikkaamme Vuolijoelle. Siellä oli suuri hakkuutyömaa, joka kesti yli kaksi 

vuotta. Suuri yhtiön vene lastattiin täyteen kaikenlaista kamaa. Siihen aikaan täytyi 

muonittajalla olla melkein mitä vain virsikirjasta alkaen. Kun vene oli saatu lastiin, 

täytyi tarttua airoihin ja lähteä soutelemaan Oulujärven yli. Oli pakko noudattaa 

periaatetta "herroja ei tunneta merellä". Eikä se 25 km:n matkan soutaminen 

raskaassa lastissa olevalla tukkiveneellä juuri herran hommalta tuntunutkaan. Taisi 

siinä tulla joku rakko kämmeniin ja takapuoliinkin, mutta ei kaiketi se ollut 

ensimmäinen eikä viimeinen kerta. 

Aikansa airoja edestakaisin vedeltyä päästiin Vuolijoen perässä olevan Karjalan 

talon rantaan. Ei se aivan pikku mökki ollutkaan. Talossa oli 52 lypsävää lehmää, 

neljä hevosta ja oma meijeri. Talon keskimmäisen pojan takapuoli tosin oli 

kuulemma hieman laihan puoleinen. Kellovaaran Aatamin kertoman mukaan oli 

pojan talvella kosiomatkalle lähtiessä laitettava kolmet sarkahousut jalkaan ja 

takapuoliin heiniä joka väliin, että näyttäisi vähän tukevammalta. Saattoi siinä 

Aatamin puheessa olla hieman liikaakin, sillä se sama mies kertoi Saaresmäen 

Hukkalan talossa koiran syöneen osan pirtin lattiaa... Minun käsitykseni on, että 

lattia oli kulunut puhki kun siihen oli vuosikausia pudotettu uunin lämmityspuita. 

Olkoonpa sen heinäjutun laita miten tahansa, komean emännän poika oli saanut. 
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Ensimmäinen tuntuma työmaahan antoi jo aavistaa, että työtä tulee riittämään. 

Leimikon ala oli noin 30 km pitkä ja 20 km leveä. Hakattava puumäärä oli yli 

100000 tukkia ja noin 40000 km paperipuuta. Parhaimpana aikana oli työmiesten 

luku yli 400 ja ajomiehiä noin 200. Metsätyömiehen elämä on aina ollut taistelua 

olemassaolosta sanan täydellisimmässä mielessä. Metsään oli mentävä aamulla 

ennen päivän valkeamista. Iltapimeällä saapui takaisin asunnolle ja sai hätäpikaa 

syötyä. Muonituspaikkana oli kylmä riihi ja sinä talvena oli kuuluisa pakkastalvi. 

Lämpömittari oli kuuden viikon ajan yhtämittaa alle -40 astetta. Seisoa joka ilta 2-4 

tuntia kylmässä makasiinissa muonittamassa työmiehiä on urakka, mikä vaatii lujaa 

terveyttä ja kestävyyttä. Olen monta kertaa ihmetellyt sitä energian paljoutta, mikä 

parinkymmenen ikäisellä ihmisellä on. 

Se talvi ja kevät meni näissä merkeissä. Seuraavana kesänä vaihtui työnjohtaja ja 

työ helpottui muutenkin. Se olisi alkanut luistaa kohtalaisesti, mutta muuten ei 

miellyttänyt. Syksyllä otin lopputilin. Päätin pistäytyä kotona Säräisniemellä isää 

katsomassa. Viivyin siellä pari viikkoa. Silloin näin isäni viimeisen kerran. Hän kuoli 

26.6. 1914. En tiedä edes hänen hautaansakaan. Sellainen on maailma. Siellä 

minut tapasi se oululaisen yhtymän edustaja, jolle olin ensimmäiset pöllini 

sorvannut. Hän pyysi minua valvomaan erään metsäpalstan ajoa, joten menin 

sinne. Sen talon palveluksessa meni se talvi ja kevätuiton aika. 

Maailmanpalo alkaa 

Sellaisena jatkui toiminta aina vuoteen 1914 saakka, eli siihen asti, kun kyseisenä 

vuonna jäin asumaan Kemin Karihaaraan. Siirto Kemiin ratkaisi kohtaloni 

kokonaan. Hyvin vai huonosti, sitä en ala ratkomaan, sillä se on minulle saman-

tekevää. Heti työpaikan saatuani liityin paikallisen työväenyhdistyksen alan 

ammattiosastoon ja nuoriso-osastoon. Työkenttä oli auki ja työtä riitti. Ensimmäinen 

kosketus maailman suurpolitiikkaan sattui varsin merkillisellä tavalla. Olimme 

heinäkuussa pitämässä Oulun ja Lapin piirien nuorisopiirin perustavaa kokousta 

Pateniemen työväentalolla. Jo sunnuntaina kokouksen aikana levisi tieto, että 

ensimmäinen maailmansota oli syttynyt. Mitä se toisi mukanaan, siitä ei ollut 

kellään harmaata aavistustakaan. Tunsimme yläpuolellamme kuoleman siipien 

pelottavan kahinan. Taivaanrannalla paloi roihu, jonka suuruutta emme osanneet 

edes kuvitella. Seuraava päivä jo näytti, mihin oltiin menossa. Sanomalehdet 
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kertoivat salamurhaajan ampuneen tunnetun sosialistin ja pelottoman rauhan-

ystävän ranskalaisen Jean Jauresin. Se oli sotakiihkoilijoiden ensimmäinen tihutyö 

ja samalla oman tuomionsa allekirjoitus. Tuo taistelu on tähän mennessä maksanut 

suunnattomasti ihmisverta ja kurjuutta ja se jatkuu vieläkin. Kerran se on päättyvä 

oikeuden voittoon! Se on minun järkähtämätön uskoni. 

Sodan seuraukset alkoivat näkyä. Tornion kautta alkoi virrata pakolaisia Venäjältä 

muualle maailmaan ja Euroopan maista Venäjälle.' Se oli uuden kansain-

vaelluksen alkusoitto, jota on jatkunut tähän päivään asti ja jatkuu edelleen. Kuka 

pystyy maksamaan kaikki ne kärsimykset. Pakolaisjunia saapui ja meni yhtä mittaa. 

Niissä olevat ihmiset eivät tienneet, miksi heidät oli karkotettu ja mihin heidän 

matkansa päättyisi. Nyt siihen voisi vastata, että hautaan, jos kaikilla on ollut edes 

sitäkään onnea. 

Sodan johdosta työt sahalla pysähtyivät ja työväki sai suurimmalta osalta lopputilin. 

Nousin eräänä päivänä yhteen pakolaisjunaan. Siinä oli matkustajina etupäässä 

naisia ja lapsia. He tulivat eri puolilta Eurooppaa, etupäässä Saksasta. Miehet oli 

internoitu, siellä syntyneet pojat otettu asepalvelukseen ja naiset sekä lapset ajettu 

taipaleelle. Junien mukana ei ollut edes kielitaitoista opasta eikä ruokailua ollut 

järjestetty. Tavaravaunuihin sullottuna matkatavaroineen heillä ei ollut tilaisuutta 

suorittaa luonnollisia tarpeitaan. Asemilla olikin kova tungos. Pienimmät tekivät 

tarpeensa minne vain. Ruokaa ja marjoja oli sentään runsaasti tarjolla. Maidon 

saanti pienille oli kaikkein vaikeinta. Kielitaidottomina ja vailla Suomen rahaa oli 

tilanne kauhea. Onneksi tämän junan mukana lähti Oulusta eräs merimies, joka jäi 

Riihimäelle. Hänestä oli suuri apu. Jäin junasta Kouvolassa itkusilmin. He pyytelivät 

seuraamaan rajalle saakka. 

Olin käyttänyt omat suomalaiset rahani ruuan ostoon niin tarkoin, että Kouvolassa 

syötyäni sain irti pari voileipää matkaevääkseni. Minulla oli kyllä taskut täynnä 

ulkomaan rahaa, mutta se ei kelvannut mihinkään. En saanut edes matkalippua. 

Nousin kuitenkin Kajaaniin menevään junaan. Junailijan kysyessä matkalippua, 

näytin taskussa olevia voileipiä ja viittasin takapuoleeni sanoen, että jos tämä 

kestää, matkustan Kajaaniin. Junailija sattui olemaan huumorintajuinen mies ja 

' Tornion-Haaparannan kautta kuljetettiin ensimmäisen maailmansodan aikana yli 60000 vaikeasti 
vammautunutta sotainvalidia ja pakolaista. Näistä 37000 oli Keski-Euroopassa taistelleita venäläisiä 
sotilaita. Kuljetusten organisoinnista vastasivat Ruotsin ja Venäjän Punainen Risti. (Toim. huom.) 
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vastasi puolestaan: "Minä en ainakaan ala kuluttamaan omien kenkieni pohjia 

kenenkään takapuoliin, ne kuluu kävellessäkin." Kävin sitten junailijan vaunussa 

selittämässä asiaani. Kun pakolaisilta saamieni rahojen joukossa oli joitakin 

pienempiä kultarahoja, tarjosin maksuksi sellaista. Junailija ei huolinut niitä, koska 

hänellä oli lupa ottaa vain Venäjän ja Suomen rahaa. Hän neuvoi menemään 

Kajaanissa kultasepän liikkeeseen ja vaihtamaan ne raaka-aineen hinnalla sinne. 

Kultaseppä olikin oikea mestari alallaan. Hän lajitteli erilaiset rahat ja laski niiden 

arvot. Punnitsi joka erän erikseen, vieläpä kuparirahatkin, ollen erittäin tyytyväinen, 

koska hänen käsityksensä mukaan oli odotettavissa raaka-ainepula. Kun sain 

maksun, huomasin saaneeni melkoisen voiton uhraamistani rahoista. Maalis-

kuussa 1915 lähdin uudelleen Kemiin ja vein muuttokirjat mennessäni. 

Työskentelin marraskuusta 1915 lähtien linnoitustöissä Helsingin liepeillä, Haga-

lundissa.' Hagalundin linnoitusalueen komendanttina toimi ruhtinas Pavel 

Aleksandrovitg, sama mies, jonka piti mennä naimisiin keisarin nuorimmar tyttären 

kanssa. rvleren jäädyttyä muutin Oulunkylään ns. Toivosen mäkeen. Vuoden 1915 

loppu oli erittäin kylmää. Jouluaaton aattona näytti mittari Helsingin rautatie-

asemalla 37 astetta kylmää ja Bakkaksen kartanon mittari vallan -40 astetta. Työkin 

oli pakko pysäyttää melkein kokonaan pakkasen takia. Tässä lienee syytä kertoa 

eräs tapaus. Pitäjänmäellä olevalla työmaalla, joka käsitti metsän raivausta, jätettiin 

aamulla mies hoitamaan tulta, että se olisi valmiina miesten saapuessa ruoka-

tunnille. Kun miehet klo 11 aikaan saapuivat syömään, oli tuli melkein sammunut. 

Tulen hoitaja istui nuotion reunalla puoliksi paleltuneena. Miehen jalat olivat 

paleltuneet niin pahoin, että hänet oli vietävä kiireimmiten sairaalaan ja siellä 

häneltä jouduttiin amputoimaan joitakin varpaita. Nuotion lähellä olevassa kasassa 

olisi kyllä ollut puita, mutta jostain syystä mies ei ollut tuonut niitä nuotioon. 

Muurmannin ratatyömaalla 

Tammi-helmikuun vaihteessa 1916 oli lehdissä ilmoitus, missä haluttiin työväkeä 

Muurmannin ratatyömaalle. Menin värväystoimistoon, ja kun ehdot tuntuivat 

siedettäviltä, otin pestin kirvesmiehenä. Helmikuun puolivälissä aloitettiin matka, 

joka aluksi vei junalla Rovaniemelle. Meitä oli noin 250 miestä ja mitä kirjavinta 

Venäjä varautui maihinnousun mahdollisuuteen rakentamalla Suomeen puolustuslinjat. Varus-
teluun liittyvät vallitustyöt jatkuivat vuoden 1917 kesään asti ja tarjosivat työmahdollisuuksia suoma-
laiselle siviiliväestölle. (Toim. huom.) 
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joukkoa. Mukana oli tietysti kunnollisiakin, mutta täytyy tunnustaa, että pirulla oli 

omat riihimiehensä. Saavuimme Rovaniemelle juuri talvimarkkinoiden aikana. 

Luulen, ettei niin hyvää kintaskauppaa Rovaniemen markkinoilla ollut ollut pitkään 

aikaan kuin silloin. Rovaniemeltä eteenpäin oli tehtävä taivalta jalkapatikassa. 

Matkaa Kantalahteen oli noin 300 km. Tästä oli asuttua aluetta Alakurtille asti, 

loppu noin 70-80 km erämaata. Tälle välille oli rakennettu neljä parakkia. Matkat 

jaettiin etappeihin. Tavarat kuljetettiin hevosilla. 

Monelle kaupunkilaiselle matka muodostui Golgatan taipaleeksi. Pakkanen vaihteli 

siinä 20-30 asteen välillä ja Rovaniemeltä saatu ennakko 20 mk oli monelta tainnut 

mennä saman tien, joten he olivat jo lähtiessä peeaa, kuten on tapana sanoa. 

Eteenpäin kumminkin päästiin lasketussa ajassa kukin tyylillään. Alakurtin ja 

Kantalahden välinen osuus kuljettiin ns. välitystietä, joka oli raivattu korpeen. Sitä 

myöten tuotiin Muurmanskista aseita ja sotamateriaalia. Välitystä hoiti satoja miehiä 

ja hevosia, parakeilla oli vartijat ja tien kunnossapitäjät. Oli tien varrella muitakin. 

Saksalaisten värväämät miehet oli komennettu tekemään sabotaasia. Heidän 

tehtävänään oli myrkyttää rahtimiesten hevosia. He kylvivät sokeripaloja muistut-

tavia myrkkypaloja hevosten ruokiin ja moni juhta sai viimeisen leposijansa tämän 

tien varrella. Suomalaisen mielenmalttia kuvaavaa oli se, että vaikka tekijät osittain 

tunnettiin, ei kukaan ilmoittanut heistä santarmeille, ei edes vahinkoa 

kärsineetkään. 

Tällä taipaleella "ostin" 50 kopekalla täin siemeniä niin paljon, että olisin voinut 

myydä ruplan edestä takaisin. Viimeistä edellisellä parakilla tarjosi parakin vartija 

omasta teltastaan makuupaikkaa 50 kopekan maksusta. Koska oli kylmä, maksoin 

ja rupesin nukkumaan. Jonkin ajan kuluttua heräsin kutinaan ja huomasin heti, 

mistä oli kysymys. Olin kumminkin aamupuolelle paikallani, mutta sitten oli mitta 

täysi. Varsinaisessa parakissa piti jokainen vaatekappale korventaa piisin 

loisteessa ja hakata lumeen. Elukoita oli niin runsaasti, että hanki jäi kirjavaksi. 

Kantalahdessa saimme levähtää pari päivää. Siellä oli tilaisuus saunassa 

vähennellä loputkin täinsiemenistä. 

Vastakirjalla jaettiin ruokaa matkaevääksi ja iltahämärissä lähdettiin jälleen 

eteenpäin, tällä kertaa junalla. Se kyyti ei ollut missään salonkivaunussa vaan 

avonaisissa tavaravaunuissa ratakiskolastien päällä. Pakkastakin oli kolmisen- 
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kymmentä astetta. Rata oli niin heikko, että sitä ei voinut ajaa kuin noin 10-15 km:n 

tuntivauhdilla ja vastamäissä kävimme juoksemassa junan edellä pysyäksemme 

sulana. Olimme matkalla seuraavan päivän aamuun saakka. Taivalta oli tehty noin 

50 km, kun rata laskeutui lmandro -järven jäälle. Siellä sattui pieni kolari. Jäälle 

laskeutuessaan veturi putosi kiskoilta ja kuljettaja, muuan rovaniemeläinen Lainne, 

sanoi nostamisen vievän päivän tai pari. Löimme pussit selkään ja painuimme 

jäätä pitkin 7-8 km lmandron asemalle. Siihen rata olisi muutenkin päättynyt. Rataa 

oli aikoinaan rakennuttu molemmistä päistä ja paikoin keskeltäkin. Jollain ihmeen 

pelillä sinne oli haalattu joku veturi ja vaunu. 

Kyseellinen asema sijaitsee lähellä Kirovskin (Hiipinä) kaupunkia. Silloin ei siellä 

muutamaa parakkia lukuunottamatta ollut muuta asutusta. Vasta vähän pohjoi-

sempana oli ns. Puolitaipaleen kylä, jossa oli kahdeksan kolttamökkiä. Sitten alkoi 

asumaton taival aina Pullojärveen saakka, missä oli työpaikkamme. Tosin välillä oli 

työmiesten parakkeja sekä saksalaisten ja itävaltalaisten sotavankien asunto-

parakkeja. Näihin ei kumminkaan laskettu sisään, vaikka vankien puhutteleminen 

ei ollut mitenkään kiellettyä. Lisäksi oli monin paikoin suuria sairaalaparakkeja, 

joissakin paikoissa useampikin. Näissä oli pääasiassa keripukkiin sairastuneita 

sotavankeja. Heitä kuoli tähän tautiin tuhansia ja sairastuneita oli kaikissa 

majoituspaikoissa. Sairaala-alueet tuoksuivat kilometrien päähän kuin imelälle 

mädäntyneelle perunalle. Oli muuten ihmeellistä, että kun suomalaiset, joita oli 

työssä melkoisen paljon, sairastuivat tähän tautiin, niin kuolleisuus ei ollut kovin 

suuri. Venäläisistä sairastui vain joku harva. Kuolleisuus oli sotavankien 

keskuudessa muutenkin suuri. Eräällä lähellä Kantalahtea olevalla majoitus-

paikalla kertoivat, että vankeja oli saapuessaan 400 ja jälellä olevan enää 52. 

Sinäkin päivänä he olivat haudanneet kaksi toveriaan. Muuten on vaikea sanoa, 

minkälainen kuolintapa kullakin oli ollut. Ruumiita löytyi sieltä sun täältä. Mekin 

löysimme erään naisen ruumiin parakin seinän viereltä, kun lumi alkoi sulaa. 

Uuden ajan mukana on kulkenut vanhan häviö. Elämän tie on viitoitettu kuolleiden 

luilla. Eikä suinkaan ensimmäistä kertaa! 

Meidän työryhmäämme kuului noin viisikymmentä miestä. Pullojärvellä jouduimme 

asumaan itävaltalaisten vankien kanssa kahtia jaetussa parakissa. Osa miehistä 

joutui työskentelemään leikkauksella, minä jouduin kaatamaan puita rakennus-

tarpeiksi, koska olin kirvesmies. Työ oli kohtalaisen helppoa, joten siinä ei ollut 
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moittimista. Ruokaakin oli saatavissa ja melkoisen hyvääkin. Ei keripukki sen 

johdosta tullut vaan lähinnä siitä, että ruuasta puuttuivat tarpeelliset vitamiinit. 

Työolot sensijaan olivat verrattain alkeelliset. Metsätyökalut kuten sahat olivat 

ulkolaista valmistetta ja aika hyviä, mutta maatyö tehtiin vallan kiinalaisella tavalla. 

Leikkauksilla maa sulatettiin nuotioiden avulla. Kallioiden räjäyttämiseen ei ollut 

räjähdysaineita vaan nekin täytyi kuumentaa nuotioiden avulla ja syytää lunta 

päälle, mikä sitten rikkoi kallion. Saksalaiset käyttivät pakkasta apunaan. He 

porasivat jonon reikiä kallion syrjään ja täyttivät ne vedellä. Pakkanen lohkoi 

kalliosta suuria kappaleita, jotka sitten muuten pienistettiin. Jos sillä työvoima-

määrällä tehtäisiin työtä nykyaikana, syntyisi jälkeä vallan tavattomasti. Muuten 

tuntuu näin jälkeenpäin ajatellen, että maksoiko tuon radan rakentaminen siihen 

uhrattua vaivaa. Sillähän ei ollut juuri mitään merkitystä normaalioloissa, jos ei ota 

lukuun Hiipinän apatiittikaivosta. Tavarakuljetuksille rata oli pitkä ja vaikeasti 

hoidettava. 

Sopimusajan loputtua päätin palata takaisin samaa tietä kuin olimme menneetkin. 

Sain toverikseni erään Halikosta kotoisin olevan Vainio-nimisen parikymppisen 

miehen. Kesäkuun 6. päivän aamuna lähdimme taipaleelle Pioloigopasta, 

nykyisestä Krasnoigopasta. Varasimme ruokaa, kirveen ja keittoastian ja käve-

limme rataa pitkin Kantalahden perässä olevalle siltatyömaalle. Salmen yli päästy-

ämme menimme Hetesovan kylän ohi, koska siellä ei päästetty taloihin vesirokon 

takia. Samana iltana pääsimme Kantajoen varteen. Siinä näytti tie nousevan 

pystyyn. Joki tulvi yli äyräittensä ja virta oli niin voimakas, että joen ylittäminen oli 

täysin mahdotonta. Olimme kävelleet sinä päivänä jo yli kuusikymmentä kilometriä. 

Pidimme ruokatauon ja keitimme teetä. Samalla pohdimme, mitä olisi tehtävä. 

Alempana virta oli kova ja lisäksi olisimme joutuneet toisen joen taakse, joka sitten 

olisi taas ylitettävä. Päätimme lähteä jokivartta ylöspäin, koska siellä oli tunturi 

vastassa. Tämä ratkaisu olikin paras. Kahlattuamme muutamia kilometrejä, 

pääsimme tunturin alle. Siinä kohdassa oli putous ja sen alapuolella lyhyt suvanto. 

Teimme honkalautan, jolla pääsimme joen uoman yli. Tosin se oli täpärällä, sillä 

vain kymmenen metriä ja koski olisi ruvennut vetämään. Sauvoimme tunturin 

kupeeseen ja taas oltiin kovalla maaperällä. Tämä olikin reissun vaikein paikka. 

Siitä eteenpäin pääsimme taas kävelemällä eteenpäin. 
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Venäjällä kuohuu 

Oli huhtikuun alkupuoli vuonna 1917. Meitä oli noin 250 suomalaista Venäjän 

armeijan linnoitustöissä lähellä Pinskiä olevalla Rokitnon suurella suoalueella 

Valko-Venäjällä. Rintama oli jähmettynyt edellisenä syksynä käytyjen suurten 

taistelujen jälkeen mittasuhteiltaan valtavan suoalueen ympärille hevosenkengän 

muotoisen puoliympyrän mukaiseen pussiin, jonka suu oli helposti kiinni 

kurottavissa. Kesä teki nopeasti tuloaan. Valtava alue muuttui muutamassa yössä 

samanlaiseksi kuin Latomeren alue Etelä-Pohjanmaalla. Kulkutiet kiemurtelivat 

kapeita harjanteita myöten aivan kuin meren keskellä. Lähdimme kyseelliselle 

työmaalle tammikuussa. Näiden kolmen kuukauden aikana oli tapahtunut paljon 

asioita. 

Tällä rintamalohkolla oli verrattain rauhallista. Maaliskuun vallankumouksestakin 

saimme tietää vasta parin viikon kuluttua sen tapahtumisen jälkeen.3  Työsuhteen 

päätyttyä sain tilin, ja vaikka oli vasta huhtikuun alkupuoli, oli kesä jo melkoisen 

pitkällä. Peltoja kylvettiin aivan rintaman välittömässä läheisyydessä. Paluumatka 

oli suoritettava eri rataa kuin menomatka, sillä niinä päivinä alkoi saksalaisten 

suurhyökkäys Baranovitsin alueella. Paluutie oli katkennut, joten meidän oli 

palattava Riikan-Orelin rataa Gomelin, Brjanskin ja Smolenskin kautta. 

Matkustaminen ei silloin ollut mitään turistimatkustamista. Tavaravaunun puisella 

lavalla sai makoilla tuntikausia. Ruokaakin sai, jos sattui kohdalle. Matka sujui 

hitaasti, joillakin asemilla seisoskeltiin päiväkaupalla. 

Lähes viikon perästä saavuimme vihdoin Smolenskiin. Siellä pyysin tulkilta 

nähtäväkseni meidän matkalippumme. Se oli tavallinen kolmannen luokan lippu. 

Palasin vaunuun ja kysyin, kuka haluaa lähteä mukaani tunnin perästä lähtevällä 

postijunalla. Kaikki vaunussa olevat lähtivät mukaan ja toisesta vaunusta tuli vielä 

lisää. Vitebskin asemalla saimme suorittaa suoranaisen tappelun päästäksemme 

junaan. Kun väkisin revimme auki erään tavaravaunun oven, siellä oli vain kolme 

sotilasta. Vallankumous ei ollut tehnyt ihmisiä vähemmän itsekkäiksi. Matkasimme 

kumminkin kohti Pietaria. Matkan varrella olevien suurempien kaupunkien asemilla 

oli kansaa mustanaan, soittokunnat soittivat Marseljeesia ja palopuheet ryöppysivät 

puhujain suusta valtavana virtana. Asemilla ja junissa vallitsi sanoinkuvaamaton 

Venjällä tapahtui maaliskuussa vallankumous, jonka seurauksena Nikolai II luopui kruunusta 15.3. 
1917. Venäjällä nousi valtaan keskusta-liberaalinen väliaikainen hallitus. (Toim. huom.) 
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tungos. Kaikkialla oli likaisia ja resuisia ihmisiä, joilla oli kaikennäköisiä myttyjä ja 

kääröjä. Näytti kuin paholainen olisi tyhjentänyt viimeiset helvetin polttouuniin 

menevät roskakuormansa vielä kerran ihmisten ihailtavaksi. 

Sekasorto oli niin suuri, että tuntui suorastaan helpotukselta, kun juna vihdoin 

pysähtyi Pietarin asemalle. Oli pääsiäisen aatto. Menin Suomen rautatieasemalla 

ulos kuuntelemaan kirkonkellon soittoa, mutta nyt Talvipalatsin kello-orkesteri pysyi 

hiljaa. Siellä täällä kuului jokin yksinäinen kellon kumahdus aivan kuin hautajais-

tilaisuuden alkusoitto. Kadut olivat tyhjiä samoin kuin ravintolat, joissa ei olisi ollut 

kyllä mitään tarjottavaakaan. Vapaus oli tuonut jos ei muuta niin hiipivän puutteen 

jo ennestään tarvikepulaa potevaan kaupunkiin. Vallankumoustaistelujen jälet oli 

suurin piirtein korjattu keskikaupungilla, tosin siellä täällä näkyi rikkoontuneita 

ikkunoita ja vastaavaa. Kadut sensijaan olivat melko puhtaita. Poikkeuksen 

kaikkeen teki valtiollisen poliisin päämaja. Rakennus oli poltettu siellä olleine 

puolustajineen. Sen mustat avonaiset ikkunat ammottivat kauhistuttavina aivan 

kuin olisivat halunneet huutaa maailmalle ne kauhunhetket, joita tuon laitoksen 

uhrit olivat kärsineet. Palava asfaltti oli valunut pitkin seiniä. Koko rakennus oli yhtä 

musta ja ruma kuin talossa majailleen ohranan sielu. Kaduilla hurahti joskus ohi 

aseistetuilla sotilailla varustettu panssariauto. Joku yksinäinen laukaus kuului 

silloin tällöin. Ilmassa leijaili kuoleman aaton tunnelma, joka ei varmaan häivy 

mielestä koskaan. 

Seuraavana aamuna ostin matkalipun Kemiin ja jätin Pietarin. Mukana seurasi 

puolikymmentä muuta miestä, loput olivat häipyneet seikkailemaan kaupungille. 

Matka rajalle sujui ilman kommelluksia, vaikka kaikilla ei rahanpuutteen vuoksi ollut 

edes matkalippua. Passit kyllä olivat kaikilla kunnossa. Rajajoen asemalla 

huomasin ensi kerran, että pieni punaisesta nauhasta valmistettu rusetti roikkui 

melkein jokaisen miehen ja monen naisenkin rintapielessä. Toisena pääsiäis-

päivänä saavuttiin Tampereelle, jossa sattui pieni välikohtaus. Vähän ennen junan 

lähtöä asemalle saapui venäläinen sotilaspartio. Sen johtaja, nuori luutnantti, joka 

puhui hyvin suomea, halusi nähdä meidän passimme. Meitä oli vielä kolme jälellä 

seurueesta. Tarkastettuaan hän ojensi paperini takaisin. Tarkastettuaan toisten 

paperit, upseeri pyysi toistamiseen paperini. Annoin ne uudelleen tarkistettavaksi, 

koska ne olivat täysin kunnossa valokuvapassia myöten. Vähän ajan kuluttua partio 

saapui kolmannen kerran luokseni. Upseeri pyysi hieman ärtyneessä äänen- 
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sävyssä paperini jälleen nähtäväkseen. Silloin oli jo minunkin mittani täysi ja 

viskasin paperit vasten upseerin kasvoja tiedustellen, mistä tämä moninkertainen 

tarkastus johtui. Upseeri kysyi, että minkä takia minulla oli venäläisen sotilaan puku 

päällä. Paikalle tuli myös Tampereen miliisin päällikkö Pekka Lövgren. Selitin 

ostaneeni vaatteet armeijan varastosta, koska entiset paloivat parakin mukana 

tulipalossa. Sain paperini anteeksipyynnön kera takaisin. Lieneekö ollut kohtalon 

ivaa vai kohtalon sormi, mutta noin vuoden kuluttua puolustimme tuon luutnantin 

kanssa rintarinnan punaista Tamperetta. 

Johtuiko sekin sattumasta, että tuon riidan aikana asemalle kerääntyneet tampere-

laiset keräsivät meille hieman matkarahaa, mikä oli hyvin tarpeeseen, sillä toverini 

olivat aivan rahattomia. Vähän yli kaksi vuorokautta kestäneen matkan jälkeen 

pääsin Kemiin. Ei silloin turhaa kiirettä pidetty. Kemissäkin killui punainen rusetti 

monen sellaisenkin takissa, joka varmasti olisi ennemmin ryypännyt sauna-

kipollisen tervavettä kuin sietänyt mitään vallankumousta, ellei olisi ollut pakkoa. 

Oman nahkan säilyttämiseksi kelpaavat minkälaiset keinot hyvänsä, kun on vain 

kylliksi paksu omatunto. 

Apostolinkyydillä työn perässä 

Palattuani Venäjältä työskentelin Kemissä vappuun asti. Vappuiltana nousin 

junaan ja matkustin Rovaniemelle. Siellä vallitsi melkein täysi talvi. Tieurat olivat 

hieman sulina. Vapun jälkeisenä päivänä suunnistin Sodankylää kohti. Kirosin 

hieman talsiessani tietä pitkin, sillä jos olisin ottanut sukset mukaani, olisin 

muutamassa päivässä hiihdellyt päämäärääni Sompion perukalle. Eipä sinne kyllä 

ollut kiirettäkään. Talvea kyllä riitti. Olin lähtenyt huhtikuun 11. päivänä Parahonsk - 

nimisestä paikasta Rokitnon suon laidalta. Siellä kylvettiin viljaa. Välillä oli kesää ja 

talvea. Nyt olin vielä kerran talven käsissä, ainakin neljännen kerran samana 

vuonna. Olihan siinä matkaakin välissä reilusti pari tuhatta kilometriä. 

Kuuluisan Aramatin vainion laidalle päästyäni satoi harvakseen lunta. Vastaani 

hiihteli asianajana tunnettu Eemil Pyttynen. Pysähdyimme hieman juttelemaan. 

Hän kehoitti, että alahan poika marssia, sillä näytti tulevan pyry ja kyllähän se 

tulikin. Tuskin olin kulkenut puolta kilometriä, kun pyry oli niin sakea, että tien 

viittoina olevia rasteja ei erottanut kuin vasta kohdalle päästyä. Kahlailin 
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rauhallisesti tuon kymmenisen kilometriä pitkän jängän toiseen päähän. Kopistelin 

enimmät lumet vaatteistani ja työnnyin lämpöiseen pirttiin, jossa talon väki oli 

illallista syömässä. Leikkisyydestään kuuluisa isäntä "Aramatti" Matti Uusitalo 

kehotti tulemaan pöytään huomauttaen, että nälkä hänelläkin olisi, jos olisi kävellyt 

saman matkan. Varmaan hän oli oikeassa. Se vain todistaa, miten niissä oloissa 

tunnettiin toisenkin ihmisen tarpeet. Ilta kului rattoisan tarinoinnin merkeissä. 

Aamulla herättyäni isäntä arveli, että ei vieraalla näyttäisi olevan kovin kiirettä ulos, 

kun tuota luntakin näytti olevan vielä seuraavaksikin päiväksi. Kyllä sitä olikin, sillä 

yöllä oli satanut vielä lisää. Vietin sen päivän talossa ja seuraavana pääsin 

Lokkaan hevosen kyydissä. 

Jälleen olin lipsahtunut yhdestä nikarasta. Ei ole ihme, jos Pohjolan jätkien 

tunnuslauseeksi on tullut: "Heikot sortuu elon tiellä, jätkä vain kun porskuttaa". 

Kävelin lopputaipaleen Korvasen kylään ja jäin sinne toisten luppomiesten 

joukkoon odottamaan kesää. Ja sitä sai odottaa toukokuun 28. päivään saakka. 

Vasta silloin päästiin uitto alkamaan. Kyseinen alue kuuluu siihen suuren keino-

järven pohjaan, josta myöhemmin tuli ns. Lokan allas. Korvasen kylän kohdalla 

pitäisi olla nykyisin korkeimmallakin paikalla vettä. 

Politiikan paholainen oli vain osannut Sompioonkin asti. Meillä oli pieni lakon 

poikanenkin välillä ennen varsinaista työn alkua. Kerkesin kävellä jo takaisin 

Aramattiin asti, kun lähetti toi sanan, että asiat oli sovittu ja työt aloitetaan. Palasin 

tietysti takaisin ja puut uitettiin Aramatin luona olevaan joen mutkaan. Uitto sujui 

mutkattomasti ja työtä tehtiin urakalla. Pitemmälle ei sillä kertaa pystytty kuitenkaan 

menemään. Takaisin paluu Rovaniemelle tapahtui pääasiassa apostolinkyydillä. Ei 

silloin ajeltu herroiksi taksilla tai linja-autoilla. Siirtelemällä jalkaa toisen edelle tuli 

taas tehtyä pieni matka, noin viitisensataa kilometriä ja Aramatin lenkki reilusti 

kaupantekijäisiksi. Sanotaan että jätkän kilometrit on mitattu suden hännällä. 

Minusta joskus tuntuu, että siinä mitassa on ollut koiran häntä jatkona. 

Paluumatkalla kuivuivat kenkäni niin pahoin, että jalat hankautuivat verille. Yritin 

saada kyytiä kestikievareista, mutta sekin osoittautui mahdottomaksi. Hevoset olivat 

niin huonossa kunnossa, että niillä ei juuri haluttanut ajaa ja maamiesten 

kevättyötkin olivat pitkän kevään takia osittain tekemättä. Koko Sodankylän ja 

Rovaniemen välillä onnistuin saamaan kyytin ainoastaan yhdestä kievarista. 
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Eräässä kievarissa pyysin emännältä kyytiä, koska jalkani olivat huonossa 

kunnossa. Emäntä kertoi isännän lähteneen toisella hevosella kirkolle, mutta toinen 

hevonen oli aitovarressa. Se sopi ottaa, jos kelpasi. Uteliaisuuttani menin tietysti 

katsomaan, että minkälainen koni siellä oikein oli. Minun on surulla tunnustettava, 

että en ole koskaan nähnyt niin laihaa eläintä omilla jaloillaan seisomassa. Ei sitä 

olisi saanut enää pitääkään. Palasin keittiöön, enkä malttanut olla piikkeilemättä 

verraten hyvässä lihassa olevalle emännälle, että voi emäntä rakas, kun söitte tuon 

hevosen eväät. Kun sitten toista vuotta myöhemmin katselin Tampereen 

vankileirillä luurangoiksi laihtuneita kuolevia ihmisiä, muistin tuon hevosen nahkan 

alla törröttäneet luut. 

Pääsin erään juhannusmarkkinoille menevän sodankyläläisen kyytissä vihdoin 

Rovaniemelle, jossa hoitelin jalkojani. Seuraava päivä oli juhannusaatto, joten 

kiipesin Ounasvaaralle. Vaaralla oli niin kylmää, että vesi jääty' rapakoissa. Ihmisiä 

oli sentään kohtalaisesti paikalla. Lehti oli vasta hiirenkorvalla. Suuren nuotion 

ympärillä soitteli ja lauleli ryhmä pelastusarmeijalaisia. Toisen nuotion luona soitteli 

joku haitaria. Nuoret tanssivat, sikäli kuin se mättäikössä käyttää. Juopuneita oli 

makaamassa siellä täällä. Juhannuksen jälkeen palasin takaisin Kemiin. 

Kansalaissota alkaa 

Vuoden 1917 syksy elettiin huonosti hoidetun suurlakon ja muiden operaatioiden 

merkeissä.` Näiden tuloksista eikä aina edes päättymisistäkään annettu tietoja 

Pohjois-Suomeen. Tällaisen kaaoksen keskellä yritti pohjoisen työväestö jollain 

tavoin olla hengessä mukana. Asutuskeskuksiin perustettiin työväen neuvostoja ja 

työväen järjestyskaarti5  -nimisiä "nallipyssyjoukkueita", joilla ei edes ollut johtajia 

aseista puhumattakaan. Paljon paremmin ei asiat tainneet olla toisellakaan 

(valkoisten, toim. huom.) puolella. Yksi etu heillä tässä touhussa oli. Johtajiksi 

4  Vallitustöiden päättyminen kesäkuussa 1917 aiheutti joukkotyöttömyyden. Yhteiskunnalliset 
epäkohdat kuten työttömyys ja elintarvikepula pahenivat koko ajan. Venäjän esimerkki houkutteli 
työväestöä ulkoparlamentaarisiin keinoihin. Lakkoliikehdintää oli kaikkialla Suomessa ja kun 
sosiaalidemokraatit kärsivät eduskunnassa tappion ns. "Me vaadimme" -ohjelman äänestyksessä, 
julistettiin maahan suurlakko. Venäjällä puolestaan tapahtui ns. lokakuun vallankumous (Venäjällä 
käytetyn juliaanisen kalenterin mukaan 24. lokakuuta, länsimaissa käytetyn gregoriaanisen kalenterin 
mukaan 7. marraskuuta), jonka seurauksena V. I. Leninin johtamat bo&vikit kaappasivat vallan 
Pietarissa. (Toim. huom.) 

5  Vuoden 1918 tammikuun alusta alkaen osa punakaarteista valmisteli vallankumousta puolueesta 
riippumatta. Lopulta 19. -22. 1. pidetyssä sosiaalidemokraattisen puolueen puolueneuvoston 
kokouksessa vallankumouslinja sai enemmistön. (Toim. huom.) 
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voitiin käyttää Saksassa koulutettuja jääkäreitä ja muita teknillisen koulutuksen 

saaneita henkilöitä. Heillä oli tarpeeksi rahaa, joten heidän toimintansa oli ainakin 

suunnitelmallista ja yhtenäistä. 

Vähän ennen marraskuun suurlakon päättymistä siirryin työn päätyttyä Torniosta 

Kemin Karihaaraan varsinaiselle asuinpaikalleni. Täällä jouduin paikallisen työ-

väen järjestyskaartin päällikön Juha Tervon yksityislähetiksi. Siinä tehtävässä olin 

sitten aina siihen saakka, kun palasimme Tervolan taistelusta helmikuun 2. päivänä 

1918.6  Tervolla oli jalka poikki ammuttana, mutta minulla oli sikäli tuuria, että vain 

kaulaliina meni leuan alta poikki! Kuula tunkeutui vieruskaverini Hannes Pantzarin 

ohimosta sisään ja toisesta ulos. Kuolinhetkellään hän nytkähti polvieni varaan ja 

värjäsi verellään housuni. Nämä housut jalassa jouduin sitten tekemään melkoisen 

lenkin ennen kuin luovutin ne jaloistani 3. huhtikuuta 1918 Tampereella sotilas-

sairaalassa. Silloin niissä oli jo omaakin vertani! 

Taistelut Pohjois-Suomen osalta alkoivat olla lopussa. Valkoiset olivat valloittaneet 

Oulun. Meitä oli koolla pieni ryhmä Kemin-Karihaaran ja Rovaniemen järjestys-

kaartilaisia Kemin työväentalolla. Toiset olivat hajautuneet koteihinsa, sillä oli 

täysin selvää, että peli oli menetetty. Meillä oli vielä joitakin tiedustelijoita ulkona. 

Viimeinen heistä saapui Simon suunnalta puolen päivän tienoilla ja toi tiedon, että 

etelän suunnalta tuleva valkoisten osasto saapuisi Kemiin jo samana iltana. 

Pidimme lyhyen neuvottelun. Annoimme jälellä oleville käskyn poistua ja hävittää 

aseet, kellä niitä oli. Osa rovaniemeläisistä löi reput selkään, otti sukset alleen ja 

lähti kairan poikki kohti Muurmanskia. Minä puolestani valikoin parhaimmat 

kilpailusukset alleni ja painuin meren jäätä pitkin kohti Torniota viemään viimeistä 

viestiä sinne. Se oli kyllä uhkarohkea teko. Toverit varoittivat siitä ja kehoittivat, jos 

pääsen Tornioon, painumaan saman tien rajan yli Ruotsiin. He pitivät varmana sitä, 

että jos joutuisin kiinni, olisi kohdallani "lyhyenä virsi kaunis". Nuo toverit olivat 

aivan oikeassa, sen sai osa heistä itse kokea. 

Iltahämärän aikana saavuin Tornioon. Suoritin hälytyksen, jonka jälkeen painuin 

saunaan. Olin juuri noussut saunan lauteilta, kun alkoi kuulua kiväärien ja 

6  Helmikuun 2. päivänä punakaartilaiset lähtivät junalla kohti Rovaniemeä. Tervolan lähellä valkoiset 
avasivat tulen, johon punakaartilaiset vastasivat. Tämä taistelu oli Peräpohjolan miltei ainoa valkoisten ja 
punaisten välinen avoin taistelu. Noin puoli tuntia kestäneen taistelun aikana punaisia kaatui arvioltal3-
20, valkoisia ei yhtään. (Toim. huom.) 
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konekiväärien rätinää. Pohjoisesta saapuneet valkoiset hyökkäsivät venäläis-

varuskunnan kimppuun ja muutaman tunnin taistelun jälkeen oli peli selvä.' 

Vetäydyin yöksi entiseen asuntooni. Olin heittänyt panokseni epävarmalle kortille, 

mutta kun olin kerran leikkiin lähtenyt, päätin leikkiä sen loppuun asti. 

Seuraavana aamuna lähdin pienelle tiedusteluretkelle joen toiselle puolelle. 

Tarkoitukseni oli samantien häipyä hiljalleen Kemiin päin, jos tie näyttäisi selvältä. 

Aseman puolelle päästyäni huomasin joutuneeni suoraan rysän perään, sillä 

vartijoita vilisi kaikkialla. Oltuani vähän aikaa eräässä ruokalassa saapuivat 

etelästä tulleet eteläpohjalaiset joukot aloittaen tarkastuksen ja puhdistuksen 

tavalla, joka ei jättänyt epäilyksen varaa. Selvisin ensimmäisestä tarkastuksesta 

erään heidän mukanaan olleen torniolaisen tultua väliin. Lähtiessään hän 

huomautti, että on parasta pysyä täällä siksi aikaa, kun hän tulee hakemaan. Oliko 

se tarkoitus vai sattuma, sillä kun mies palasi puolentoistatunnin kuluttua ja saattoi 

minut joen yli kulkevalle tielle, näin Tornion kaupungin yläpäässä teloitusryhmän 

ampumassa kolmea vankia. Näistä yksi, Aho -niminen mies, ei ollut kuollut vaan 

illan hämärtyessä oli ryöminyt ruumiskasasta pois paeten Ruotsin puolelle. Hän eli 

vielä parikymmentä vuotta, kunnes tukehtui suolistossaan palamaan syttyneeseen 

pirtuun. 

Näin mennessäni myös toisen ampumistapauksen. Asemalta päin saapui eräs 

vanki kolmen saattomiehen seuraamana. Kun he saapuivat keskelle jokea, 

poikkesi vanki muutamia metrejä tieltä syrjään ja pysähtyi, nähtävästi käskystä. 

Saattajat tekivät samoin ja tempasivat kiväärit olalta ja ampuivat yhteislaukauksen 

kohti vankia, joka lysähti jäälle. Ampujat heittivät kiväärit olalle ja lähtivät 

kävelemään kaupunkia kohti viitsimättä edes vilkaista miten uhrille kävi. Teloitettu 

oli eräs Sova -niminen metsätyömies, jota kuulemma syytettiin siitä, että hän olisi 

tehnyt ilmiantoja Muurmanskista karanneista saksalaisista sotavangeista venä-

läisille santarmeille. Kun tie näytti selvältä, hiihdin joen yli. Teloitettu ei enää 

näyttänyt liikkuvan. Vesi alkoi virrata jäälle ja siitä nousevassa höyryssä leikkivät 

ilta-auringon viimeiset säteet, kun hiihtelin takaisin kohti Tornion asuntoani. 

7  Helmikuun 6. päivänä Tornion ratapihalla taisteltiin venäläisten ja valkoisten välinen taistelu, joka 
päättyi valkoisten voittoon. Taistelussa kaatui noin 40 venäläistä (suurin osa ilmeisesti teloitettiin 
taistelun jälkeen) ja 11 valkoista. Punaiset eivät osallistuneet taisteluun. Seuraavana päivänä valkoiset 
riisuivat aseista sekä Tornion että Alatornion venäläiset varuskunnat ja valtasivat työväentalon. Vangiksi 
jäi 450 venäläistä sotilasta ja 80 punakaartilaista. Kemin alueen valkoiset saivat haltuunsa ilman 
taisteluja. (Toim. huom.) 
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Pysyttelin asunnossani pari päivää, mutta kolmannen päivän aamuna menin 

työmiesten mukana joen yli ja suunnistin sivuteitä pitkin Kemiin. Varovaisuussyistä 

en Kemissä mennyt asuntooni vaan erään tuttavani luo vähän syrjemmällä olevaan 

torppaan. Täällä selvisi tilanne sikäli, että tiesin kohtaloni. Minua oli etsitty. Olipa 

luvattu 800 markan palkintokin kiinniottajalleni. Se oli melkoisen hyvä hinta sen 

ajan tavaramarkkinoilla näin pienestä päästä. Pidin viisaampana pysyä mökissä 

jonkin aikaa ja niin teinkin. Tilanne oli erittäin vaarallinen. Ilmitulon vaara kasvoi. 

Minulla ei ollut tilaisuutta hankkia mitään varusteita eikä hakea rahaa asunnoltani, 

jonne olin sitä jättänyt talteen. Harkitsin tilannetta ja tein päätökseni. 

Pakomatka Venäjälle 

Helmikuun 18. päivän aamuna vielä pimeän vallitessa nousin suksilleni ja 

suunnistin yli Ristikankaan metsän itää kohti. Eväänäni oli puoli kiloa keitettyä 

hevosen lihaa sekä aseena pistooli ja siihen 40 panosta. Siinä oli kaikki, mitä 

mukana oli yrittäessäni päästä yli 400 km pitkä taival kairojen ja metsien halki 

Muurmannin radalle. Varmasti oli jo aikakin häipyä, sillä samana aamuna 

teloitettiin rovaniemeläinen teatterinjohtaja Kaarlo Kurki ja eräs Kallinen -niminen 

mies Kemin torilla. Omakaan kohtaloni tuskin olisi ollut parempi, jos olisin kiinni 

joutunut.8  

Ensimmäisenä päivänä hiihtelin vajaan parikymmentä kilometriä Viantien joki-

varteen. Olin siellä seuraavan päivän ja sitten suunnistin Simojoen varteen. 

Päästyäni maantielle jatkoin matkaa sitä pitkin, koska hiihteleminen metsien kautta 

olisi herättänyt enemmän huomiota ja minun oli pakko poiketa taloihin 

ruokailemaan. Ihme kyllä, sain ruokaa joka kerta kun pyysin. Johtuiko se vapaasta 

käyttäytymisestäni vai hyvästä onnesta, en tiedä. Viimeisen yöni vietin Ylikärpän 

talossa, tunnetussa Saksan jääkärien etapissa, josta suunnistin Pudasjärvelle 

jääkärien tavallista reittiä. Pudasjärven kirkolla en saanut edes kahvia, koska 

kukaan ei uskaltanut sitä antaa. Siksi hiihtelin samantien noin parikymmentä 

kilometriä eteenpäin Sotkajärvelle. Siellä söin päivän ainoan aterian ja sillä 

syönnillä jouduin seuraavana päivänä suorittamaan matkani pisimmän yhtä- 

Vaikka sotaoikeuksien toiminta virallisesti kiellettiin helmikuun 25. päivänä, Peräpohjolan alueella 
valkoinen terrori jatkui toukokuun alkupuolelle saakka. Virallisten lukujen mukaan Kemissä teloitettiin 
23, Rovaniemellä 24, Torniossa yhdeksän ja Kemijärvellä viisi punaista. Todellisuudessa teloitettuja oli 
enemmän, sillä monia punaisia teloitettiin vangitsemisten yhteydessä ilman minkäänlaisia 
"oikeudenkäyntejä". (Toim. huom.) 
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mittaisen hiihdon. Eräs talossa majaillut mies antoi evääkseni puolikkaan leipää, 

johon oli sekoitettu olkijauhoja, mutta sitä en tietenkään syönyt. 

Yön nukuttuani nousin aamuvarhaisella suksille ja lähdin tietä pitkin kohti Taival-

koskea. Matkaa sinne oli viisikymmentä kilometriä talvitietä myöten eikä tien 

varrella ollut yhtään taloa. Taivalkosken kirkolla en uskaltanut mennä taloon vaan 

suuntasin kulkuni Jokijärveen, koska päätin pyrkiä sitä kautta lyhintä tietä valta-

kunnan rajalle. Tätä väliä oli lähimpään taloon 22 km, joten jouduin hiihtämään 

yhteen menoon 72 kilometriä nauttimatta muuta kuin pari kertaa lähteestä vettä. 

Talossa sain osakseni verrattain kylmän vastaanoton. Hädin tuskin antoivat 

kupillisen kahvia ilman sokeria ja melko suorasukaisesti kehoittivat hiihtämään 

kuuden kilometrin päässä olevaan Mannilan taloon. Kiitin kahvista ja hiihtelin 

osoitettuun paikkaan. Siellä sain ruokaa ja yösijan. Kun edellisenä päivänä olin 

hiihtänyt yli viisikymmentä kilometriä, tuli matkaa parille päivälle lähes 1 40 

kilometriä. 

Kaiken varalta söin aamulla lähtiäiseksi ja lähdin sitten kohti Kurvisenvaaraa. Se 

olikin viimeinen pitkä etappini Suomen puolella. Välillä poikkesin taloon Irnin-

niemellä. Olin nuorena tukkilaispoikana seutua kierrellessäni käynyt ennenkin 

talossa. En kuitenkaan maininnut siitä mitään välttääkseni tarpeettomia selityksiä. 

Kun väki sattui olemaan aterialla, pyysin ruokaa. Hieman salaperäisesti hymyillen 

isäntä käski tulla pöytään. Kun olin syönyt, isäntä kysyi, oliko vieraalla tupakkaa. 

Kun sanoin, että en polta, sanoi isäntä, että ei heillä olekaan kuin kessuja. Kysyin 

vielä aterian hintaa. Isännän veli puuttui puheeseen sanomalla, että ruoka ei 

maksanut mitään, mutta vieraalle olisi parasta lähteä hiihtelemään sinne, mihin oli 

menossa. Talossa oli huomioitu tuloni jo järvellä hiihtäessäni ja tietysti tehty jo 

etukäteen matkani tarkoituksesta oikea johtopäätös. 

Hiihtelin sitten Kurvisenvaaran liepeellä olevaan Salmelan taloon. Olin käynyt 

sielläkin aikaisemmin. Talossa oli 12 tyttöä mutta vain yksi poika eikä muuta 

miesväkeä ollutkaan. Kun toivotin hyvää iltaa, katsoi yksi tyttäristä hyvin pitkään ja 

hymyili tuttavallisesti. Sitten hän alkoi kysellä yhtä ja toista laukaisten lopuksi: 

"Kaiketi te jäätte meille yöksi, koska olette ollut joskus ennenkin". Nimeä hän ei 

muistanut, mutta ajan erittäin hyvin. Kun myönsin hänen olevan oikeassa, kerääntyi 

koko talon väki ympärilleni eikä lähdöstä enää puhuttu mitään. Koska oli lauantai, 
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kävin saunassa ja seuraavan yön nukuin ensi kerran moneen viikkoon varmistettu 

pistooli naulassa olevan takin taskussa eikä varmistamattomana pään alla. 

Aamulla pyrytti lunta, mutta siitä huolimatta päätin ylittää rajan. Talon pojalta sain 

suksivoiteita ja kunnostin pahoin vaalenneet sukseni. Talon väki kehoitti jäämään 

vielä yöksi, mutta pyrystä huolimatta aioin jatkaa matkaa. Kyläläiset hommasivat 

voita, leipää, lihaa ja sokeria ja lisäksi ostin tuohikontin. Nyt minulla oli ensi kerran 

koko matkani aikana tieto, mistä saan ensimmäisen aterian. Puolen päivän aikaan 

aloitin viimeisen taipaleeni Suomen kamaralla. Noin tunnin hiihdettyäni ylitin rajan. 

En vilkaissut edes taakseni vaan painuin suurelle aavalla suolle, jossa vain 

harvassa olevat viitat osoittivat ummessa olevan talvitien suuntaa. Tuuli ja lumisade 

pieksi vasten kasvoja. Pysyin kuitenkin oikeassa suunnassa. Olin hyvissä voimissa 

ja sukseni luistivat hyvin. Vähän liikaakin, sillä tuulenpuuskat tahtoivat monta kertaa 

työntää takaisinpäinkin. 

Ilta oli jo melkoisen hämärä, kun alkoi tuntua että tuuli heikkeni. Olin päässyt suon 

yli ja tuulen puolella oleva vaara suojeli pahimmilta puuskilta. Aioin kääntää 

päätäni taaksepäin hengähtääkseni, kun näin vasemmalla puolella valoja. Olin 

hiihtänyt tavoitteenani olleen Pistojärven kylän alkupään ohi. Nousin suoraan 

mäellä olevaan taloon. Jo ulkona näin, että talossa oli jotain erikoista. Sisälle 

päästyäni minut otettiin suorastaan riemulla vastaan. Kun tervehdykset oli 

vaihdettu, tarttui isäntä käsipuoleeni ja talutti pirtin perällä olevan pöydän taa 

käskien maistamaan kylän antimia. En kysynyt mitä ruoka oli vaan otin käteeni 

visakauhan ja pistin sillä aimo annoksen suuhuni. Nielaistessani olin läkähtyä, sillä 

vasta silloin huomasin, että aine oli kotikeittoista pontikkaa, mutta hiton väkevää. 

Miehet olivat iloisella tuulella, joimme teetä ja sitten nostettiin liedeltä suuri pata 

keskelle lattiaa. Kylän miehillä oli ollut poroerotus ja päättäjäisiksi pidettiin pienet 

pirskeet. Siksi oli liialliseksi keitetty kokonainen poro. Söin oikein tarpeekseni 

poron lihaa, jolloin minua alkoi raukaisemaan. Naapurin isäntä huomasi sen ja 

pyysi lähtemään heille nukkumaan. Mennessä hän huomautti pontikka-astiaa 

osoittaen, että täällä voipi riittää iloa vaikka huomiseen asti, ainakin niin kauan kun 

siellä oli jotain jälellä. 

Seuraavana aamuna jatkoin matkaa umpista tietä eteenpäin. Seuraavassa 

yöpaikassa sattui pieni välikohtaus. Olin aamulla valmis lähtemään taipaleelle, kun 

29 



taloon saapui kaksi miestä, joista toinen lienee ollut jonkinlainen kylämiliisi. He 

alkoivat tiukata papereitani. Kun minulla oli vain Pudasjärveltä saamani toisen 

miehen passi, en ollut halukas sitä näyttämään. Kun miehet alkoivat esiintyä 

hieman röyhkeästi, tuli isäntä puolellani. Heitin kontin selkääni ja sanoin 

kohteliaasti, että nyt tämä poika lähtee. Toinen miehistä nousi ylös. Lieneekö 

aikonut estää lähtöni. Peräännyin ovelle ja samalla tempasin pistoolin esille ja 

löysäsin varmistimen. Pudotin pistoolin takkini taskuun, nostin lakkia ja painuin 

tielle. Varmuuden vuoksi hiihtelin pari kylän väliä yhteen menoon. Sinä päivänä 

hiihtelin Akkasen kylään saakka. Siinä kylässä pysyin pari päivää, kun tuli niin 

valtava lumisade. Rahanikin alkoivat loppua, joten myin talon isännälle takkini, 

kelloni ja liivini. Näillä kaupoilla sain sen verran ruplia, että saatoin todeta entisen 

jätkän tapaan, että rahat ei lopu, jos vain konstit riittää. 

Matka Pietariin 

Seuraavana sunnuntaina saavuin Muurmannin radalle Mustajärven asemalle. 

Siellä lisäsin valuuttavarojani myymällä sukseni, konttini ja pistoolini. Taas olin 

joitakin ruplia rikkaampi ja niin nousin ensimmäiseen Pietaria kohti menevään 

junaan. Juna oli täysi kuin Turusen pyssy. Onnistuin saamaan paikan eräästä 

neljännen luokan vaunusta. Siellä oli matkustajia neljässä kerroksessa katosta 

lattiaan saakka. Pari Muurmanskista palaavaa merisotilasta antoi minulle paikan 

välistään lattialta. Ruokaa siinä vaunussa ei tarvinnut, sillä ilma oli niin paksua, että 

sitä saattoi jyrsiä, jos oli kylliksi terävät hampaat. Vienan Kemistä täytyi ostaa 

matkalippu. Silloin vasta huomasin, että olin tehnyt pahan virheen, kun en ollut 

radan varteen päästyäni hankkinut matkalupaa Pietariin. Lippu myytiin vain 

Svangan (ilmeisesti myöh. Mgan asema, toim. huom.) asemalle saakka, mistä rata 

yhtyi Pietarin rataan. Tiesin jääväni neljänkymmenen kilometrin päähän Pietarista, 

mutta se ei liiemmälti huolettanut. Olinhan vasta hiihtänyt viitisensataa kilometriä 

kilpaa kuoleman kanssa. Neljäkymmentä kilometriä oli pikku juttu vanhalle 

Pohjolan jätkälle. Istuskelin kaikessa rauhassa paikallani pitäen yllä juttua toverieni 

kanssa. Tosin venäjänkielen taitoni ei ollut erinomainen, mutta loppu puhuttiin 

sormin ja viheltämällä. 

Petroskoin asemalla oli tie nousta pystyyn. Vaunuun saapui junailija ja kaksi 

passintarkastajaa. Ovet suljettiin ja oli paras pysyä paikoillaan. Matkalippu kyllä oli 
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ja olihan se pudasjärveläisen passikin vaan siitä ei varmaankaan olisi ollut paljon 

hyötyä. Pidin sitä kädessäni kaiken varalta. Kun vaunussa ei ollut valoja, suoritettiin 

tarkastus myrskylyhdyn valossa. He ottivat papereita vähän ylhäältä ja vähän 

alhaalta. Pistin eräässä vaiheessa paperini ja matkalippuni rauhallisesti taskuuni. 

Tyrkkäsin kyynärpäällä vieressä istuvaa merisotilasta ja se teki samoin. Kun 

passintarkastajat poistuivat vaunusta, tuli meidän nurkkaamme melkoinen 

hilpeyden puuska, sillä matkatoverini olivat huumorin ymmärtävää väkeä. 

Näin jatkui taas matka joitakin asemien välejä, kunnes vaunuun tuli miliisi pyytäen 

nähdä matkaliput. Jostain syystä hän kiinnitti huomionsa minuun. Koska olin ainoa 

suomalainen, tuli jälleen kysymys papereista. Viivyttelin tahallani ja siinä tein 

oikein. Kun paperia ei alkanut kuulua, käski hän tulla mukaan asemalle. Viivyttelin 

edelleen lähtöäni ja vaunusillalle päästyämme, junanlähettäjä kiirehti miliisiä pois 

junasta. Heti kun tämä oli astunut laiturille, antoi lähettäjä merkin. Nostin lakkiani ja 

pujahdin takaisin vaunuun. Siellä nousi riemu ylimmilleen, pojat ottivat eväät esille 

ja sanoivat, että tämän tempauksen päälle kannattaa haukata limppua. Lotinan-

pellon asemalta junaan nousi kaksi Joensuusta saapunutta samanlaista karku-

laista kuin minä. Näillä oli matkalupa. Selitin heille tilanteeni ja pyysin, että he 

järjestäisivät luvan Pietarista käsin, jos jäisin Svangaan. 

Svangan asemalla en saanut lippua, koska minulla ei ollut matkalupaa. Matkustajat 

olivat jo menneet junaan, kun huomasin asemamiliisin toimiston oven. Työnnyin 

sinne ja panin peliin kaiken kielitaitoni. Selitin tulleeni Muurmanskista ja kerroin 

että minulta oli varastettu lompakko edellisenä yönä junassa. Lompakossa sanoin 

olleen matkaluvan, matkalipun ja jonkin verran rahaa. Selitys näytti menevän 

täydestä. Vähän aikaa neuvoteltuani, vanhempi miehistä kysyi, oliko minulla rahaa. 

Näytin pientä rahapussia ja vastasin myöntävästi. Silloin vanhempi käski 

nuoremman virkailijan myydä minulle lippu. Hän sanoi, että menköön vaikka 

helvettiin, ja aika oikeassa hän loppujen lopuksi olikin. Saatuani lipun kouraani, 

tarttui miliisi minua niskasta ja talutti ovelle. Lopuksi hän antoi saappaan pohjalla 

vauhtia takapuoliini ja käski kiirehtiä junaan, koska se oli juuri lähdössä. Sain 

paikkani yöllisten matkatoverieni vierestä ja jälleennäkemisen ilo oli molemmin 

puolin vilpitön, varsinkin sen jälkeen kun näytin housujeni takapuolissa olevaa 

saappaan pohjista jäänyttä tomuläikkää. Selitin, että siinä oli minun viimeinen 

passini. Kyllä siinä nauruun oli syytäkin, sillä olin kolme kertaa vuorokauden aikana 
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selvittänyt tämän pulman melko kepulin konsteilla. 

Pietarissa Suomen rautatieasemalla tiedettiin jo odottaa tuloani. Eksyin hieman 

kaupungilla ja tulin tuntia myöhemmin kuin Joensuun miehet. He olivat jättäneet 

suomalaisen punakaartin päällikölle Hämäläiselle sen paperilapun, jonka olin 

heille junassa antanut. Hämäläinen oli ollut aikeissa ryhtyä tiedustelemaan 

kohtaloani. Hän neuvoi minulle majoitushuoneen. Tosin sinne oli majoitettu koko 

aseman suomalainen punakaarti, mutta olipa siellä tilaa. Eräässä huoneessa oli 

kasa ruislimppuja. Muonittaja käski ottaa limpun kainaloon ja syödä, jos oli nälkä, 

sillä muuta muonaa ei ollut. Silloin ymmärsin, miksi Pietariin ei haluttu laskea liikaa 

väkeä. Virosta päin hyökkäävät valkokaartilaiset moukaroivat kaupungin portteja ja 

sapuskat olivat vähissä. 

Aamulla sain nopean herätyksen. Eräs punakaartin päällikkö pukkasi minut hereille 

käskien vetää kengät jalkaan. Samalla hän työnsi eteeni kiväärin ja satakunta 

panosta käskien olla viidenkymmenen minuutin kuluttua asemarakennuksen 

päässä olevalla laiturilla. Sinne oli tulossa Koivistolta juna, jossa oli satakunta 

anarkisteiksi heittäytynyttä aseissa olevaa matruusia ryöstettyä tavaraa mukanaan. 

Asetuimme asemiin tulopaikan ympärille, mutta miehet eivät tehneet vastarintaa 

vaan luovuttivat aseet ja tavarat ilman selkkausta. Miehet luovutettiin omine 

tavaroineen venäläiselle punakaartille. 

Helsingissä ylipäällikköä tapaamassa 

Minun oli määrä lähteä viemään ase- ja elintarvikejunaa Helsinkiin. Mutta samana 

iltana sattui Kämärän pysäkillä lähellä Viipuria puna- ja valkokaartilaisten välillä 

kahakka. Junaa ei uskallettu lähettää vielä seuraavanakaan päivänä, joten 

Hämäläinen antoi minulle lähettipassin Helsinkiin. Illalla nousin matkustajajunaan 

ja jo aamulla olin Helsingissä. Pistäydyin entisellä asunnollani ja sitten menin 

valtioneuvoston taloon. Pääsin sisälle, koska ilmoitin haluavani tavata siellä 

toimessa olevia kemiläisiä kansanedustajia Hilda Herralaa ja Aadam Laakkosta. 

Minut ohjattiin Herralan puheille, joka heti ilmoitti Laakkoselle tulostani. Laakkonen 

ilmoitti sitten vuorostaan punakaartin ylipäällikölle Eero Haapalaiselle tulostani. 

Kun olimme jonkin aikaa tarinoineet, saapui lähetti hakemaan minua. Ennen 

lähtöäni luovutin sen Pudasjärvellä saamani olkileivänpuolikkaan Laakkoselle. 
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he olivat kantakaupungin reunoilla. Rynnäkkö kaupunkiin alkoi 3.4. aamuyöllä ja 

6.4. Tampere antautui. Tämä Pohjoismaiden sotahistorian siihen asti suurin 

sotatoimi oli kestänyt kolme viikkoa. (Toim. huom.) 

Kalevankankaan vankileirillä 

Tampereella haavoituin jalkaan huhtikuun kolmannen päivän aamuna Hämeen-

kadun ja Pellavatehtaan kadun kulmassa. Jouduin taistelujen loppuajaksi sotilas-

sairaalaan, jossa ollessani laihduin lähes luurangoksi. Valkoisten voiton jälkeen 

pystyin lopulta joten kuten hoippumaan Johanneksen koululta Kalevankankaan 

vankileirille. Jalkateräni oli melkein poikki eikä paranemisesta ollut silloin paljoa 

tietoa. Nälkäkin oli tehnyt tehtävänsä. Mies, joka vielä helmikuussa oli pystynyt 

hiihtämään 73 kilometriä yhteen menoon ryyppäämällä vain pari kertaa lähteestä 

vettä, kulki hoippuen kuin unissakävelijä. Aistit toimivat sentään moitteettomasti. 

Kurjuus ei ollut pystynyt nujertamaan kokonaan, sisu ja huumori olivat vielä jälellä. 

Kuolemasta oli jo sairaalassa tullut niin läheinen toveri, että sille olisi voinut antaa 

puolet leipäpalastaan, jos sitä olisi itsellä sattunut olemaan. 

Ennen kasarmille saapumista sai jo esimakua mitä tuleman piti. Hautuumaan 

kohdalla vallitsi sietämätön kuolleista leviävä löyhkä. Vankilan portin yläpuolelle 

olisi pitänyt kirjoittaa tunnettu Danten helvetin portin yllä ollut lause: "Joka astuu 

sisään, hän kaiken toivon jättäköön". Portilla luettiin vangit ja kasarmin portilla 

tehtiin nimenhuuto. Portti painui kiinni. Taas oli kuolema saanut yhden ruoka-

annoksen lisää. 

Nyt oli aikaa seurata paikan päällä, minkälaista elämä siellä oli. Leirin piikkilanka-

aidan sisäpuolella hoippui ja konttasi tai ryömi eläviä luurankoja, joilla silmäkuopat 

olivat laajentuneet luonnottoman suuriksi ja painuneet syvälle päähän. Päistä 

tuijottivat harmaat elottomat silmät, joilla näki vain hämärästi, enimmäkseen 

harhanäkyjä. Siellä, missä voittaja määräsi, hullut tanssivat paholaisen huilun 

tahdissa. Pappi saarnasi kirkossa jumalan armoa. Puolipöhköt vartijat ammus-

kelivat omaa varjoaan kuutamossa taikka hakkasivat melkein kuolleiden vankien 

selkiä verimassaksi öisissä kuulusteluissa. Ne, jotka jäivät elämään, menehtyivät 

myöhemmin tai menettivät järkensä, kuten eräs oman komppaniani mies. Asuin 

päävartiorakennuksen kohdalla muutaman viikon. Vain joinakin öinä siellä oli 
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Siinä oli minun tuomisen'. Eipä ollut kovin ruhtinaallinen se korvauskaan, jonka 

myöhemmin sain ylipäälliköltä siitä vaivasta, jonka sain sitä kannikkaa Helsinkiin 

haalatessani! Varsinkin, kun se jäi ainoaksi rahalliseksi korvaukseksi koko sota-

retkeni aikana. 

Huone, jossa Haapalainen ja silloinen kansanvaltuutettu Adolf Taimi olivat, vaikutti 

melkoisen kolkolta ja tyhjältä. Pöydällä oli joitakin puhelimia, joihin Taimi vastaili 

sillä aikaa, kun keskustelin Haapalaisen kanssa. Eräällä sivupöydällä kiehui 

priimuksen päällä suuri kuparinen kahvipannu. Siitä lienee saanut alkunsa se 

huhu, että Haapalainen punakaartin ylipäällikkönä ollessaan keitti kahvipannulla 

pontikkaa virkahuoneessaan. Sillä kertaa pannussa kiehui puhdasta vettä, koska 

Taimi valmisti siitä teetä, eikä se ainakaan maistunut pontikalle. Koska olimme 

vanhat tuttavat, Haapalainen ehdotti, että palaisin takaisin Pietariin ja menisin sieltä 

niiden suomalaisten perään, joilla oli aikomus Muurmannin radan kautta hyökätä 

Pohjois-Suomeen. Ilmoitin pitäväni yritystä vähemmän onnistuneena. 

Silloin Taimi puuttui keskusteluun ja sanoi, että on sitä tilaa yhdelle miehelle 

muuallakin. Tämä näytti kiukuttavan Haapalaista, joka oli erittäin itsepäinen mies. 

Silloin Haapalainen otti kynän ja paperia ja raaputti joitakin rivejä tunnetusti 

huonolla käsialallaan. Hän ojensi paperin kouraani ja sanoi, että tämä piti antaa 

Tampereen rintaman päällikölle Salmelalle ja Taimen puoleen kääntyen lisäsi: 

"Kun se on saatava nopeasti ruumisarkkuun, pannaan menemään Tampereelle". 

Puhelimella hän antoi määräyksen ja hetken perästä tuli lähetti noutamaan minua 

tuoden samalla lähettipassin, jolla sain luvan seuraavana päivänä matkustaa 

Tampereelle. Vastaanotto oli päättynyt. Nousin ylös ja huomautin, että minulla ei 

ollut rahaa. Silloin Haapalainen pisti kätensä housun taskuun ja veti sieltä 

rypistyneen kakskymppisen työntäen sen käteeni ja kehoitti ottamaan Tampereelta 

lisää. Poistuin lähetin seurassa ja hän vei minut syömään. Sitten palasimme 

takaisin lähettien huoneeseen. Siellä nukuin seuraavan yön ja aamulla jatkoin 

junalla matkaani Tampereelle. 

Muistelmissa on tässä kohdassa aukko, mutta junamatkan Tampereelle on täytynyt 

tapahtua ennen 22. -23.3., koska tällöin valkoiset etenivät Kangasalan kautta 

Lempäälään ja katkaisivat yhteydet Tampereelle. Punainen Tampere joutui näin 

saarroksiin. Messukylän valkoiset valtasivat 25.3. ja "verisenä kiirastorstaina" 28.3. 
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rauhallista. Ulos ei tohtinut mennä kuuntelemaan, sillä portilla seisova tolvana olisi 

voinut toimittaa nikkeliä nahkaan. Sain aikaisemmin varoituksen kiväärin perällä ja 

katsoin sen tässä vaiheessa riittävän. 

Parakit olivat vanhoja sotilaskasarmeja ja melkoisen kuluneita. Mitään pakollista 

puhdistusta ei ollut määrätty. Roskaa oli kaikkialla, joskin joskus ajankuluksi 

siivosimme pahimpia törkykasoja. Nenään tunkeutui jo Muurmannin ratatyömaalla 

tutuksi tullut imelä haju, joka lähtee keripukkia sairastavasta ihmisestä. Näitä 

sairaita oli paljon. Kun tarkastin lähemmin tovereitani, huomasin miten heidän 

jalkansa olivat vesipöhön turvottamat, puhe vaikeaa, kurkku ja kieli turvonneet ja 

hampaat irti. Hengitys haisi mädänneelle perunalle. Olin nähnyt tuhansia keri-

pukkisairaita. Tiesin, että heillä oli näissä olosuhteissa vain yksi mahdollisuus: 

kuolema. Meitä oli saunassa yhtäaikaa 46 miestä ja vain minulla sekä yhdellä 

toisella ei ollut jaloissa vesipöhöä. Viimeisillä voimillaan monet tonkivat roskaläjiä. 

Mädänneet luut, kalanpäät ja muu roska kelpasi syötäväksi. Tosin niillä oli se 

huono puoli, että ne pilasivat vatsan ja jouduttivat lopullista lähtöä. 

Parakeissa ei ollut minkäänlaisia makuuvaatteita. Jokainen sai maata, missä 

halusi. Makuulavat kyllä olivat jälellä, mutta kellään ei ollut mitään liikoja vaatteita. 

Ne olivat menneet samalla kuin rahat ja arvoesineet. Eläviltä vietiin kaikki liika 

tavara, kuolleilta ryöstettiin paitakin. Alastomana kuin koiranraadot heidät sitten 

ladottiin sontarattaille, mistä kipattiin hautuumaalle suureen kasaan. Siellä saivat 

punikkien raadot virua varoituksena toisille, kuten eräs sivistyneistön rouva sanoi 

minulle jälkeen päin, kun asia tuli puheeksi. Varmasti siinä olikin ihailemisen 

aihetta. Toisella puolen tietä haiseva ruumiskasa ja toisella puolella horjuvia 

luurankoja tonkimassa tunkioita. Kyllä siinä kaiketi oli kerrakseen sielun virkistystä 

ja katselijoistakaan ei näkynyt olevan puutetta. 

Kävi siellä tietysti vankien omaisiakin, jotka yrittivät toimittaa salaa jotakin 

omaiselleen. Suurimmaksi osaksi yritykset epäonnistuivat ja tavara meni varmasti 

väärään kurkkuun. Nälkään kuolevilla näytti olevan eräs yhtäläinen ominaisuus: 

jano. Kun voimat alkoivat loppua, suurin osa jäi makaamaan mikä minnekin. Kieli ja 

huulet turposivat ja halkeilivat haavoille, katse harhaili jossain kaukana, puhe oli 

sekavaa. Vielä silloinkin, kun tajunta oli mennyt, he pyysivät vettä. Kasvojen väri 

muuttui kellertävän harmaaksi, silmät saivat sumua muistuttavan verhon. Siitä 
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huolimatta joku saattoi elää vielä vuorokausia. Joku saattoi saada raivo-

kohtauksen. Näin pari sellaista tapausta, toisen sotasairaalassa, toisen kasarmilla. 

Molemmat olivat jo niin heikkoja, että eivät pystyneet nousemaan ylös, mutta 

hakkasivat kätensä ja purivat kielensä ja huulensa verille. Ei ole ihmettelemistä, jos 

kuolema oli jokapäiväinen vieras. 

Ruoka, jota annettiin, oli joistakin kuivatuista juurista keitettyä moskaa, mihin oli 

käytetty kuivattua kalaa. Joskus siinä oli lihaakin, jonka laadusta tuskin kannattaa 

puhua. Ilmeisesti hevosen lihaa. Vangit antoivat sille oman nimenkin: "lunkki". 

Leipä oli haapajauhoista akanoiden kanssa valmistettua kaheloa, joka vaivoin 

pysyi koossa. Tietysti se kovetti vatsan niin, että ulostus täytyi kaivaa tikun avulla. 

Sairaalassa annettiin leipää noin 25 -30 grammaa, peruna, silakka ja noin 

kolmasosalitran verran jotain lientä päivässä. Tämä kaikki oli kumminkin syötävää. 

Siksi kai siellä kuoli vähemmän vankeja nälkään kuin leirillä. 

Tällaiset olivat raamit, kun taistelin elämästäni piikkilanka-aidan sisäpuolella. En 

aikonut alistua kuoleman edessä vaan roikuin kiinni elämässä kuten hirtettävä, 

jonka on onnistunut tarttua köyteen kiinni silloin kun pyöveli on potkaissut jakkaran 

pois jalkojen alta. Jaksoin roikkua tuossa narussa niin pitkään, että jäin eloon. 

Sairastuin tietysti keripukkiin kuten toisetkin. Lääkäri määräsi jodikuurin ja 

parakkiin palatessani sain vartija Kahelinilta "vitamiiniruiskeen" kiväärin perästä 

takapuoliini. Sekään ei saanut minua polvilleen. Näytti, että minusta oli tullut 

immuuni jopa selkäsaunallekin. 

Eräänä yönä kuoli mies kummallekin puolelleni, seuraavana yönä toinen 

kavereistani. Kolmantena iltana nostimme varman uhrin lattialle jäähtymään. 

Parakissa alkoi olla tilaa. Siksi muutin pois toiseen paikkaan, koska viikatemies 

näytti asettuneen asumaan samaan nurkkaan kuin minä. Ruumiiden kerääjät tulivat 

joka aamu hakemaan omiansa. Vainaja nostettiin paareille ja alusvaatteet riisuttiin. 

Vartija otti ne haltuunsa ja alaston vainaja sullottiin sontakärryille. "Parhaimpana" 

päivänä paarimiehet sanoivat olleen 62 ruumista. 

Kuinka paljon kuolleita oli yhteensä, sitä tuskin kukaan tietää. Arviot liikkuvat 2000-

2400 välimailla. Kun vankeja alunperin oli noin 7000 ja heistä ammuttiin noin 400- 
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500, jälelle jäi noin 6500, joista kuoli noin 1/3-osa.9 Se kestää vertailun lähes minkä 

keskitysleirin kanssa tahansa. Nämä ihmiset kuolivat nälkään ja tauteihin 

pääasiassa kolmen kuukauden aikana. Viimeisten kuukausien aikana ei ollut 

jälellä enää kovin paljon, mistä ottaakaan. Meillä on oikeus olla siveellisesti 

suuttuneita niistä julmuuksista, mitä muualla tapahtuu ja on tapahtunut, mutta ei 

kannata ristiä käsiä täälläkään ja sanoa: "Kiitos Jumala, että emme ole toisten 

ihmisten kaltaisia". 

9  Virallisen tilaston mukaan Tampereen vankileirillä oli 21.6. 1918 noin 7700 vankia. Kaikkiaan 
kansalaissodassa kaatui noin 3100 valkoista ja 3600 punaista. Sodan kestäessä punaiset surmasivat 
taistelujen ulkopuolella 1649 valkoista, joista suurin osa oli siviilihenkilöitä. Valkoiset teloittivat sodan 
aikana noin 800 ja sen jälkeen lähes 8400 punaista. Valkoisten ylläpitämillä vankileireillä kuoli sodan 
jälkeen nälkään ja tauteihin arviolta 12500 punavankia. Lisäksi sodan aikana kuoli satoja punaisten 
puolella taistelleita venäläisiä sotilaita, joista useimmat valkoisten teloittamina. (Toim. huom.) 
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Epilogi 

Pentti Mikkonen 

Isäni muistelmat päättyivät Tampereella haavoittumiseen ja Kalevankankaan 

vankileiriaikaan. Kansalaissodan päättyessä vuonna 1918 niitä vangittuja puna-

kaartilaisia varten, joita ei ollut siihen mennessä teloitettu tai vapautettu tai jotka 

eivät olleet kuolleet vankileireillä nälkään ja tauteihin, perustettiin erityinen valtio-

rikostuomioistuin. Valtiorikostuomioistuin tuomitsi isän elinkautiseen vankeuteen 

avunannosta valtiopetokseen eli kapinasta. Hän joutui Tammisaaren vankileiriin 

kärsimään tuomiotaan. Vankileirissä raivosi punatauti, joka tappoi huonosti 

ruokittuja vankeja suuren määrän. Isäni pääsi hiilimiilun vartijaksi, jossa työssä hän 

sai hieman parempaa ruokaa. Vapaa-aikanaan viulun. Vankileirin johtaja oli 

muusikko ja hän halusi kokeilla viulua todeten sen hyväksi. Hän halusi soitella 

viululla ja sanoi antavansa sen takaisin isän vapautuessa. Kuolema niitti vankeja 

jatkuvasti, mutta isäni sinnitteli hengissä tehden vielä toisenkin viulun. 

Presidentti Ståhlberg loi pohjan kansalliselle eheytyspolitiikalle ja hänen 

toimestaan annettiin vuoden 1919 armahduslait, joiden perusteella myös isäni 

armahdettiin. Lähtiessään hän lahjoitti vankilan johtajalle toisen tekemänsä viulun. 

Vapautuessaan isäni painoi vain 42 kg. Isäni muutti Kemiin ja siellä hän pikku 

hiljaa parantui vankilan rasituksista. Perheen perustaminen tuli myös ajan-

kohtaiseksi 1920-luvun alussa. Hän avioitui Aino Maria Holopaisen kanssa ja 

perheeseen syntyi neljä lasta: Erkki (1923-1995), Pentti (s. 1925), Pirkko (s. 1933) 

ja Matti (s. 1935). 

Perhe muutti ensin Louelle, jossa isäni toimi työväentalon vahtimestarina. Sieltä 

muutettiin Rovaniemelle, jossa hän työskenteli mm. rakennuksilla. Isäni oli 

rakentamassa mm. Karjapohjolan taloa, Lapinmaan taloa ja lukuisia muita 

Rovaniemen entisiä tai nykyisiä rakennuksia. Jatkosodan aikana hän rakensi 

saksalaisille parakkeja. Toisen maailmansodan jälkeen hän toimi valtion 

edustajana sotavahinkojen arvioimislautakunnassa. Työ käsitti koko Lapin sota-

vahinkojen arvioimisen. Viimeinen työpaikka oli Rovaniemen kauppalan rakennus-

toimiston rakennusosastolla. Hän jäi eläkkeelle 70-vuotiaana vuonna 1960. 
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Luottamustehtävissä hän toimi mm. omakotilautakunnassa ja sosiaalilauta-

kunnassa. Sivutoimenaan hän hoiti Pohjolan Työ -lehden aluetoimistoa puolue-

riitaan asti. Ammattiyhdistystoiminnassa hän oli mukana paikallisessa amma-

tillisessa järjestössä sekä oli myös perustamassa Maaseututyöväenliittoa, jolla 

pyrittiin parantamaan hänelle läheisten metsurien asemaa. Poliittisen toiminnan 

alalla hän oli pitkään mukana Sosiaalidemokraattisen työväenyhdistyksen 

toiminnassa, kunnes jäi toiminnasta pois puolueriitojen aikoihin. Sosiaali-

demokraattinen työväenyhdistys tilasi taiteilija Pentti Maatelalta isäni muotokuvan, 

joka on sijoitettuna Rovaniemen Kansantalon alakerran seinälle. Vuonna 1966 

Sosiaalidemokraattinen nuorisoliitto kutsui isäni kunniajäsenekseen. Yhteis-

kunnallisen toiminnan alalla hänen elämänsä suurin hetki oli kuitenkin 

vakaumuksensa puolesta kaatuneiden hautamuistomerkin vihkiminen vuonna 

1954. Se oli työväenliikkeen ja punakaartin veteraanille ikimuistoinen ja koskettava 

tilaisuus. 

Eläkepäivänsä isäni vietti toivomuksensa mukaan minun ja sisareni hoivissa. 

Elämä tarjosi vielä yli 80-vuotiaalle yhden kolauksen lisää, kun hän sairastui 

syöpään. Elämän kovan koulun käynyt mies taisteli kuitenkin senkin läpi antamatta 

periksi. Hän toivoi saada elää kotona kuolemaansa asti, ja se toive toteutui. Sydän 

petti lopulta ja isäni kuoli minun käsivarsilleni 11.10. vuonna 1977. Näin päättyi 

Säräisniemen pojan vaiheikas ja mielenkiintoinen elämä. 
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