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Aluksi

Tytivaen historian ja perinteen tutkimuksen seuran vuosildrjan Vald Voimakkaan

17 artikkelit perustuvat paaosin seuran vuoden 2003 Ruumiita ja mu(i) stelmia.

Nakeskulmia tykivaestOOn ja vakivaltaan -kesaseminaarin alustuksiin. Kirjoittajat

ovat historian, yhteiskuntatieteiden ja psykologian alan tutkijoita.

Kokoelman kaksi ensimmaista artikkelia kasittelevat vakivaltaa sen ilmeisim-

massa ja totaalisimmassa muodossaan, sodassa. Ne kuvaavat, kuinka vakival-

taa kaytetaan oikeuden nimissa poikkeusoloissa. Marko Tikka tarkastelee vuo-

den 1918 Varkauden kenttdoikeuden toimintaa ja sen toiminnan kohteita: ke-

ta kenttdoikeus rankaisi, mina oikeudella se rankaisi ja ketka kantoivat siita vas-

tuun? Tikka osoittaa, ettei valkoisten epavirallinen kenttdoikeus jakanut tuomi-

oitaan punakaartilaisille sattumanvaraisesti, vaan etta sen toiminta oli harkittua

ja jarjestelmallista. Valkoisten nakOkulmasta kuulustelut ja tuomiot olivat ratio-

naalinen prosessi, jonka avulla tilanne rauhoitettiin.

Myiis Anne-Maria Marttilan artikkeli uudemmasta sisallissodasta, Jugoslavian

hajoamissodista, kertoo vakivallan jarjestelmallisyydesta. Naisiin kohdistunut

seksuaalinen vakivalta oli seka Bosnian etta Kosovon konflikteissa sodankayn-

nin suunnitelmallinen strategia, jolla pyrittiin tuhoamaan vihollisen moraali ja

etninen identiteetti. Sotapropaganda kaytti hyvakseen sukupuolittuneita kan-

sallisia representaatioita ja myytteja, joissa sankarilliset miehet taistelivat femi-

niinin kansakunnan puolesta demonista vihollista vastaan. Jarjestelmdllisissa

sotaraiskauksissa naisista tuli miesten valinen taistelukentta, jossa he vahvisti-

vat omaa militarisoitua maskuliinisuuttaan ja samalla kyseenalaistivat viholli-

sen mieheyden.

Seuraavassa kandessa artikkelissa tarkasteltava valdvalta on siirtynyt julkisilta

sotandyttamOilta perheeseen. Raija-Leena Punamaki pohtii, miten vanhempien

kokema trauma, esimerkiksi holocaust ja sota, vaikuttaa heidan lapsiensa kehi-

tykseen; siirtyvatkii vanhempien kokema karsimys ja pahuus seuraaville suku-

polville. Yleinen uskomus on, etta vanhempien kohtaama trauma johtaisi huo-

noon vanhemmuuteen ja lasten psyykkisiin ongelmiin. Punamaki osoittaa, et-

tei nain kuitenkaan valttamatta ole.
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Kun Punamden artikkeli kasitteli laajoja kansanjoukkoja koskeneen vakivallan

kasittelya tai kasittelematta jattamista yksityisessa perheessa, Hannele Forsberg

kaantad julkinen - yksityinen asetelman toisin pain. Han tarkastelee sits, miten

erilaiset julkiset tahot, yhteiskunnalliset aktivistit ja ammattilaiset ovat eri ai-

koina puhuneet perheen sisalla tapahtuvasta lapsiin kohdistuvasta valdvallas-

ta. Forsbergin mukaan lapsiin kohdistuva vakivalta on ollut erilaisten intressi-

ryhmien kentta, jossa on taisteltu siita, kuka "omistaa" vakivallan ja kenella on

oikeus maaritella sita.

YksilOn tuottama ja kokema valdvalta kumpuaa usein yhteiskunnan sosiaali-

sista ja taloudellisista rakenteista ja sen nayttamOnd on julkinen tila. Kari Koskela

pohtii artikkelissaan 1900-luvun alun huliganismin kautta, miksi ja miten yksi-

Ion epavarmuus roolistaan yhteiskunnassa saattoi purkautua vakivaltaisena ryh-

makayttaytymisena kaupungin kaduilla. Huliganismia edustaneiden sakilaisten

irrationaaliselta vaikuttaneella toiminnalla oil oma sisainen logiikkansa - syrjay-

tynyt nuori pyrki vakivallan avulla ottamaan niskalenkin yhteiskunnasta, jasen-

tamdan ja poistamaan niita hapean ja riittamattomyyden tunteita, joita sosiaa-

lisen, ammatillisen ja taloudellisen paaoman puute lapsuudessa ja nuoruudes-

sa oli aiheuttanut.

Marjaliisa Hentilan artikkeli on pitkan aikavalin kuvaus ja analyysi vakivallan

yleistymisesta tyopaikoilla, erityisesti kaupanalalla. Han pohtii, miksi myyjien

ammattikunta yha useammin altistuu ulkopuolisen vakivallan uhalle ja miten

tama on vaikuttanut myyjien tystinkuvaan ja koulutukseen. Samalla han tulee va-

lottaneeksi, kuinka kaupanalan sisaisen hierarkian muutos, kontrollista yhteis-

t-yOhOn, on ollut valttamattinta vakivallan ehkaisemisessa.

Kandessa viimeisessa artikkelissa tuodaan esille vallankaytOn synnyttamat va-

kivaltakokemukset suomalaisessa kommunistisessa liikkeessa. Maanalaisuuden

aikana SKP eli kanden vakivallan maastossa: seka suomalainen yhteiskunta etta

stalinismi erotteli, leimasi ja noyryytti suomalaisia kommunisteja. Kaytetyt me-

netelmat ja syrjinnan paikat poikkesivat toisistaan, mutta tulos oli sama: vaki-

valtainen kulttuuri juurtui osaksi puolueen toimintaa. Joni Krekola pureutuu ai-

heeseen SKP:n sisaisen vallankaytiin kautta tutkien, kuinka ja miksi vakivallan

traditio lujittui puolueessa maanalaisuuden kaudella, ja miten siita vaikenemi-

nen sodan jalkeen jahmetti puolueen sisaisesti ja heikensi sen uskottavuutta yh-
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teiskunnallisena toimijana aina 1960-luvulle.

Ilkka Leva kuvaa artikkelissaan, kuinka yhteistin ryhmafantasian vaaliminen

(Valkoinen Suomi) johti yhteisOn juridisten ja moraalisten arvojen polkemiseen

silla seurauksella, etta vakivalta kohdistui syyttOmiin yksilOihin (nuorkommu-

nisteihin). Han lahestyy aihetta tutkimalla vuonna 1930 tapahtuneen, niin sa-

notun Rovaniemen murhapolttoon syyllisiksi todettujen nuorkommunistien ja

sita selvittavien viranomaisten toimintaa ja suhteita. Leva pohtii mytis sita, mi-

ten traumaattiset kokemukset vaikuttivat yksiloiden sosiaaliseen ja psyykkiseen

toimintaan, ja miten ne tulivat ilmi kommunistien ja poliisien uudessa kohtaa-

misessa sodan jalkeen.

Tama teos on saanut tukea Alfred Kordelinin Saatiol tci (Tieteellisten seurain val-

tuuskunnan 100-vuotisrahasto).

Tampereella ja Turussa lokakuussa 2004

Ulla Aatsinki ja Johanna Valenius
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Marko Tikka

Vallankumoukselliset tuomiolla
Varkauden kenttdoikeus ja sen tuomiot

Varkauden taistelu huipentui helmikuun 21. ja 22 paivien valisena yOnd Varkau-

den massatehtaan piiritykseen ja antautuneiden valittOmaan puhdistukseen.

Valkoisten rivisotilaiden nakOkulmasta antautuneiden ampumisen syyna oli

antautumisilmoituksen jalkeen massatehtaasta valkoisia neuvottelijoita kohti

avattu tuli, jonka seurauksena muutamia valkoisia kaatui. Punaisten johtajat ja

sen jalkeen "joka kymmenes" massatehdasta puolustaneista punaisista ammut-

tiin. Valkoisiin joukkoihin kuuluneiden sotilaiden silminnaldjakuvaukset kerto-

vat varsin yhtapitavasti antautumista seuranneesta tilanteesta:

[...] Sielta rupesi tulemaan vankeja kadet ylhaalla laumoittain. Ikavalta tuntui kun sii-
na otettiin umpimahkaan muutamia punaisia ja ammuttiin koko vankilauman edes-
sa.

Kovin suuresta umpimahkaisyydesta ei kuitenkaan varkautelaisten nakOkul-

masta ollut kyse. Ensimmaisten ammuttujen joukossa olivat Varkauden kapinan

johtajaksi nimetty piirisihteeri Matti Autio ja kaupanhoitaj a Kaarlo Ldhteenmaki.2

Niin Autio kuin Lahteenmaki olivat valkoisille tunnettuja, silla he olivat esiinty-

fleet nakyvasti tyOvaen johtomiehina ja mm. neuvotelleet suurlakon aikana teh-

taan johdon kanssa. Autio oli organisoinut Varkauden ja sen lahiseutujen tykiva-

estOn aseistautumista. Kun punakaarti otti Varkauden hallintaansa, Autio oli toi-

minut Varkauden punakaartin j oukkoj en esikunnan ylipaallikkOna. Lahteenmaki

oli puolestaan ollut jarjestamassa Leppavirran punakaartia.

Varkauden valtauksen jalkiselvittelysta rakennettu historiakuva on vaikutta-

nut yleisemminkin kasityksiimme valkoisen repression, kapinan tukandutta-

mistoimien, luonteesta.' Yleisen kasityksen mukaan rankaisutoimet olivat sat-

tumanvaraisia, kostonomaisia ja ohjailemattomia. Sen mukaan kenttdoikeudet

olivat mielivaltaisesti toimineita yhteenliittymia, joita paikalliset suojeluskunta-
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Marko Tikka

laiset, vastoin ylempaa tulleita maarayksia, asettivat. Mina laittomuudet Oat-

tyivat vasta toukokuun puolivalin jalkeen. Taman jalkeen kapinallisten kuulus-

teluja ryhtyivat suorittamaan paikalliset tutkintoasiain toimistot, jotka olivat osa

virallista kapinallisten tuomitsemisprosessia, valtiorikosoikeuksia.

Tama yleinen kasitys kuitenkin muuttuu, jos ryhdymme lukemaan kenttdoi-

keuksien pOytaldrjoja. Niiden valossa kasitys tapahtuneen mielivaltaisuudesta,

sattumanvaraisuudesta ja ohjailemattomuudesta saa sarOja. Seuraavassa tar-

kastellaan sita, mika oli Varkauden kenttdoikeus ja miten se toimi? Keita se ran-

kaisi ja ketka rankaisusta kantoivat vastuun?

Varkauden taistelun valittin jalkiselvittely

Hannu Soikkanen on laskelmissaan tullut siihen johtopaatokseen, etta val-

tausystind olisi ammuttu yhteensa noin 80 massatehtaan puolustajaa ilman eri-

tyista tutkintoa. 4 Erityista tutkintaa ei tassa tilanteessa varmaankaan suoritettu,

mutta tietynlaista valintaa kuitenkin tapahtui. Tama tapahtui paikalla olleen val-

koisen mukaan seuraavasti:

[...] kun vankijono - useampia satoja miehia - vartioitten valissa ylitti sillan matkal-
laan tilapaiseen sijoituspaikkaansa kauppalan kirkolle, seisoi sillan korvassa "kent-
tdoikeus" - pari kolme paallilddiamme ja paikkakunnan edustajia, jotka todetessaan
pahimpia punaisten kiihoittajia, johtajia tai tehtaan insinOOrien murhiin osallistu-
neita, lausuivat "ammuttavaksi." Kuolemaan tuomitut siirrettiin hieman sivulle, jos-
sa jo 15 miesta seisoi rivissa ampumavalmiina. Viisi vankia amrnuttiin yhteislauka-
uksilla kerrallaan.[...]

Kun yedla ammutuissa oli useita punakaartin paallikiiita ja valkoisten nakO-

kulmasta vakaviin rikoksiin syyllistyneita punakaartilaisia, ei Huruslanden arpa-

jaisiksi nimetyssa tapahtumassa siis ollut kyse aivan sattumanvaraisesta toimin-

nasta. 6 Taman vahvistaa mytis toinen valkoinen kertoja:

[...] Koko taman puuhan johtaja oli Toll. Han seisoi kriminnahkaturkissaan ja lakis-
saan sillan pielessa. Mina menin hanen luokseen ja sanoen, end tuntuu pahalta, kun
silla tavoin voidaan ampua viattomiakin. Toll taputti minua olalle sanoen jotakin, et-
ta koetetaan jarjestaa. Meidan kohdaltamme jarjestettiin asia siten, etta "laskimme
vddrin." Mukanamme oli poliisi AnttilaVarkaudesta. Pyysimme hanta sanomaan kei-
tä oli sellaisia pahimpia punaisia siind kymmenen 1ahella. Meidan laskumme ei siis
ollut varsin tarkkaa. [...]7
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Vallankumoukselliset tuomiolla

Jaljelle jaaneet vangit suljettiin kirkkoon ja Taulumaen tystivaentalolle vartioi-

tavaksi. Ilmeisesti jo seuraavana paivana vangittuja ryhdyttiin kuulustelemaan.

Kuulusteluja pidettiin kandessa paikassa, ensin Pirttivirran rannalla tehtaan vir-

kailijoiden asuintalossa, sittemmin vankileiriksi muuttuneen kirkon sakastissa.

'Bile kuulustelulle annettiin ensin puheissa, myiihemmin enemman tai vahem-

man virallisesti, kenttdoikeuden nimi.

Varkauden kenttdoikeus

Varkauden vallanneiden joukkojen ylipaallilddi Ernst LedstrOm maarasi Varkau-

den sotilaskomendantiksi savonlinnalaisten suojeluskuntajoukkojen paallikOn,

tamperelaissyntyisen Ensi Somersalon. Vangiksi otettujen punakaartilaisten tut-

kiminen ja rankaisu olisivat Somersalon kasissa.

Komendantin ensimmaisiin tehtaviin kuului jarjestyksen palauttaminen val-

koisten haltuunsa ottamalla paikkakunnalla. KaytannOssa tama merkitsi epai-

lyttavien henkilOiden pidattamista, alustavien kuulusteluj en jarjestamista ja va-

rankaisutoimien suorittamista. Somersaloa voitaisiin siis hyvalla syyl-

la pitaa Varkauden jalkiselvittelyn "suurimpana syyllisend."

Somersalon persoonassa oli varmaankin monia piirteita, jotka vaikuttivat

Varkauden jalkiselvittelyjen lopputulokseen. Taistelukokemusta omanneena

suojeluskunta-aktivistina hanet nahtiin tehtavaan sopivan ankarana

Muualta paikkakunnalle tulleena Somersalo oli varkautelaisten nakOkulmasta

ehka mytis objektiivinen henkilo tarkastelemaan henkilOiden syyllisyytta ja maa-

rittamaan naiden rankaisua - ja toisaalta, hanta oil samasta syysta helppo my6-

hemmin mytis syyllista. Objektiivisuus merkitsi tassa tehtavassa mytis ankaram-

paa tuomitsemista, kuin mihin paikalliset olisivat ehka pystyneet.

Nain voisi siis olettaa. Hytakirjan tietojen valossa nain ei kuitenkaan ollut.

Somersalo toimi epailyksenalaisten suhteen kautta linjan niiden tietojen valos-

sa, jotka han paikallisilta suojeluskuntalaisilta sai. Han siis maaritti rangaistuksia

ensisijaisesti tekojen mukaan. Tietojen saannin lisaksi rankaisutoimiin vaikutti-

vat myos paikallisten suojeluskuntalaisten aktiivisuus toimittaa epailyksenalai-

sia tilille Varkauteen. Usein myOs kuulusteltavilta saadut tiedot lisasivat monien

epailyksenalaisten syntilistaa.
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Marko Tikka

Ensi Somersalo, alkuperaiselta nimeltaan Sommer, oli 33-vuotias insintiti-

ri, kutomon johtaja ja suojeluskunnan paallikkO. Somersalo syntyi Tampereella

tehtailijan poikana ja oli suorittanut vuonna 1911 insintiOritutidnnon. Ajan Ca-

van mukaan Somersalo valmistuttuaan perehtyi tekstiiliteollisuuden toimintaan

useilla opintomatkoilla, jonka jalkeen, Suomeen palattuaan, ryhtyi johtamaan

kutomoa Savonlinnassa. Somersalo oli Savonlinnan suojeluskunnan perustaja-

jasen. Kun Savonlinnan suojeluskunta julistettiin kaupunginvaltuuston paattik-

sena marraskuun 2 paivana 1917 kunnalliseksi suojeluskunnaksi, Somersalosta

tuli sen paallikkO.8

Oikeuden muista jasenista asiakirjoissa on huomattavan vahan tietoja.

Kenttdoikeuden pOytakirjasta sailyneet otteet kertovat, meille kuitenkin sen, kei-

ta he olivat. Kenttdoikeuden jasenina istui koko ajan varkautelaisia ja ymparistO-

pitajien suojeluskuntalaisia seka muita valkoisiin lukeutuneita paikallisia hen-

kilOita.

Oikeudessa istui puheenjohtaja ja yleensa kandesta kolmeen virallista jasen-

tä. Kuulustelujen aikana paikalla oli taman lisaksi useampia muita henkiliiita, to-

distajia tai valkoisille muuten tietoja antaneita henldlOita, jotka kommenteillaan

vaikuttivat usein kuulustelun kulkuun. Tallaisia henkilOita - kenttdoikeuden vi-

rallisia ja epavirallisia jasenia - oli ainakin toistakymmenta. He olivat paikallisia

talollisia, tehtaiden tyOnjohtoa, paikallisia valtion ja kuntien virkamiehia; pitaji-

en poliisikonstaapeleita, kansakoulunopettajia, kanavan paallystOd ja liike-eld-

man edustajia: kauppiaita, joukossa yksi pankinjohtajakin.

Heidan nakiikulmastaan Varkauden kenttdoikeus oli itse asiassa erdanlainen

kuulustelun ja tuomioistuimen valimuoto. Siind epailyksenalaiset identifioitiin,

ja lyhyen kuulustelun perusteella maariteltiin henkilOiden rangaistusluokka.

Paatetty rangaistus voitiin uuden kuulustelun perusteella muuttaa tai asetettiin,

milloin kyseessa oli kuolemanrangaistus, komendantin ja sotavaen paallystOn

tarkastettavaksi. POytakirjassa tuomion kohdalla toistuva sana "pdatettiin" ku-

vastaa paatiisten kollektiivisuutta. Kukaan ei yksin maarittanyt rangaistuksia.

Miksi he osallistuivat tahan toimintaan? Otan yhden esimerkin. Eras kuu-

lusteluja kirjannut henkilti oli leppdvirtalainen 45-vuotias kansakoulunopetta-

ja Matti Karttunen. Karttunen oli kanden lapsen isa, jo tuolloin toistakymmenta

vuotta Varkaudessa vaikuttanut kulttuuripersoona. Karttunen oli johtanut tyti-
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Vallankumoukselliset tuomiolla

vaen soittokuntaa ja kuoroa, hanella oli useita luottamustoimia, han oli toiminut

mm. koyhainhoidon kaitsijana. Karttunen perustiVarkauteen kirjakaupan 1914.

Han oli mukana urheilukilpailuissa, han opetti varkautelaiset luistelemaan, ha-

nen nimiinsa kirjattiin Varkauden seudulta suurin vieheella saatu kala.

Koska Karttunen ei koskaan tasta tehtavastaan liene kertonut, emme tie-

da hanen motiiveistaan. Jotakin saatamme sen sijaan aavistella. Karttunen oli

Varkaudessa yli puoluerajojen tunnettu ja arvostettu 	 lakkoviikolla,

enempaa kuin punaisen miehityksen paivina, hanen henkensa ei ollut tietta-

vasti valittOmassa vaarassa. Karttunen ei myOskaan ollut suojeluskunta-aktivis-

ti, han ei ollut perustamassa suojeluskuntaa eika sen mukana taistelussa. Se, et-

ta Karttunen toimi kuulusteluissa kirjurina kertonee siita, etta hanet oli pOy-

takirjankirjoitustaitoisena miehend tehtavaan maaratty. Kirjurin rooli oli mytis

kompromissi: kirjurihan vain kirjaa ylOs sen, mita maarataan kirjattavaksi ylOs,

han ei vaikuta kuulusteluun tai tuomitsemiseen.

Karttusen ikaiset tai hanen asemassaan olleet miehet jaivat usein sisallisso-

dan puhjetessa punaisten miehittamalle alueelle suojelemaan omaisuuttaan. He

pyrkivat pysyttelemaan ainakin naennaisesti puolueettomina, mutta miehitys-

ajan mielivalta - jollei jo koko kapina sinansa - kylmensi heidan suhtautumis-

taan vallankumouksellisiin. Kun valkoinen kurinpalautus tuli, Karttusen kaltai-

set miehet olivat epailematta valmiita toimimaan sen hyvaksi, koska niin paljon

rikoksia, jotka vaativat hyvitysta, oli tapahtunut. Sita, millaiset vaikutukset

rankaisulla paikallisyhteisoon oli, he eivat osanneet ennakoida, eivatka lo-

pulta kyennet siihen paljolti vaikuttamaankaan. Vasta paljon myethemmin tuli-

vat syytiikset ylilyOnneista ja epailys siita, etta kurinpalautus olikin ollut paikal-

listen esikuntien vastuulla ollutta mielivaltaa.

Oli Loki myiis sellaisia kenttdoikeuden jasenia, joiden henki oli ollut uhattuna.

Eras tallainen henkilO oli Varkauden tehtaan poliisi Emil Anttila. Anttilan rooli

oli ollut jo massatehtaan taistelujen valittomassa jalkiselvittelyssa ilmeisen mer-

kittava. Ilmeisesti juuri Emil Anttila - ja kasialan muutoksista arvioiden ainakin

yksi toinen henkilo - istui kenttdoikeuden koko toiminnan ajan merkitsemassa

yltis kuulusteltujen nimia ja tuomioita. Anttila luovutti, ilmeisesti jaatydan elak-

keelle 1930-luvun puolivalissa, taman asiakirjan Sota-arkistoon. Se tunnetaan

nimella Varkauden tuomiokirj a.

13



Marko Tikka

Oikeuden puheenjohtajana, eli henkilOna, joka yhdessa sotajoukkojen yli-

paallystOn kanssa varmensi kuulusteluissa maaritellyt rangaistukset, toimi

Rantasalmen kihlakunnan tuomari, hovioikeuden asessori ja kansanedustaja

Elias Walfrid Sopanen. Sopanen oli lyhyen aikaa toiminut Varkautta ymparOi-

van Leppavirran tuomiokunnan tuomarina, joten jonkinlainen paikallistunte-

mus Sopasellaldn tuomittaviinsa oli.

Sopasella oli vuonna 1918 jo takanaan normaali ylemman virkamiehen vir-

kaura. Sopanen oli suorittanut yleisen oikeustutkinnon vuonna 1886 ja saanut

varatuomarin arvon kolme vuotta myohemmin. Toimittuaan asianajajana Savon-

linnassa toistakymmenta vuotta Sopanen valittiin Viipurin hovioikeuteen vuon-

na 1900, jossa han toimi eri tehtavissa kandeksan vuoden ajan. Sopanen valit-

tiin 1908 Leppavirran tuomiokunnan tuomariksi, jota tehtavaa han hoiti, kun-

nes tuli valituksi Rantasalmen tuomiokunnan tuomariksi 1910. Tassa tehtavassa

Sopanen toimi kuolemaansa asti. Sopanen oli kandesti kansanedustajana, vuo-

sien 1914 ja 1917 valtiopaivilla nuorsuomalaisen puolueen listoilta. Han toimi

oikeusministerind vuosina 1923-1924.

Elamankertatiedoissa ei Sopasen kohdalla mainita toimintaa Varkauden kent-

tdoikeuden ylituomarina, ei mytiskaan sita, etta Sopanen johti valtiorikosoikeu-

den osastoja Kuopiossa kesalla 1918. Siena viimein tuomittiin virallisesti useim-

mat Varkauden kenttdoikeuden pidattamat ja vangitsemat, Kuopion vankileiriin

passitetut Varkauden kapinaan osallistuneet miehet.

Miksi Sopanen osallistui - vielapa erittain nakyvasti - oikeuden toimintaan?

Yhtend syyna on nahty se, etta Sopanen oli marraskuun lald(oviikolla 1917 jou-

tunut punakaartin vangiksi. Joutsenlanden kartanon Kangaslammilla omista-

nut Sopanen oli jonkin aikaa punakaartin vankina, kunnes Savonlinnasta

tetty ratsuosasto "palautti Kangaslammille jdrjestyksen," eli sai kaartin vetayty-

maan ja vapautti sen ottamat vangit. Pelkalla hyvitystarpeella ei kuitenkaan sell-

teta viikkokausia kestanytta kenttdoikeuden istumista ja laajoja selvityksia, joita

Sopanen Varkauden tapahtumista laati.' ° Kyse on ollut jostakin muusta: esimer-

kiksi siita, etta Sopasen kaltainen korkea juristi ymmarsi, ettei Varkauden val-

tausta seurannut repressio voinut tapahtua jalkimaailman silmissa ilman pe-

rusteita. Sattumanvaraisen kurinpalautuksen sijaan oli Varkauden puhdistuk-

sen tapanduttava siten, etta se oli jalkikateen selitettavissa. Siihen Varkauden

kenttdoikeus pyrki.
14
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Kenttdoikeuden toiminta

Koska Varkauden kenttaoikeuden alkuperaista pOytakirjaa ei ole ollut kaytetta-

vissa, on kenttaoikeuden toimintaa jouduttu yleisella tasolla arvioimaan edella

mainitun tuomioldrjan 11 valossa. Tuomiokirja on lahteena ongelmallinen, kos-

ka lukuunottamatta taman 60-sivuisen asiakirjan kolmea viimeista yhteenveto-

sivua, se sisaltaa useimmista henkilOista vain kuulustellun nimen ja kuulustelus-

sa langetetun tuomion. Miten tallaista landetta sitten voidaan hyOdyntad?

Tuomiokirjasta voidaan ensinnakin poimia ne henkiltit, jotka on merkitty am-

mutuiksi. Nama henkilOt on voitu identifioida Suomen sotasurmat 1914-1922

-projektin sotasurmatietokannasta. 12 Vankileiriin passitetut henkilest on mytis

identifioitavissa: heista lOytyy valtiorikosoikeuden syyttajistOsta akti, jonka Iiit-

teend on Varkauden kenttdoikeuden poytakirjan puhtaaksikirjoitettu ote. Lisaksi

olen kaynyt lapi Varkauden, Leppavirran ja Joroisten seurakuntien rippikirjat

tuolta ajalta: nain lijytyivat useamman sadan henkilon tiedot. Kun vertasin tuo-

miokirjan henkillitietoja, paivamadria, valtiorikosoikeuden akteissa olevia kent-

tdoikeuden pOytaldrjan otteita ja rippikirjojen tietoja, totesin, etta pystyin re-

konstruoimaan varsin tarkkaan sen, miten kenttaoikeus Varkaudessa toimi,

tuomitut olivat ja kuinka kenttaoikeudessa syytetyille myOhemmin kavi.

Varkauden kenttdoikeuden pOytaldrjaa tarkastellaan seuraavassa kolmella ta-

solla: tuomiokirjan eri lahteista identifioitujen (lahes kandeksan sadan) henki-

ion perusteella on voitu laatia yleisarvio kenttaoikeudessa tuomituista. Taman

lisaksi on tasta kokonaisuudesta otettu erikseen tarkasteltavaksi kaksi ryhmaa.

Ensimmaisen ryhman muodostavat pOytaldrjassa esiintyvat 98 ammutuksi tul-

lutta, toisen yhteensa sata vangituksi merkittya, joiden kuulustelun ote on poi-

mittu valtiorikosoikeuden syyttajistkin arkistosta. Naiden kolmen ryhman osalta

on voitu rakentaa tilastotietoja ja selvittad tuomittujen taustaa ja kohtaloita.

Kenttaoikeus piti 22.2.-14.3.1918 valisena aikana 1492 kuulustelua. Yhteensa

238 henkilija kuulusteltiin kuitenkin useampaan otteeseen, ja joka kuulustelus-

ta annettiin eri pdatOs." Kun useampaan kertaan kuulustellut otetaan huomi-

oon, tarkoittaa se sita, etta yksittaisia kuulusteltuja henkiloita oli todellisuudes-

sa 1254.

Uudelleen kuulusteluun joutuneista 238 henkilOsta yli puolet (127) pidatet-

tiin "uudestaan," "lisatutkimuksia varten," "huomiseen" tms. syista oletettavasti
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siihen saakka, kunnes luotettavien todistusten perusteella henkilti vapautettiin.

Mlles sata henkiltia (91), yleensa kuulustelujen alkuvaiheessa, nakyy tulleen en-

sin vapautetuksi. Kun raskauttavia tietoja henkiltista kertyi kuulustelujen

ta, hanet saatettiin ottaa uudelleen kuulusteltavaksi.

Tietylla tapaa taman voisi todeta kuvastavan toiminnan sattumanvaraisuut-

ta: vangitsemisen j a vapauttamisen periaatteet muuttuivat, j a ymparistOn suoje-

luskuntalaisilta saapuneet tiedot muuttivat eilen vapautetun uudelleen vangik-

si. Osaltaan se kuvastaa mytis sita, etta tuomioistuin todella pyrki selvittamaan

useiden kuulustelujen, todistajalausuntojen ja ilmiantojen perusteella

den todellista syyllisyytta.

Kenttdoikeuden tuomiokirjaan merkityista paivamaarista voidaan paatel-

la, etta ensimmaisina kolmena tai neljana istuntopaivand (22.2-25.2. tai 23.2.-

25.2.) kirjattiin ylOs yhteensa 536 henkiliia. Sen jalkeen kahta sunnuntaita (3.3.

ja 10.3.) ja yhta maanantaita (11.3.) lukuunottamatta oikeus istui yhtajaksoises-

ti maaliskuun 14. paivaan saakka. Useimpina paivina pidettiin 70-80 kuuluste-

lua."

Tally kuulustelujen paivavauhdilla kyse on ollut lahinna henkilOn identifioin-

nista ja luokittelemisesta niilla tiedoilla, joita valkoisilla epailtyjen toimista jo en-

tuudestaan oli. Yhden epailyksenalaisen kuulustelu saattoi kokonaisuudessaan

sisaltaa vain henkilOn nimen, ammatin, kotipaikan, sen, milloin tama oli liitty-

nyt punakaartiin, milloin tullut Varkauteen ja mita epailyksenalainen oli tehnyt

siella. Useimmista kuulustelluista pOytakirjaan merkittiin vain muutama virke

ja tieto henkilOn vapauttamisesta.

Paikalla ()Heiden paikallisten valkoisten tiedot olivat tuomioistuimen toi-

minnan kannalta ratkaisevia. Tama oli luonnollista, sill y punnitessaan epailyk-

senalaisia kenttdoikeus tukeutui valkoisten ja muuten sen nakiikulmasta luotet-

tavien henkilOiden lausuntoihin. Lausunnoilla oli suora vaikutus langetettuun

tuomioon. Nain kavi myiis leppavirtalaiselle Heikkiselle. Tama ilmoitti ensin ol-

leensa vain tyiivaentalon pihamiehend, mutta lasna ollut talollinen Mahlberg to-

tesi, etta sama mies oli ollut takavarikoimassa heinia Mahlbergin talosta.

[...] MyOnsi olleensa toisten kanssa hakemassa kolme kuormaa heinia eraalta
Mahlbergiltd, mutta sanoi ettei niita otettu vakivaltaisesti vaan isanndn suostumuk-
sella. 1...] Saapuvilla ollen ilmoitti Mahlberg, etteivat heinanhakijat tosin olleet royh-
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kedsti esiintyneet, vaan olivat vaatineet heinia kaartin kaskysta. Taman jalkeen pad-
tettiin Jussi Heikkinen lahettaa vankileiriin. [...]"

Kenttdoikeus sai mytis kirjeitse ilmoituksia epailyksenalaisista: uudet tiedot

vaikuttivat varsin usein tuomion kovenemiseen. Eras tallainen tapaus oli jorois-

lainen tyiimies Salo, jota kuultiin ensimmaisen kerran maaliskuun 1. paivana,

pOytakirjan kuulustelunumerolla 832. Todettiin, etta Salo oli liittynyt punakaar-

tiin lakkoviikolla, mutta kun muuta ei ilmennyt, mies vapautettiin. Nelja paivaa

mytihemmin Salo oli oikeuden edessa uudestaan, silla oikeus oli saanut tehtaan

insinObri Hagmanin kirjeen koskien Saloa:

[...] Salo on ollut vangittuna, mutta paastettyvapaaksi [...] S. on ollut eras Lehtoniemen
toimeliaimpia punakaartilaisia, han istunut kaartin esikunnassa ja ollut johtomiehe-
na viimeisimmissa kotitarkastuksissa kotonani, seka itse sarkenyt kirveella lukittuja
ovia ym. etsiessaan aseita. Hanet olisi syyta lcylla vangita saavutustensa vuoksi, Herra
tuomari, varmuuden vuoksi uudelleentutkintoa varten. Asukkaat taalla ovat kaanty-
neet puoleeni ja julkituoneet hammastyksensa siita, etta hanet (Salo) on vapautettu,
kun paljon vaarattomampiakin on siirretty toisaalle [...] 16

Nyt Salo otettiinkin vankileiriin, ja sai aikanaan tuomionsa valtiorikosylioike-

udessa. Usein uudelleen kuulusteluissa saattoi olla kyse myOs siita, etteivat pi-

tajia puhdistaneet paikalliset suojeluskuntalaiset uskoneet vangitsemansa hen-

olleen Varkaudessa kenttdoikeuden kuulusteltavana, vaan passittivat ta-

man sinne uudelleen.

HenkilOn aikaisempi rikostausta kirjattiin ylOs pOytaldrjaan. Erdasta

Matilaisesta suojeluskuntalainen Janhunen ilmoitti taman "tuntevansa ja sanoi

hanen jo pidemman aikaa olleen jouten, tapelleen ja varastelleen seka tehden

kaikenlaista ilkeytta." Matilainen " ...myOnsi muut ilmoitukset oikeaksi, mutta

totesi, ettei ole varastanut kymmeneen vuoteen." 17 Kun kuulusteluissa oli lasna

paikallisia poliisimiehia ja kihlakunnanoikeutta istunut tuomari, varsinkin tuo-

reemmat tekemiset muistettiin hyvin:

[...]Tystimies O.H. Viipurin maaseurakunnasta, oli ollut taalla toista vuotta ja kuulunut
punakaartin vahtivakeen, 1 pat. 1 kompp. IV plut.; oli vangittu massatehtaalla, on ran-
gaistu viime elokuulla napistelemisesta. Paatettiin: pidatettavaksi.18

Poytakirjaan merkittiin usein vastaavanlaisia tietoja henkilOn kayttaytymises-

ta: vangittujen osalta lOytyy merkintOja, joiden mukaan epailyksenalainen on "il-
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moitettu olevan huonokaytOksinen", tai on "tunnettu suuri huligaani" tai "villit-

sija." Nama tiedot antoivat tietynlaisen taustan sille, mita henkili5 oli Varkaudessa

tehnyt ja miten hanen omiin puheisiinsa voitiin luottaa. Mikali henkillia oli ai-

kaisemmin rangaistu tai tata pidettiin muuten epaluotettavana, tama joutui hel-

pommin vahintaan vangituksi.

Keskeisend tietolahteena kuulustelijoille olivat mytis itse epailyksenalaiset.

Kenttdoikeus sai kuulustelujen avulla tietoonsa mm. kaikkien Varkaudessa toi-

mineiden punaisten esikuntien jasenet. Surmatapausten silminnakijOilta saa-

tiin ratkaisevan tarkeita lausuntoja. Selvisi, etta eras ruokojarvelainen tylimies

oli ollut mukana takavarikoimassa aseita kotikylallaan. Tama tuli kertoneeksi, et-

tä "oli myOskin ollut aseettomana loitompana nakemassa kun erasta tuntema-

tonta mieshenkiled otettiin kiinni, joka mys5s silloin ammuttiin." Mies paatettiin

pidattaa tutkimuksia varten. Kandessa paivassa - joiden aikana useita kenttdoi-

keuden tuomitsemia haettiin vankileirista ammuttavaksi - mies pehmeni sen

verran, etta kirjuri saattoi kirjata kenttdoikeuden kirjaan nimia.

1...] Etta eras Juoso Suhonen oli seisauttanut kertojan ennen mainitseman miehen vii-
me torstaina ja toisena paivana oli Emil Uotinen tuon miehen ampunut, kuten kerto-
ja oli saanut tietaa Oskar Vihavaiselta joka oli nalmyt ampumisen. [...] '9

Oikeus vapautti, pidatti, passitti vankileiriin tai paatti maarata henkilOn am-

muttavaksi. Myiis muunlaisia tuomioita esitettiin. Erdan 17-vuotiaan pojan, joka

oikeuden mukaan oli "tunnettu heittiOksi ja huolimattomaksi," oikeus maarasi

lahetettavaksi toistaiseksi vankileiriin ja sodan loputtua kasvatuslaitokseen.2°

Kuolemantuomioihin johtaneita tutkintoja ei pOytakirjaotteissa ole sailynyt.

Erdassa tapauksessa, jossa tuomio lopulta muutettiin vankeudeksi, saatamme

nanda, mita tallaisessa tapauksessa kirjattiin ylOs. Leppavirran pitajan Luttilan

kylasta kotoisin olleesta tyeernies Hentusesta oikeus sai selville seuraavaa:

[...] Oli kuulunut punakaartiin ja johtanut useita witistiiretkia ja pakottanut revolveri
ojennettuna antamaan tavaraa.2'

Taman lisaksi merkittiin, etta "Hentunen on tunnettu pienesta alkaen huo-

notapaiseksi mieheksi." Vaikka Hentuselle oli Timolasta kotoisin oleva talolli-

nen kirjoittanut puoltokirjeen, jonka mukaan Hentunen oli ollut kaikin puolin
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kiitettava tyOmies tyomailla, paatti oikeus tuomita taman kuolemanrangaistuk-

seen. Kahta paivaa myohemmin Hentusen tuomio otettiin uudelleen kasitte-

lyyn, silla Hentusen naapuri, kansakoulunopettaja Hanna Laitinen oli kirjoitta-

nut Hentusesta puoltokirjeen. Lisaksi "pastori Kiviojan esityksesta ja tuomitun

suuresti kaduttua tekojaan paatettiin kuolemantuomio muuttaa vankileiriin la-

hettamiseksi."22

Mita uutta nama esimerkit sitten kertovat Varkauden kenttdoikeudes-

ta? Ainakin sen, etta kenttaoikeus oli valkoisten nakOkulmasta rationaalinen

prosessi, jolla vallattu alue pystyttiin nopeasti ja tehokkaasti rauhoittamaan.

Kapinallisten tutkimista ja tuomitsemista varten valkoisilla oli siis - ainaldn hei-

dan omasta nakOkulmastaan tarkasteltuna - kaytOssa kaildci ne valineet, joiden

varassa kohtalokkaita paatOksia saatettiin tehda: todistajalausunnot, ilmiannot,

taustatiedot ja kuulusteltavien omat kertomukset.

Keita kuulustellut olivat?

Varkaudessa kuulusteltiin yhteensa 1245 miesta ja 9 naista. Miehista kolme on

Venajan armeijan sotilaita, muut kaikki suomalaisia. Kun katsotaan kaildda tuo-

mittuja, naista yhteensa 770 henkiliin henkilOtiedot on voitu selvittaa: naista yli

puolet (55,8 %) oli kirjoilla Varkauden tehdasseurakunnassa. Laws kolmasosa

(32,3 %) oli kirjoilla aivan tehdasta ympariiivissa kunnissa, lahinna Leppavirralla

ja Joroisissa. Kuulusteltujen paajoukolla oli siis pysyva yhteysVarkauteen: he oli-

vat kuulustelijoiden tuntemia henkiloita. Heidan tekonsa ja luotettavuutensa

voitiin oikeuden nakOkulmasta selvittad luotettavasti.23

Kuulustelluissa oli paitsi massatehtaalla vangittuja, mystis taistelujen aika-

na punakaartin mukana massatehtaalle paenneita ja naiden perheenjasenia.

Oman osuutensaVarkauden kenttdoikeuden kuulustelemista muodostivat mykis

ne henkiltit, jotka tuotiin Varkaudesta ja sen ymparistOsta paikallisten suojelus-

kuntalaisten toimesta kenttdoikeuden tuomittavaksi. Varkaus ja sen ymparistO

haravoitiin noina viildcoina huolellisesti ja kaikki epailyttdvat miespuoliset hen-

kilOt passitettiin Varkauteen.

Suurimmat kuulusteltujen sosiaaliryhmat ovat ilman saann011ista tointa ole-

vat tystimiehet, tehdastyOrniehet, torpparit ja makitupalaiset. Yli puolet merkit-
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tiin tylimiehiksi tai tyiimiehen pojiksi (53,5 %), vain joka viides (18,3 %) ilmoitet-

tiin tehtaan tyiimiehiksi. VuokraviljelijOihin ja naiden poikiin lukeutui joka kym-

menes kuulusteltava (11 %). Padosa varkautelaisista ja ymparistOpitajien ty6-

miehista oli kausiluonteisesti tiiissaVarkaudessa, kesan ja syksyn 1917 seisokki-

en ja levottomuuksien jalkeen teollisuus oli myEss vahentanyt vakea paljon: ni-

mitys "tehtaan tystimies" saattoi itse asiassa tuossa tilanteessa olla jopa merkki

henkilOn luotettavuudesta.

Tuomiot

Kun kuulusteltujen todellinen lukumadra oli kaikkien kahteen, jopa kolmeen

kertaan kuulusteltujen henkilOiden jalkeen 1254, naista vapautettiin 769 henld-

blia eli lild kaksi kolmasosaa (61,3 %). Pidatetyiksi tuli 383 henkilOa (30,5 %), am-

muttavaksi maarattiin 87 miesta (6,9 %). Viidentoista henkiliin (1,2 %) kohdal-

la ei ole minkaanlaista tuomiopaatiista. Pidatetyista 48 henkiltia lahetettiin ko-

tipaikkakuntansa suojeluskunnan kuulusteltavaksi. Tast y luvusta tosin kymme-

nen henkillia palautettiin takaisin kenttaoikeuden tuomittavaksi, miss y tapauk-

sessa se passitti henkiltin yleensa vankileiriin.

Vapautetut ovat tuomiokirjan ongelmallisin ryhma. Heista ei lOydy useinkaan

valtiorikosoikeuteen paatyneita pijytakirjaotteita, joista henkiliillisyys voitaisiin

varmentaa. Rippikirjat tuntuvat antavan osittaisen vastauksen vapautettujen ar-

voitukseen. Usein vapautettu mies on vanhempi, mita ilmeisimmin vuosikym-

menia paikkakunnalla asunut tehtaan tyOmies, jolla oli jo aikuisia lapsia. Usein

naista aikuisista lapsista lOytyy yksi tai useampia samasta tuomiokirjasta, val-

tiorikosoikeudessa lopulta tuomittuina. Vapautetut olivat siis punakaartilaisten

isia, jotka joutuivat muiden epailyksenalaisten tavoin vangiksi ja kuulusteluihin.

Koska monet naista vanhoista miehista eivat olleet osallistuneet kapinaan, hei-

dat vapautettiin. Taman tiedon perusteella voidaan todeta, etta keskendan su-

kulaisia kaikista kuulustelluista oli seitsemasosa, 15,2 %.

Vangituksi tulleet henkiltit olivat laws aina punakaartilaisia: perati 85 vangit-

tua sadasta oli toiminut tavalla tai toisella punakaartissa. Jos ajatellaan kokonai-

suutta, voidaan olettaa, etta paaosa vapautetuista ei ollut todennakiiisesti otta-

nut osaa punakaartin toimintaan. Liki puolet vangituksi tulleista oli rivikaarti-
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laisia (45/100). Seitsemasosa (15/100) vangituista oli kaartin paallikoita, alem-

paa kaartin paallystOd tai punaisen siviilihallinnon edustajia.

Vangituksi tuleminen edellytti punakaartilaisuutta ja jotakin rikokseksi luon-

nehdittavaa tekoa: mita useampia rikoksia kertyi yhdelle miehelle, sen pa-

hempi. Useimpia vangittuja nayttaa syytetyn ensisijaisesti rivikaartilaisuudes-

ta (32), osallisuudesta takavarikkoon (18) tai osallistumisesta taisteluun (17).

Kenttdoikeus siis maaritteli kaytannOssa kaikille vangitsemilleen selkean van-

gitsemisperusteen: vangittu oli tavalla tai toisella aktiivisesti toiminut vallanku-

mouksellisten hyvaksi ja osallistunut toimintaan, jota valkoiset saattoivat pitaa

rikoksena. Vangitsemiselle oli siis rationaalinen peruste, ei punaisuus sinansa.

Kaiken kaikkiaan vain vajaa neljasosa (24) oli osallistunut taisteluun.

Taisteluun osallistuneiden osuus kenttdoikeuksien kuulusteluissa oli aivan ylei-

sesti samaa luokkaa. Tama kertoo sodan luonteesta sisallissotana, jossa kaik-

ki tiettyyn sosiaaliluolckaan kuuluvat tai tuntemattomat henkilOt olivat epailyk-

senalaisia. Se kertoo mytis siita, etta valkoiset nakivat sodan alusta alkaen selvas-

ti pelkkaa aseellista taistelua laajempana ilmiona. Jokainen keittiomies, hevos-

ten hoitaja ja punakaartin puolesta puhunut suu kavi kuulusteluissa, eivat pel-

kastaan aktiivisesti vastarintaan osallistuneet.

Vangittujen osuus kaikista kuulustelluista on lopulta pieni. Sodan loppupuo-

lella vangittujen osuus tallaisessa kenttdoikeudessa kuulusteltavista saattoi ol-

la jo Mies kaksinkertainen. Valkoiset eivat sodan tassa vaiheessa halunneet ot-

taa vankeja kovin paljon, koska naiden sailyttdminen ja vartiointi nielivat liikaa

armeijan resursseja. Tassa vaiheessa oli tarkeinta neutralisoida selustan tilanne

mandollisimman vahalla vaivalla.

Ammutuksi tuli kenttdoikeuden kuulustelujen pohjalta tehtyjen paatiisten

perusteella siis seitseman prosenttia kuulustelluista; yhteensa 87 miesta. Lisaksi

pOytakirjassa on 11 sellaista henkiloa, jotka tulivat pian kuulustelun jalkeen am-

mutuiksi, vaikka pOytakirja ei tuomiota ilmoitakaan.

Keita ammutut olivat ja mina perusteella he saivat tuomionsa? Kenttdoikeus

pyrki ensinnakin selvittarnaan kaartien paallystOn, aktiiviseen vastarintaan, ase-

etsintedhin, takavarikointeihin, ryiistelyyn, pahoinpitelyin ja surmatekoihin syyl-

listyneet henkilOt. Nayttaa silta, ettei naita pyritty mitenkaan erityisesti kerad-

maan erikseen vankien joukosta, vaan llama kavivat kuulusteluissa kukin vuo-
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rollaan, kuten muutkin.

Punakaartin esikuntien ja ylimman vallankumoushallinnon jasenet muo-

dostivat luonnollisestikin taman joukon ytimen. Ylinta valtaa Varkaudessa oli-

vat kayttaneet Varkauden punakaartin joukkojen viisimiehinen yliesikunta, jon-

ka rinnalla toimi yhdeksanjaseninen Varkauden toimeenpaneva esikunta. Sen

lisaksi punaista valtaa kayttivat Varkaudessa kaartin jasenten omavaltaisesti te-

kemia rikoksia selvittanyt kolmihenkinen tutldjalautakunta ja "Musta liitto,"

kanden punakaartilaisen muodostama lautakunta, joka "toimeenpani erinai-

sia murhia." Merkittavassa roolissa oli mytis muonituskomitea, jota johti kym-

menjaseninen esikunta. 24 Naiden elinten jasenista nelja viidesosaa (23/29) kä-

vi kenttdoikeuden kuulusteluissa. Yhta lukuun ottamatta kaikki Varkauden yli-

esikunnan ja punaista terroria toteuttaneen "Mustan liiton" jasenet tulivat am-

mutuksi jo ennen sita. Tama nayttaisi antavan viitteen siita, etta naiden henki-

Widen osuus kapinaan ja sen yhteydessa tapahtuneisiin vakivaltaisuuksiin tie-

dettiin valkoisten keskuudessa ilman kuulustelujaldn. Mlles puolet (13/29) tas-

te ylemmasta paallystOsta ammuttiin huhtikuun loppuun mennessa.

Kenttdoikeudessa kuolemantuomion saivat myiis kaartin paallystiin edusta-

jat, varsinkin, jos name olivat paallikkOasemassa sekaantuneet muihin valkois-

ten nakiikulmasta vakaviin tekoihin, kuten takavarikointeihin tai surmatekoi-

hin. Leppavirran punakaartin paallikEst Nissinen ja Wright ammuttiin, samoin

Ruokojarven kaartin komppanianpaallilddi Emil Uotinen: kuten edella mainit-

tiin, Uotisen vaitettiin mylis sekaantuneen vastavallankumouksellisena pidetyn

vangitun surmaamiseen. Talollinen Petter Thilin surmaamiseen sekaantuneet ja

kuolettavan laukauksen ampuneen punakaartilaisen oikeus katsoi selvittaneensa.

Nelja tahan surmatekoon sekaantunutta punakaartilaista ammuttiin. Tehtaan po-

liisin Emil Anttilan ampumisyritykseen syyllistyneista viidesta punakaartilaisesta

kolme oli ollut oikeuden kuulusteluissa ja tuomittu ammuttaviksi.

Kenttdoikeuden tuomiokirjan viimeisilla sivuilla on yhteenveto, jossa lue-

tellaan noin viisikymmenta vakaviin tekoihin syyllistynytta punakaartilaista.

Ainakin kaksitoista talla syyllisimpien listalla olevasta henkilOsta tuli ammutuksi

kenttdoikeuden tuomion jalkeen, seitseman vapautettiin, muutama jai pidatet-

tyna odottamaan tarkempia tutkimuksia. Yllattavan montaa listalla mainittua ei

oikeus ollut saanut kuulusteltavakseen, johtuen joko siita, etta name olivat paen-
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neet paikkakunnalta tai tulleet jo Huruslanden jaalla surmatuiksi. Listalla esiin-

tyneista ainakin surmatekoon syyllistynyt Ferdinand Markkanen, siltoja miinoit-

tanut Arvid Timonen ja Varkauden vahtijoukkojen paallikkO Sylvester Eronen oli-

vat naiden valittelmasti surmansa saaneiden joukossa.

Vankileirilla Varkaudessa kuulustelluista kuoli 80, lisaksi yhteensa 11 kuulus-

teltua katosi tai kuoli muuten vuoden 1918 aikana. Kun kuolleisiin lasketaan

saksi 98 kenttdoikeuden tuomiosta tai pian kuulustelun jalkeen ammutuksi tul-

lutta, kenttdoikeuden pOytakirjassa esiintyvista henkilOista kuoli siis vuoden

1918 aikana 189 henkiltia: joka seitsemds kenttdoikeudessa kuulusteltu (15,1%)

menetti tuon vuoden aikana henkensa.

Kun punaisten tappioihin Varkaudessa lasketaan yield valittOmasti taistelu-

jen jalkeen ammutut noin kandeksankymmenta miesta, Varkauden rankaisutoi-

mien yhteydessa sai kaiken kaikkiaan surmansa noin 270 punaista. Tdsta luvus-

ta ammuttuja on 170-180 henked, eli kaksi kolmasosaa. 25 Paavolainen on laske-

nut varmasti Varkaudessa ammuttujen luvuksi 157 henked, todeten lisaksi 53 jo-

roislaisen ja leppavirtalaisen tulleen ammutuiksi samoihin aikoihin, mutta naita

tapauksia ei voida varmuudella sijoittaa Varkauteen. Ainakin 15 naista ammut-

tiin Leppavirralla ratsumestari C.W. Malmin johtamien Kuopion komppanioi-

den puhdistettua Varkauden valtauksen jalkeen 26-27.2. Leppavirran pitajaa. 26

Kun nama surmat lasketaan yhteen, Varkauden ja sen ymparistOn puhdistuksis-

sa surmattujen lukumadra on noin 220 henkiled.
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Taulukko I.
VARKAUDEN VALLANKUMOUKSELLISTEN ESIKUNNAT 1918 JA ESIKUNTIEN JASENTEN MYOHEMMATVAIHEET

Varkauden punakaartin joukkojen esikunta (Varkaudessa olevien joukkojen yhteinen esikunta)

Nimi henkilOtiedot ammatti asema/kasitelty
kenttaoikeudessa

tuomio /
kuolinsyy

Autio Matti 24.2.1886 Joroinen SDP toimitsija Helsinki / ei 21.2. ammuttu Varkaus
Koistinen 011i Paavonpoika 25.10.1874 lammittaia Joroinen / ei 21.2. ammuttu Varkaus
Peltonen Otto Kallenpoika 24.3. 1875 Tammela puutyOmies Leppavirta Ylipaallikkii /

§ 1.2.
22.2. ammuttu Varkaus

Pietikainen Hiskias 2.1. 1872 valuri Kajaani / ei 21.2. ammuttu Varkaus
Tavi Rudolf Salomon 3.7. 1894 koneviilaaja Savonlinna komppanian

pdallikkO / § ?.2.
27.2. ammuttu Varkaus

Varkauden toimeenpaneva esikunta
Ahlfors Johan E 18.3.1891 Helsingin

pitaia
viilari Helsinki / § 27.2. 28.2.ammuttu Varkaus

Eronen Armas 4.5. 1892 Varkaus kirvesmies Varkaus / § 1.2. 24.2. ammuttu Varkaus
Huttunen Toivo Viktor 13.1. 1894 Keuruu tyOmies Joroinen / § 1.3. ja 6.3. vankileiriin
Konttinen Antti 27.7.1882 Heinavesi kivityOmies Joroinen / § 1.3. is 6.3. pidatetty VRYO
Laine Edvard Nikodemus 8.10.1878	 Kullaa DuuseppaVarkaus /§	 1.3. pidatetty
Miettinen Eino 22.10. 1894 Peltiseppa Helsinki / § ?.2. 24.2. ammuttu Varkaus
Pennanen Kustaa Matinpoika 5.8.1886 llomantsi muurari Ruskeala / § 8.3. ia 14.3. pidatetty VRYO
Pennanen Pekka Matinpoika 25.11.1875 llomantsi muurari Ruskeala / § 8.3. ja 14.3. pidatettyVRY0

24.4. ammuttu VarkausWright Herman 24.5. 1889 Leppavirta maalari Leppavirta komppanian
paallikka/ § 13.3.

Varkauden tutkijalautakunta (vakivallantekoja selvittanyt lautakunta)
Lahti Herman 10.11.1883 llomantsi tyOmies Varkaus / § 4.3. VRO
Mertanen Pekka Heikinpoika 18.7.1887	 Polvijarvi tyOmies Joroinen / § 27.2. ia 6.3. pidatetty
Miettinen Vainii 10.6.1894 rautasorvari Helsinki / § ?.2. 24.2. ammuttu Varkaus

"Musta Mao" (punaista terroria toimeenpannut "murhakomitea")
Huuskonen August Kustaanpoika 9.8. 1884 Karttula 	 ItyOmies Leppavirta / ?.2. 23.2. ammuttu Varkaus
Strom Armas tyOmies Leppavirta / ei 21.2. ammuttu Varkaus

Muonituskomitean esikunta
Aflecht Armas ? ? / ei eit

Alander Emerik 6.2.1893 Lieto varastomies Lieto / ei 4.3. ammuttu Varkaus
Immonen Hiskias 011inpoika 20.3.1880 Rantasalmi tyOmies Joroinen / § 22.2. pidatetty VRO
Kohonen Anton 14.11. 1886 Lemi tyOmies Lemi / § 5.3. is 14.3. pidatetty VRO
Levanen Salomon 10.2.1875 Joroinen tyOmies Joroinen / § 22.2. is 23.2. pidatetty
Vast& Hjalmar 8.8.1878 Joroinen tyOmies Joroinen / § ?.2. pidatetty
Muonituskomitea
Aholainen Ville Otto Matinpoika 27.6.1896 Leppavirta tyomies Leppavirta / § 28.2. ia 6.3. pidatetty
Kansanen Pekka
Wilhelm

29.7.1874 Leppavirta tyOmies Joroinen / § 22.2. pidatetty VRO

Liukkonen Kustaa ? ? / § 5.3. pidatetty VRO?
Salo Antti Anselm 5.6. 1878 Leppavirta puuseppa Joroinen / §	 1.3. ja 5.3. pidatettyVRY0

Lahteet: mainittujen henkiliiiden valtiorikosoikeuden ja valtiorikosylioikeuden aktit,Varkauden tuomiokirja, Leppavirran, Joroisten ja
Varkauden rippikirjat ja Suomen sotasurmat 1914-1922 —projektin nimitiedosto.
LyhenteetVRO = tuomittu valtiorikosoikeudessa,VRYO = tuomittu valtiorikosylioikeudessa

Kosto vai sotatoimi?

Varkauden puhdistusta on pidetty valkoisten kostomentaliteetin purkautumi-

sena, erdanlaisena primitiivireaktiona. Viha paasi valloilleen taistelun paatyttya.

Jos tapahtunutta tarkastelee kenttdoikeuden piiytakirjan valossa, "jalkiselvittely"

oli jotakin muuta kuin sattumanvarainen kostotoimi. Varkauden taistelua seu-

ranneet rankaisutoimet olivat pikemminkin sotatoimiin kiinteasti liittynyt rep-

ressio. Se oli kenttataistelulla vallatun vihollisen alueen vakivaltainen rauhoitta-

minen, joka suoritettiin valkoisen rintamajohdon vastuulla.
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Keskeiseen rooliin nousee Varkauden valtausoperaatiota johtanut kenraali-

majuri Ernst LOfstriim. Lofstrom totesi myiihemmin asettaneensa Varkauteen

kenttdoikeuden, joka ammutti "agitaattorit ja rosvot," pidatti punakaartin toi-

minnasta epailyksenalaiset ja vapautti syyttOmat. 27 KaytannOssa paikalliset val-

koiset paattivat kenttdoikeuden tuomiot. Taman jalkeen Sopanen Varkauden

kenttdoikeuden ylituomarina, Somersalo paikallisena sotilaskomendanttina ja

IlifstrOm vallatun alueen ylimpana sotilashenkiliina vahvistivat ne.

Varkauden kenttdoikeus toimi siis valkoisten nakOkulmasta varsin rationaa-

lisesti. Jos raskauttavia todisteita henkilOn syyllisyydesta vakaviin tekoihin oli,

hanet ammuttiin. Yleensa tilanne pyrittiin normalisoimaan nopeasti: nopeiden

kuulustelujen perusteella suuresta vankijoukosta pyrittiin keradmaan pahim-

mat, paaosan tultua kuulustelun jalkeen vapautetuksi.

Kenttaoikeuden toimintaa valaisevat tiedot antavat viitteen siita, etta pidatet-

tyjen syyllisyytta todella haluttiin selvittaa. Tuomiokirjan lopussa oleva yhteen-

veto ikaan kuin korostaa sita, etta useat kuolemantuomiot oli langetettu perus-

tellusti. 	 olettaa, etta liki kaikki Varkaudessa tapahtuneet ampumiset tapah-

tuivat joko valittiimasti taistelun jalkeen tai kenttdoikeuden tuomiosta. Kun tä-

ma puhdistus levisi ympariiiviin maalaispitajiin, sekin - ainakin osittain - tapah-

tui saman mallin mukaisesti.

Jos Varkauden puhdistus sitten oli valkoisen armeijan kasissa ollut sotatoimi,

miksi sita ei ole aikaisemmin sellaiseksi tullcittu? Ensinnakin, ilman pOytakirjan

antamia tietoja emme ole voineet nanda rankaisun muotoja ja motiiveja. Mytis

aikalaismuistikuvat ja tulkinnat tapahtumista ovat vieneet harhaan. Muualta tul-

leet valkoiset rivisotilaat eivat nahneet rankaisutoimien sisaisia motiiveja, vaan pi-

tivat nakemaansa vihasta syntyneend kostona. Tama nakOharha on juuri se tekija,

joka teki valkoisille vakivallantekojen kasittelemisen vaikeaksi ja johti siihen, et-

ta he pdasaantiiisesti kielsivat tallaista tapahtuneen. Valkoiset rivimiehet nakivat

vain taistelut ja valittiiman "jalidpuhdistuksen", joka sekin ulkoapain tarkasteltu-

na naytti sattumanvaraisemmalta, kuin mita se todellisuudessa oli. Taman sattu-

manvaraisuuden ilmentymana on pidetty taistelua seurannutta jaildpuhdistusta,

Huruslanden arpajaisia, joissa kertomusten mukaan ammuttiin joka kymmenes

punakaartilainen. Kuvausta on kuitenkin tasmennettava: paikallinen valkoinen oli

tassa toimituksessa mukana ja lopulta ratkaisi sen, kuka oli kymmenes.
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Rankaisutoimien inhimillinen ja paikallinen ulottuvuus selittaa sekin osittain

sita, ettei Varkauden taistelun jalkeisista tapahtumista muodostunut kuva ole ol-

lut aivan kohdallaan. Rankaisutoimet olivat paikallisissa kasissa niin vahvasti, et-

tei taman asian kasittelyyn ollut Varkaudessa vuosikausiin mandollisuuksia. Niin

paljon paikallisia, itsensa valkoisiin lukeneita henkilOita oli osallistunut suoraan

tai valillisesti niihin: kuka todistajina, tietolahteina, kuka kenttdoikeuden jase-

nina, kuka rankaisun toimeenpanijoina. Yksittaisia ihmisia painoi vain taman

traumaattisen tapahtumasarjan aiheuttama syyllisyys ja vastuun pelko. He ei-

vat kyenneet - kukapa olisi kyennyt - nakemaan kokonaisuutta, kenttdoikeuden

toiminnan motiiveja. Tasta johtuen he eivat mysliskaan kyenneet nakemadn rea-

listisesti omaa rooliaan tassa prosessissa. Siksi siita vaiettiin.

Varkauden tapahtumat eivdt olleet mielivaltainen tai kostonomainen poikke-

us valkoisesta rankaisusta; pikemminkin esimerkki siita, mihin suuntaan rankai-

sutoimet valkoisten valtaamilla alueilla kehittyisivat.
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Nationalismit, maskuliinisuudet ja naisiin
kohdistunut seksuaalinen vakivalta Bosnian ja

Kosovon konflikteissa

Kasitys mieheydesta biologisena, mytitasyntyisend miesruumiiseen liittyvana

olemuksena tai universaalina ihmisyyden normina on sailynyt itsepintaises-

ti ajattelussamme. Puhuttaessa sukupuolesta ja siihen liittyvasta tutkimukses-

ta on yleensa tarkoitettu naista ja naistutkimusta. Akateemisessa diskurssissa

miehet ovat olleet (ndennaisen neutraalina) kesldpisteend: nakymattOmand, tai

pikemminkin lapinakyvana, geneerisend ihmisyyden normina, jolloin mieheys

sukupuolena on jaanyt tunnistamatta. Viime vuosikymmenind kuitenkin myOs

mieheyksia ja maskuliinisuuksia on pyritty tekemaan nalcyviksi ja problemati-

soimaan myEss analyyttisind kategorioina: miehet on pyritty nimeamaan miehi-

na l . On tuotu esiin, etta myOs maskuliinisuus tai maskuliinisuudet ovat histori-

allisesti ja sosiaalisesti rakentuneita seka moninaisia'.

Paitsi essentialistisia 3 kasityksia sukupuolista, myiis nakemysta naiseudesta

ja mieheydesta toisensa poissulkevina, dualistisina kategorioina on pyritty ky-

seenalaistamaan erityisesti feministisessa tutkimuksessa. On katsottu, etta su-

kupuolten nakeminen toisistaan erillisina, dikotomisina kategorioina on pitanyt

ylla heteronormatiivista ajattelua. Tama on erityisesti postmodernistisen ajatte-

lutavan myOta nakynyt mytis sex/gender -jaotteluun kohdistuneena kritiikkina.

On katsottu, etta myiis ruumis on kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentunut: fe-

miniinisyys ei valttamatta ole kiinnittynyt naisruumiiseen ja maskuliinisuus vas-

taavasti miesruumiiseen4. MyOs nainen voi omata maskuliinisia ja mies feminii-

nisia ominaisuuksia. Sukupuoli muovautuu suhteessa aikaan ja paikkaan, "tyy-

liteltyina, toistettuina toimintoina ja eleina"5.

Tassa artikkelissa tarkastelen sukupuolten, erityisesti maskuliinisuuksien, ra-

kentumista Jugoslavian hajoamista ja 1990-luvun vakivaltaisuuksia edeltaneis-

sa etnonationalismeissa6. Pohdin myOs niiden roolia laajamittaisessa, naisiin
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kohdistuneessa seksuaalisessa vakivallassa Bosnian ja Kosovon konflikteissa.

Tarkastelu kohdistuu paaasiassa serbinationalismiin. Tama johtuu ennen kaik-

kea lahteiden vahaisyydesta, eika tavoitteesta toistaa kansainvalisissakin jouk-

koviestimissa etnisoitunutta hyva-paha -asetelmaa, jossa paha on ollut yhta

kuin Serbia tai serbimiehet ja muut, paaasiassa musliminaiset, hyvia (uhreja)7.

Artikkelin tarkoituksena ei mytiskaan ole osoittaa, etta sotaraiskaukset johtuivat

tietynlaisesta maskuliinisuudesta, vaan tuoda esiin tapoja, joilla paikalliset po-

liittiset eliitit tekivat historiapolitiikkaa8, uusintaen ja merkityksellistaen suku-

puolittuneita representaatioita ja myytteja, kansallisia historiakertomuksia, po-

liittisten tavoitteidensa mukaisesti.9

Hajoamissotia edeltavien etnonationalististen (esim. serbi-, kroaatti- ja mus-

limi-) ohjelmien kayttOvoimana olivat siis menneisyyden kansalliset myytit ja

historia ja keinoina ylhaalta koordinoidut mielenosoitukset ja etnisia identiteet-

teja manipuloiva mediapropaganda th. Naiden tavoitteena oli rakentaa vastak-

kainasettelua Meidan ja muiden valille. 'Mlle identiteettipolitiikalle" oli tyypil-

lista erilaisten identiteettikategorioiden (kuten etninen, sukupuoli ja seksuaali-

nen) risteyttaminen, joiden avulla luotiin mielikuvia esimerkiksi luonnottomas-

ti lisaantyvista musliminaisista tai aggressiivisen seksuaalisista muslimimiehis-

ta". Siten naissa etnopoliittisissa projekteissa sukupuoli ja seksuaalisuus valjas-

tettiin luomaan sodan aikaansaamiseksi tarvittavaa vihaa Meidan ja Heidan vd-

lille. Tavoitteena oli rekrytoida miehia taisteluun demonista muukalaista vas-

taan, joka propagandakoneiston toimesta esitettiin Meidan kansallisia identi-

teettia ja olemassaoloa uhkaavana.13

Maskuliinisuudet ja militarismi

Militaristinen diskurssi" nandaan usein yhtend maskuliinisimmista ja vahvim-

min maskuliinisuuksia tuottavista areenoista ja sotilas maskuliinisuuden avain-

symbolina. Militarismin ja maskuliinisuuden suhde ndyttaakin miltei luonnolli-

selta ja ongelmattomalta. Esimerkiksi sodan kuvasto on taynna sukupuolittunei-

ta konnotaatioita aseista, univormuista, rohkeudesta, vakivallasta, tunnetuista ja

tuntemattomista sotilaista ja sankarikuolemista. Narna mielikuvat yhdistavat yk-
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sittaiset miehet ajattomaksi ja kollektiiviseksi, maskuliiniseksi kokonaisuudeksi,

joka sitoessaan miehet toisiinsa, erottaa heidat naisista, naisisesta muusta.'5

Maailmansotien valisen ajan saksalaisia sotilaita tutkinut Klaus Theweleit on

tuonut esiin, etta maskuliinisuuden militarisointi nayttaytyi usein "irtiottona

naisisesta". Tama ei hanen mukaansa kuitenkaan kyseisessa historiallisessa kon-

tekstissa johtunut erityisesta naisvihamielisyydesta, vaan kyse oli pikemminkin

hapeasta, jonka miehet jakoivat havityn sodan johdosta. Tasta aiheutui yhteinen

tuntemus seka yksiltillisen etta kollektiivisen mieheyden kyseenalaistumisesta ja

tarpeesta sen uudelleen osoittamiseen. Toisaalta Theweleit nakee militaristisen

diskurssin mystis tilana, jossa miehilla on mandollisuus irtisanoutua miehisen it-

sen rajoja uhkaavasta naisisesta. Vasta armeijaelamassa heilla on mandollisuus

saavuttaa kokonainen mieheys ja vapautua taistelusta feminiinisen torjumisek-

si. Theweleit katsookin, etta miesten taistelussa kansakunnan puolesta on kyse

mylis heidan omasta taistelustaan tulla mieheksi16.

Militaristisessa diskurssissa kollektiivisuudella on siis suuri merkitys. Ryhman

jasenyys ja sen sisainen vuorovaikutussuhde on tarkea ja tassa jarjestelmassa

yksilkin etiikan korvaa kollektiivinen, organisatorinen etiikka. Amerikkalainen

filosofi J. Glenn Gray kirjoittikin sotamuistelmissaan vuonna 1959, etta sodas-

sa miehia kiehtoo ennen kaikkea "toveruuden ja tuhon hurmio" ("delight in

comradeship", "delight in destruction"). Yksiliin fuusioituminen maskuliiniseen

kollektiiviin tulee ilmi mytis toisen maailmansodan aikaisen sotavalokuvaajan

Edward Steichenin kuvassa, jossa kuvan tayttava joukko nuoria sotilaita katsoo

ylOspain kameraan siren, etta yksittaiset miehet nayttavat sulautuvan yhdeksi ja

tama yksi tuntuu kasvavan yhtendiseksi maskuliiniseksi entiteetiksi, joka tekee

pojista miehia17 . Mielikuva yksiliiiden sulautumisesta yhdeksi tulee ilmi mystis

Steichenin 1940-luvun lopulla kirjoittamissa sotamuistelmissa (jotka han omis-

ti alukselle, jolla oli palvellut sodan aikana):

Kapteeni ja miehistii... elavat ja kuolleet, miehet ja tells, miehet ja aseet... mielikuvat,
hetket, tunteet... kaikki sulautuvat, tulevat yhdeksi — alukseksi.15

Vaikka Theweleitin, Grayn ja Steichenin nakemyksissa esiintyy taipumus su-

kupuolten essentialisointiin ja niihin liittyvien piirteiden nakemiseen mytitasyn-

tyisina, on niista kuitenkin luettavissa mytis viittauksia maskuliinisuuksien kult-
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tuurisen rakentumisen genealogiaan. Esiin tulee maskuliinisuus paitsi

sena, mytis kulttuurisena, historiallisena ja kansallisena projektina.

Militaristinen diskurssi on riippuvainen paitsi tietyntyyppisista maskuliini-

suuden konstruktioista, myOs maaratynlaisesta naiseudesta. Sukupuolet voi-

vat rakentua kyseisessa kontekstissa toisiaan taydentaviksi, mutta militaristi-

nen maskuliinisuus voi madrittyd mytis naiseuden negaationa: mieheys on sita,

mita naiseus ei ole19 . Siten maskuliinisuuden militarisoinnin prosessi ei onnis-

tu ilman naiseuden marginalisointia20. Parkerin, Russon, Sommerin ja Yaegerin

mukaan Toisen, negaation, kautta maarittyminen on yhdistava piirre kansalli-

sen ja seksuaalisen identiteetin valilla: molemmille on siren ominaista hierark-

kisuus. Heidan mukaansa kansallinen/etninen ja sukupuolidiskurssi ovat myOs

kaksi voimakkaimmin nykyisia identiteettikasityksid muokkaavista globaaleista

diskursseista. Siksi on tarkeda pohtia, miten narna ovat vuorovaikutussuhteessa

keskendan, muokkaavat ja kuvastavat toisiaan seka sita, miten tarna suhde hei-

jastuu ymparistliOn.

Kansalliset historiakertomukset ovat vahvasti sukupuolittuneita, sukupuo-

li ja kansakunta punoutuvat yhteen erityisesti nationalistisissa projekteissa21.

Esimerkiksi kansakuntien myyttisille synty- tai kehityskertomuksille on tyypillista,

etta niiden rungon muodostavat sankarilliset ja rohkeat kansakunnan isat ja po-

jat, jotka ovat puolustaneet, taistelleet ja kuolleet feminiinin kansakunnan puoles-

ta. Fenainiiniset ja maskuliiniset tilat ovat naissa narratiiveissa tarkkaan maaritelty

ja rajattu. Naisille pyritaan tarjoamaan rooli "ditisankareina", jotka synnyttamalla

ja hoivaamalla tayttavat oman tehtavansa pyhan kansakunnan puolesta. Miesten

tehtavana on toimia taman feminiinisen kansakunnan suojelijoina22.

Symbolisessa roolijaossa mies on toimija, paattaja, kansallinen subjekti, kan-

salainen, jonka liikkumatila on julkinen. Naiset rakennetaan tallaisen veljelli-

sen kansakunnan symbolisina kantajina ja jatkajina (yhteiskunnallinen ja bio-

loginen aitiys), mutta kuitenkin sen ulkopuolisina, jotka toimijoina on halvaan-

nutettu ja joiden sosiaalinen tila on rajattu yksityiseen, perheen ja kodin, pii-

riin23 . Nationalistisissa ideologioissa naiset nandaanldn usein, ei kansalaisina,

vaan osina "orgaanista, homogeenista kansakuntaa"24.

Tallainen georuumis25 (esim. Britannia, aiti-Venaja, Suomi-neito) on suku-

puolittunut kokonaisuus, joka varsinkin kansallisissa uhkatilanteissa voi ruu-
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miillistua yksittaisen naisen ruumiissa. Ruumiin rajat toimivat siten mytis kan-

sakunnan rajoina, jotka voidaan symbolisesti ylittaa naisiin kohdistuvalla vald-

vallalla ja naisruumiin hapaiseminen merkitsee siten koko kansakunnan, myiis

sen miesten hapaisya26 - paitsi kansakunnan jasenina, myos merlddna heidan

kyvyttOmyydestaan suojella "naisiaanjalapsiaan" 27 (vrt. rape of Belgium, rape of

Kuwait). Ruumiin rajojen ylittaminen merkitsee toisin sanoen myslis etniskan-

sallisten rajojen ylittamista.

Naisiin kohdistuvan (seksuaalisen) vakivallan tiedetaan olevan erottamaton

osa sotia28. Jugoslavian hajoamissodat ovat viimeisimpia esimerkkeja siita, mi-

ten naisten ruumiissa tuli sotivien etnisten ryhmien valinen symbolinen taiste-

lukentta ja etnisen rajan merkki. Ruumis toimi siis paikkana kansallisten toimi-

joiden (miesten) valiselle taistelulle alueellisesta ja ideologisesta vallasta, etni-

sesta hierarkiasta. Naisiin kohdistuneen seksuaalisen valdvallan kohteena ei siis

lopulta ollut niinkaan itse uhri, vaan hanen ruumiissaan kantama ja yllapitama

kollektiivinen jatkuvuus.

Myyttinen, maskuliininen Balkan?

Aggressiivinen nationalismi tarvitsee padmadransa mukaisia toimijoita.

Jugoslavian hajoamissotia edeltavissa nationalistisissa propagandoissa tuotet-

tiinkin militarisoitua maskuliinisuutta: niissa vedottiin myyttiin sotasankarista,

joka suojelee "naisetjalapset" demoniselta Toiselta ja kostaa kansansa kokemat

vaaryydet. Mediat valjastettiin politisoimaan kansallisia historioita ja myytteja,

joiden kautta tuotettiin Meita ja Heita ja joiden avulla legitimoitiin valdvalta ja

aseellinen yhteenotto "ikivanhan" vihollisen kanssa.

Sankarimieheydella on perinteisesti ollut keskeinen asema esimerkiksi

Serbian kansallisessa historiassa ja kulttuurissa. Myyttisten sankarien merki-

tys ns. tavalliselle kansalle nakyy tanaldn paivana populaarimusiikissa ja kirjal-

lisuudessa. Miespuolisilla historiallisilla sankareilla on vahva asema mytis val-

tiollisessa ja uskonnollisessa kontekstissa. Esimerkiksi kirkon ja valtion yhteytta

Serbiassa kuvaava termi, pyha savaismi, tulee Serbian ortodoksisen kirkon pe-

rustajan Sava Nemanjan nimesta28 . Kaksi Serbian tunnetuinta historiallista san-

karia ovat ottomaaneja vastaan kaydyn Kosovo Poljen (1389) taistelun havinnyt
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prinssi Lazar, joka tarinan mukaan (kuollessaan taistelussa) osoittautui sotasan-

kariksi ja marttyyrivoittajaksi omistautuessaan taivaalliselle kuningaskunnalle

maallisen sijaan. Toinen tunnettu myyttinen hahmo on niin ikaan Kosovo Poljen

sankari Milos Obiliá, ottomaanien johtajan tappanut serbisotilas.

Legendat sopivat serbinationalismin militaristisia tavoitteita ajatellen hyvin

hegemonisen, patrioottisen maskuliinisuuden esikuviksi 1980- ja 1990-luvuilla.

Mieheyden ihanteeksi asetettu stereotyyppi tarvitsi kuitenkin mytis feminiinis-

ta, puhdasta ja puolustuskyvytOnta naiseutta oman aggressiivisuutensa ja vaki-

valtaisuutensa legitimoimiseksi. Uhkaa ei voinut olla ilman uhria, eika suojeli-

jaa ilman suojeltavaa3°.

Kosovo Poljen taisteluun liittyen oli keskiajalla syntynyt kultti mytis Jugovieien

aidista, jonka kaikki yhdeksan poikaa kuolivat kansakunnan puolesta taisteluis-

sa turkkilaisia vastaan. Toinen feminiininen, eeppinen hahmo Serbien histori-

assa on ollut ns. Kosovon neito, joka ennen Kosovo Poljen taistelua luvattiin vai-

moksi Milan Toplitsa -nimiselle, myohemmin prinssi Lazarin joukoissa kaatu-

neelle sotilaalle31 . Mita myytteja vasten serbialaista naiseutta peilattiin Aileen

1980-luvulta eteenpain. Varsinkin sankariaitien merkitysta korostettiin: tallaisik-

si katsottiin naiset, jotka synnyttavat uusia isanmaan puolustajia ja vapaaehtoi-

sesti uhraavat poikansa taisteluun "oikean" puolesta.32

Propagandasodat

Median merkitysta sodissa tutkineen Susan Carruthersin mukaan etnisissa so-

dissa vihollinen on aina rakennettu, hânen mukaansa: "Me luomme viholli-

sen. Ennen aseita tulee mielikuva." Aggressiivista nationalistista politiikkaa on-

kin vaikea harjoittaa ilman kansan ainakin jonkinasteista tukea. Jotta sota olisi

mandollinen, kansa taytyy saada uskomaan vaaran olemassaolo. Carruthersin

mukaan esimerkiksi Jugoslavian ja Ruandan konflikteja edeltdvat nationalisti-

set propagandat pyrkivat mielikuvilla vihollisesta hajottamaan yksiltin vastuun,

omantunnon ja eettiset normit, minka avulla maata pyrittiin pohjustamaan so-

dalle ja kansanmurhalle. Viholliset pyrittiin epainhimillistamaan niin, ettei hei-

ta enda nahtaisi kanssaihmisina.33
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Jugoslavian hajoamissotia edeltaneille propagandoille oli tunnusomaista

niiden tapa kayttaa hyvakseen etnisia ja seksuaalisia stereotypioita luodakseen

maaperad etniselle vihalle, jolla oikeutettaisiin ja luotaisiin pohja aseelliselle yh-

teenotolle ryhmien valilla. Vihollisen mustamaalaamisella ja sisa- ja ulkopuoli-

suuden politiikalla pyrittiin rakentamaan ilmapiiria, jossa poliittisten eliittien

olisi helppo perustella sodan tarpeellisuus. Vaakalaudalla esitettiin olevan isan-

maan kunnia ja sen itsenaisyyden sailyminen. Kansakunnan olemassaolo esi-

tettiin riippuvaisena miesten mieheydesta, heidan kyvystaan puolustaa jatku-

vuuden takeita, naisia ja lapsia, raiskaajilta ja tappajilta. Asetelma pyrittiin esit-

tamaan niin, etta Meilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin turvautua vakivaltaan".

Onkin sanottu, etta nationalismin symbolinen jarjestelma on riippuvainen toi-

seudesta negaationa, joka luo Meidan dominoivan aseman35.

Serbien johtajan Slobodan Milo§eviáin nationalistisessa retoriikassa kroaa-

tit leimattiin "serbien murhaajiksi ja usta§oiksi" 36. Milo sgeviO oli jo vuonna 1989,

Kosovo Poljen taistelun 600-vuotispaivana, pyrkinyt puheessaan politisoimaan

serbien tyytymattOmyytta ja pelkoja Kosovon ja Vojvodinan albaani- ja unkari-

laisvahemmistOja kohtaan. Populistisissa puheissaan Milo geviá toi usein esiin,

etta serbeja syrjitaan sosialistisessa Jugoslaviassa ja korosti heidan historiallis-

ta suuruuttaan ja muiden Jugoslavian ryhmien vihamielisyytta serbeja kohtaan.

Itsendisyytta ajavat sloveenit ja kroaatit Milo§evie tuomitsi puheissaan Serbian

vihollisiksi ja "separatisteiksi, nationalisteiksi ja Jugoslavian tuhoajiksi", jotka pi-

tivat "Serbian suuruutta piilddna lihassa".37

Mytis Serbian ortodoksinen kirkko liittyi etnisten ristiriitojen Icylvarni-

seen korostamalla muiden etnisten ryhmien serbeja kohtaan tekemia todelli-

sia ja keksittyja rikoksia. Ortodoksipiispat puolustivat sotia Kroatiaa ja Bosnia-

Hertsegovinaa vastaan ja tuomitsivat muslimien ja kroaattien niissa harjoitta-

man serbien kansanmurhan. PiispaAtanasije JevtiO jopa julkaisi poliittisen teok-

sen Kosovosta Jadovnoon, jossa han kuvaa albaanit mm. keskenkasvuisten tytts3-

jen ja vanhojen naisten raiskaajiksi38.

Etnonationalistista propagandaa ja vihamielisyyksien lietsontaa esiintyi kui-

tenkin kaikkien osapuolten toimesta. Esimerkiksi Kroatian paapuolue, Kroatian

demokraattinen unioni (Hrvatska demokratska zajednica, HDZ), harjoitti presi-

dentti Franjo Tudjmanin johdolla darinationalistista ja oikeistopopulistista po-
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litiikkaa. Tama nakyi mm. siten, etta usta goiden vanhat nationalistiset symbolit

otettiin jalleen kayttOOn - sen sijaan, etta oltaisiin pyritty liennyttamaan

Kroatian suuren serbivahemmistOn ja kroaattien valilla. Itsendisen Kroatian

uudessa perustuslaissa serbit lisaksi alennettiin vahemmistOkansallisuuden ase-

maan.39

Serbien etnonationalistiset strategiat vaihtelivat 1980-90 -luvuilla poliittisten

tilanteiden mukaisesti maskuliinisuuden kriisin ja serbien sorron alleviivaami-

sesta Meidan miesten ylivertaisuuden korostamiseen. 1980-luvulla serbipropa-

gandaile oli tarkoituksenmukaista korostaa serbialaisen mieheyden alennusti-

laa. Tavoitteena oli saada serbimiehet todistamaan kyseenalaistettu mieheyten-

sa osallistumalla taisteluun kansakunnan puolesta (Suur-Serbian luomiseksi).

Tama ilmeni esimerkiksi Kosovon etnisiin raiskauksiin liittyneessa mediapro-

pagandassa.

Kansakunta vaarassa - kyseenalaistettu serbimieheys

Serbimedia nosti 1980-luvun puolivalissa esiin vaitteet albaanimiesten Koso-

vossa suorittamista serbinaisten raiskauksista, joita lehdistlissa korostettiin ni-

menomaan etnisina raiskauksina40. Ensimmainen julkitullut etninen raiskaus

oli vaitetty serbimiehen raiskaus Kosovossa vuonna 1985. Djordje Martinovie,

jota hoidettiin sairaalassa rikkoutuneen pullon aiheuttaman paksusuolen repe-

aman vuoksi, ilmoitti loukkaantuneensa joutuessaan kanden huppupaisen al-

baanimiehen hytikkayksen kohteeksi. MyOhemmissa tutkinnoissa han kuitenkin

ilmoitti vamman tulleen seurauksena itseaiheutetusta seksuaalisesta stimulaati-

osta, mutta vain palatakseen pian alkuperaiseen tarinaansa.41

Martinovie katosi otsikoista valittiimasti kun ilmi tuli naisiin kohdistuvaa et-

nista ja seksuaalista vakivaltaa. Tapaus kuvasi hyvin, miten eri tavalla miehiin ja

naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen vakivaltaan suhtauduttiin: naisiin kohdistu-

va vakivalta sopi paremmin nationalistisen projektin kayttOtin, silla se ei kyseen-

alaistanut nationalistisen yhteiskunnan kivijalkaa, patriarkaalista sukupuolijdr-

jestysta. Miehen esittaminen seksuaalisen vakivallan kohteena teki hanesta, ja

nationalistisessa ilmapiirissa samalla kaikista serbimiehista, passiivisia (ja siten

feminisoituja) uhreja. Vahvan maskuliinisuuden keskeinen asema serbialaises-

35



Anne-Maria Marttila

sa kulttuurissa ja historiassa merkitsi sita, etta Kosovon raiskausten ymparilla

esiintynyt nationalistinen kohu nahtiin naisten hapean ja maskuliinisen kunni-

an ja impotenssin kautta koko kansakunnan alennustilana. Tama ei kuitenkaan

sopinut etnonationalistiseen ohjelmaan enda siina vaiheessa, kun nationalisti-

nen eliitti halusi rakentaa mielikuvaa Suur-Serbiasta, sen myyttisesta, herooises-

ta ja maskuliinisesta historiasta.42

Viela 1980-luvun serbinationalismissa maskuliinisuuden kyseenalaistamisel-

la oli selked logiikka: Martinoviáista tuli paitsi serbimiesten alennustilan sym-

boli ja hanen tapauksensa symbolisoi myOs koko serbikansan heikkoa asemaa

Kosovossa. "Mieheyden kriisista" tuli serbinationalismin keino rekrytoida soti-

laita patrioottiseen taistoon vetoamalla miesten omanarvontuntoon asettaes-

saan Kosovon raiskausten yhteydessa vastakkain hylikkadvan, maskuliinisen al-

baanimiehen ja heikon, kyvyttOman, feminiinisen serbimiehen.

Erdassa serbilehdessa julkaistiin vuonna 1987 pilapiirros, jossa karvainen (so.

elaimellinen) albaanimies, pullo peniksensa ymparilla, lahestyy takaapain pal-

jasta, naisellisen oloista serbimiesta, jolla on yllaan pelkka kondomi. Etnisoitu

asetelma tunnistetaan paitsi viittauksesta Martinoviein tapaukseen mystis mies-

ten perinteisista paahineista. Kondomi viittaa lisaksi serbien vaitettyyn vaestO-

ongelmaan. Kuvasta valittyy viesti, jonka mukaan albaanit ovat siveettOmia ja

turmeltuneita, mutta maskuliinisia ja aggressiivisia, toisin kuin serbimiehet, jot-

Milenko Mihajloviein piirros
Knjaevne novine -lehdessd
15.6.1987.43
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ka kuvassa rakennetaan passiivisina uhreina ja siten feminiinisina. Kuvalla on

selkea sanoma: yhteys serbimiehen ja hanen kansakuntansa kunnian, ja siihen

kohdistuvan uhan valilla.

Piirros kuvaa my6s, miten mieheys on yhteydessa ruumiillisuuteen. David

Morganin mukaan erityisesti militaristinen (sodan ja vakivallan) diskurssi ko-

rostaa ruumiillisuutta, silla siina ruumiille asetetaan darimmaisia vaatimuksia

ja tehtavia. Jo sotilaskoulutukseen liittyy voimakas ruumiin kontrolli ja kurinpi-

to. Taisteluissa ruumis lisaksi altistuu darimmaiselle vaaralle ja fyysisyys konkre-

tisoituukin lopulta kaatuneen sotilaan ruumiissa. Tana tavoin yksilollinen ruu-

mis ja "itse" muotoutuvat yhtendiseksi maskuliiniseksi ruumiiksi 44. Ruumis on

tassa myeos kyseenalaistamattoman heteroseksuaalinen, mita korostetaan alle-

viivaamalla eroa kaikkeen feminiiniseen - joka heteroseksistisessa kulttuurissa

yhdistetaan myOs homoseksuaalisuuteen 45 . Naiseus ja homoseksuaalisuus ovat

siten negaatioita, joita vasten peilataan heteromaskuliinisuutta46.

Miesruumis on luonteva valine voiman ja vallan manifestoimiseen nationa-

listisessa diskurssissa. Tassa eleilla ja asennoilla toistetaan opittuja ja hyvaksyt-

tyja tapoja olla mies. Ruumis voi toimia mytis ikaan kuin kollektiivisen, sotilaal-

lisen toimeenpanovallan nayttelytilana. Tallainen maskuliinisuudella manifes-

toiminen tuli esiin myiis silloin, kun puolisotilaallisten Valkoisten kotkien johta-

ja Vojislav Segelj, voitettuaan paikan Serbian parlamenttiin kevaalla 1991, esiin-

tyi televisiokameroiden edessa aseella le' 'en ja kroaatteja uhkaillen (sanojen-

sa mukaan han "tappaisi kroaatit vaikka ruosteisella lusikalla")47.

Mytis eri etnista ryhmaa edustavat naiset asetettiin serbipropagandassa vas-

takkain. Albaaninaiset nahtiin likaisina ja irrationaalisesti ja luonnottomasti li-

saantyvina verrattuna sivistyneisiin, vahvoihin ja hyvina aiteina pidettyihin ser-

binaisiin48. Medioissa esitettiin paitsi tilastoja vihollisen epanormaalista synty-

vyydesta, myiis vaitteita taman kasvatusmenetelmista, joilla sen jalkikasvusta

luotiin separatisteja ja fundamentalisteja 49. Nationalististen projektien ohjaksis-

sa medioiden retoriikka oli niin rasistista ja vihamielista, etta siita on kaytetty ter-

mia vihapuhe (hate-speech). Seksuaalisen vakivallan uhreja auttaneessa naisjar-

jestossa sodan aikana tyliskennelleen Lepa Mladjenoviain mukaan esimerkiksi

provosoivien televisio-ohjelmien seurauksena ihmisissa oli huomattavissa ns.

post TV-news -syndroomaa50. Mladjenoviáin mukaan monet naiset esimerkiksi
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kertoivat, miten miehista ohjelmien seurauksena tuli aggressiivisempia vaimo-

jaan ja lapsiaan kohtaan.

Omien naisten puhtautta ja sankarillista ditiytta korosti 1980-luvun lopul-

la serbilehdistOssa tunnetuksi tullut kuva serbinaisesta lapsi sylissa ja ase olal-

la. Hyvyyttd ja viattomuutta alleviivattiin myOs vaitteilla, joiden mukaan etniset

raiskaukset kohdistuivat usein myOs lapsiin ja nunniin. Julkisuuteen tulikin ku-

via nunnista ase kadessa puolustamassa luostariaan "albaaniroistoja" vastaan51.

Kuva lasta ja asetta kantavasta naisesta esitettiin nationalistisen eliitin hallussa

olevan median toimesta profetiana myEss itse diti-Serbian tulevaisuudesta, jos-

sa sen pojat eivat kyenneet puolustamaan "pyhda ditidan". Militaristisen serbi-

maskuliinisuuden luominen oli siis vahvasti riippuvainen haavoittuvasta ja hei-

kosta serbinaiseudesta. Suhde oikeutti naisten kontrolloinnin, mutta vaati mystis

serbimiesten militarisointia52.

Symboliseen ruumiiseen kohdistunut valdvalta toimi sosiaalisena viestind

miehelta miehelle kyseenalaistaessaan taman kyvyn toimia feminiinisen kan-

sakunnan, sen "naistenjalasten", suojelijana. Epaonnistuminen suojelijan roo-

lissa merkitsi miehelle hanen "tosi mieheytensa" kyseenalaistamista: hanet

nahtiin heikkona, pelkurina, homona tai akkana — siis feminiinind identiteetil-

taan. Naisruumiin hapaiseminen merkitsi paitsi naisen itsensa, koko kansakun-

nan, myslis sen miesten, hapaisemista. Vastakkain asetettiin serbimiesten vaitet-

ty heikkous ja impotenssi ja albaanimiesten viriiliys ja toisaalta hirvitimaisyys.

1980-luvun poliittisessa tilanteessa serbimieheyden alennustilan korostaminen

oli kuitenkin poliittisesti tarkoituksenmukaista, silla kansassa haluttiin herattaa

vihaa Toista kohtaan, joka oli edellytys Suur-Serbian luomisessa tarvittavalle et-

niselle sodalle53.

Mytis mystifioitua menneisyytta kaytettiin painostuskeinona: Milo geviO ky-

syikin Kosovo Poljen taistelun muistopaivana 1989 pitamassaan puheessa, "mi-

ten nyt kaymme Milo§in eteen?" 54 . Jopa Miloseviáin samassa puheessa kayttama

lause "emme valttamatta ole kovia tekemaan Wild ja ansaitsemaan rahaa, mut-

ta ainakin olemme hyvia taistelijoita" 55 osoitti alentuvuutta, mutta vetosi samal-

la Serbian kansallisiin taistoihin muistutuksena kansakunnan menneesta suu-

ruudesta ja sen miesten sankaruudesta osoittaen kuitenkin samalla tulevaisuu-

teen, jossa entinen suuruus olisi Aileen saavutettavissa. Kyseenalaistetun mie-
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heyden, epavarman poliittisen tilanteen ja tyOttOmyyden lannistamiin miehiin

oli helppo vedota populistisilla puheilla Suur-Serbiasta ja sen suurista miehis-

ta. Puheesta on luettavissa serbinationalismin pyrkimys kollektiivisen, militan-

tin maskuliinisuuden legitimoimiseksi. Korostettiin, etta vain tosi miehet olivat

oikeita serbeja56.

Nationalistisissa projekteissa sukupuolet siis esitetaan poliittisten tavoittei-

den mukaisesti. Seksuaalisuus otetaan kayttliOn rakennettaessa etnisia ja kansal-

lisia rajoja ja toiseuksia 57 . George Mossen mukaan mytis moderni maskuliinisuus

on rakentunut eroille: se on riippuvainen paitsi sukupuolten valisesta kahtiaja-

osta, mytis vastatyypista, johon peilautuen tai jonka negaationa se rakentui58.

Mdaritelmallisesti "oikea" mieheys on siis eron tekemista feminiinisyyden lisak-

si kaikkeen ei-maskuliiniseen, kuten homoseksuaalisuuteen59. Nationalistinen

propaganda 1980-luvun Kosovossa esittikin serbien ja albaanien suhteen kil-

pailevien maskuliinisuuksien valisena, jossa naiset nayttaytyivat ennen kaikkea

mieheyden rakentumisen valikappaleina.

Vahva ja viriili serbimies

Meidan ei tule unohtaa, etta kerran olimme armeija - suuri, rohkea ja ylped. Nyt, kuu-
si vuosisataa mytihemmin, taistelemme Aileen ja lisaa taistoja on edessa.6°

Milo§eviáin puheesta Kosovo Poljen taistelun muistopaivana on luettavissa sa-

ma serbipropagandan tavoite rekrytoida miehia taisteluun Suur-Serbian luomi-

seksi. Tassa se kuitenkin tapahtuu pyrkimalla luomaan kansalaisiin positiivista

taisteluhenked ja korostamalla militarismia maskuliinisuuden keskeisend mda-

rittajand. Nationalistisissa projekteissa maskuliinisuuden korkeimpana ja arvok-

kaimpana mallina nandadnkin sotilas. Siten mytis 1980- ja 90-lukujen vaihteen

Jugoslaviassa aseelliset toimijat tuottivat hegemonisen maskuliinisuuden61 , jo-

ten miehet kykenivat osoittamaan olevansa "tosi miehia" vain tarttumalla asei-

siin.

1990-luvun alkupuolella serbimiehet olivat jo todistaneet tosimieheytensa so-

tilaallisella menestyksella, eika heidan kannatustaan ja sotilaallista panostaan

tarvinnut enda rekrytoida nationalismin pelastavan populismin keinoin, silla

serbiarmeija oli jo saavuttanut etulyOntiaseman. Tassa vaiheessa serbi-musli-
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mi -suhteet olivat kaantyneet serbilehdistlissa omien ylivoimaksi: muslimimie-

het kuvattiin yksinkertaisesti raiskaajiksi, serbimiesten kuvauksissa sen sijaan

hyOdynnettiin runsaasti eeppisia ja keskiaikaisia mielikuvia ja heidan seksuaalis-

ta potenssiaan ja kyvykkyyttaan ylistettiin. Vastakkainasettelu Meidan ja Heidan

valilla siis sailyi yield 1990-luvulla, mutta serbialaisen mieheyden alennustilan

osoittaminen oli nyt kaantynyt painvastaiseksi: nyt Serbia(laiste)n maskuliini-

suutta, voimaa, kunniaa ja fyysisyytta painotettiin Mlles runolliseen savyyn62.

Dubravka Zarkovin 1990-luvun alussa tekema tutkimus kroaatti- ja serbileh-

distOssa esiintyneista asenteista vihollismiehia kohtaan tuo selvasti ilmi diko-

tomisen jaottelun etnisten ryhmien \Tann. Lehtien esittamat mielikuvat eri et-

nista identiteettia edustavista miehista kuvaavat nationalismien tuottamia eri-

laisia positiivisia ja negatiivisia maskuliinisuuksia siten, etta omat miehet kuva-

taan erityisesti serbilehdistOssa kunniallisiksi sotilaiksi ja viriileiksi miehiksi ja

johdonmukaisesti kielletaan omien miesten tekemat raiskaukset. Toista edusta-

vat miehet sen sijaan kuvaillaan raiskaajiksi, homoseksuaaleiksi tai psykopaa-

teiksi63.

Kroatian lehdissa kroaattimiesten suorittamat raiskaukset kiellettiin (seka

miehiin etta naisiin kohdistuvat). Serbimiehet kuvattiin psykopaateiksi, sodo-

misteiksi, homoiksi ja vaha-alyisiksi naisten ja miesten raiskaajiksi, joista johtaji-

ensa alaisina tuli hulluja hirviOita. Muslimimiehet esiintyivat kroaattilehdistOssa

raiskattuina ja kastroituina, heidan kerrottiin harrastavan seksia keskendan (ts.

raiskaavan omiaan) ja heita syytettiin kroaattinaisten raiskauksista. Serbilehdet

kuvasivat omat miehensa keskiaikaisin ja myyttisin kielikuvin kunniallisiksi ja

ylpeiksi sotilaiksi ja viriileiksi miehiksi. Serbien suorittamat raiskaukset (naisten

ja miesten) kiellettiin (yksittaiset "psykopaatit eivat ole serbeja"), eivatka serbi-

miehet olleet lehtien antaman kuvan mukaan kumpiakaan, uhreja tai hystikkaa-

jia. Sen sijaan seka kroaatti- etta muslimimiehet kuvattiin naisten raiskaajiksi".

Mieheyden an-, homo- tai yliseksualisointi 65 olikin tyypillista Jugoslavian na-

tionalismeille. Kuten Kosovoon liittynyt mediapropaganda osoittaa, mystis vi-

hollismiehet saatettiin yliseksualisoida (seksuaaliset demonit), mutta useimmi-

ten heidat kuitenkin kuvattiin raukoiksi, raiskaajiksi tai eunukeiksi. Vastapuolet

maarittyivat saanniinmukaisesti dikotomisoitujen hyva/paha, vahva/heikko,

suojelija/ raiskaaja, kunniallinen/paheellinen, viriili/kastroitu -oppositiopari-
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en kautta. Parit olivat kuitenkin nain mustavalkoisia ainoastaan etnonationa-

listisen propagandan kasissa. Todellisuudessa mytis omat taistelijat raiskasivat,

tappoivat ja ryOstivat siviileja: seka serbi- etta kroaattilehdistOsta loytyi jopa mai-

nintoja omien tekemista raiskauksista, mutta nationalistisessa kasittelyssa ne

muuttuivat yksittaisten psykopaattien teoiksi - ja psykopaatit eivat edustaneet

kulloinkin kyseessa olevaa kansallisuutta 66 . Raja suojelijan ja raiskaajan valilla ei

ollut vain hailyva, nakiikulmasta riippuen molemmat saattoivat sisaltya yhteen

ja samaan identiteettiin.

Militaristiseen maskuliinisuuteen liittyykin heteroseksuaalisuuden ja si-

ta kautta ylemmyyden osoittaminen suhteessa toiseutta edustaviin miehiin -

heikkoihin, naisellisiin ja homoseksuaaleihin. Kyse on erdanlaisesta miehisesta

nokkimisjarjestyksesta, jossa hintana on oikea miehisyys ja vaarana leimautu-

minen pelkuriksi ja homoksi67. Voidaan sanoa, etta mitaan yksiselitteista oikeaa

mieheldcyytta ei ole olemassa, vaan ainoastaan sen negaatio, ei-miehisyys, joka

maarittyy useimmiten naiseutena tai homoutena 68. Doane Nagelin sanoin:"' [r] eal

men' fight wars, and they often fight them against pansies or perverts." 69 Valtaa

ja voimaa juhlitaan ja julistetaan heteroseksuaalisella, ylivertaisella ruumiilla,

jonka ylemmyys ilmenee nimenomaan suhteessa Toiseen (Toiseen mieheen tai

Meidan tai Heidan naiseen)70.

Mystis militaristinen diskurssi pitaa siis sisallaan monenlaisia maskuliinisuuk-

sia, joilla kuitenkin on keskendan hierarkkinen suhde. Ivan ti olovió tunnistaa ser-

bisotilaisiin liitetyissa mielikuvissa nelja tyyppia. pelottoman tai puhdassielui-

sensotilaan, diti Maan pojan, ja kuolleen sotilaan. Peloton sotilas on rohkea ja

uhrautuvainen, jonka vastakohtia ovat nynnyt ja mammanpojat. Balkanilla tun-

netaan mylis oma, vahvaan ja rohkeaan mieheyteen liitetty termi, "heroic shy-

ness", joka Colovicin mukaan sopii hyvin kuvaamaan vieraiden ja erityisesti nais-

ten parissa ujoa, munkin seksuaalisuuden omaavaa puhdassieluista sotilasta.

Kolmas mielikuva on seksuaalisesti kokematon aiti-Maan poika, pojankasvoi-

nen, mutta silti maskuliininen, puhdas kansakunnan lapsi. Kroatian joukkojen

raportti Bosniasta kuvaa hyvin tata viatonta tappajaa: "Kohtaamme 17-vuotiaan

pojan... Ensimmaisen tyttOystavan sijaan han halaa asetta ja ensimmaisen tupa-

kan sijaan han sytyttaa t§etnikki-tankin". Viimeisena ja aarimmaisimpana tyyp-

pina on kuollut sotilas, joka pyhimysmaisella uhrauksellaan aiti-Maan puoles-
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to palaa taman syliin lopullisesti, elvyttden ja merkiten rata maallisilla jaanniik-

silladn.71

Seksualisoituja koodeja sisaltdvd retoriikka saattoi siis pitad sisalladn monen-

laisia maskuliinisuuksia, mutta yhteista niille oli hierarkkinen suhde molempiin,

etniseen ja seksuaaliseen, Toiseen. Kuitenkin valtaapitava etninen identiteetti oli

aina maskuliininen. Nationalismeissa toimijapositio nayttaytyykin Mlles poik-

keuksetta maskuliinisena. David Gilmore katsoo, etta nationalismeissa miehen

rooli muodostuu kolminaisuudesta Man-the-Impregnator-Protector-Provider72.

Normatiivinen, hegemoninen maskuliinisuus sisaltdd tietyt miehiset hyveet, joi-

ta ovat esimerkiksi tandonvoima, kunnia, rohkeus, kurinalaisuus, kilpailuhenki-

syys, hiljainen voima, stoalaisuus, kylmaverisyys, perdanantamattomuus, seik-

kailunhalu, itsendisyys, hillitty seksuaalinen viriiliys ja omanarvontunto, jotka

heijastavat maskuliinisia ideaalej a: vapautta, veljeyttd ja tasa-arvoa73.

Nationalismit on siis nahtdvd maskuliinisina projekteina 74 . Nationalistinen

kulttuuri on rakentunut korostamaan ja heijastamaan maskuliinisia teemoja

kuten kunniaa, patriotismia, rohkeutta ja velvollisuutta. Termit ovat niin vah-

vasti sitoutuneet molempiin kasitteisiin, end on mandotonta vetad rajaa kum-

paan ne kiinteammin liittyvdt. Militarismin ja sukupuolen suhdetta tutkineen

Cynthia Enloen mukaan nationalismi onkin perinteisesti perustunut "maskuli-

nisoidulle muistille, maskulinisoidulle nOyryytykselle ja maskulinisoidulle toi-

volle" Th . George Mosse katsoo, etta nationalismi ja miesvaltainen yhteiskunta

ovat valittOmassa suhteessa toisiinsa ja miesten valta-asema naisiin 'laden legi-

timoituu kontrolloimalla naiseutta patriarkaalisessa sukupuolijarjestelmasse.

Myos Benedict Andersonin mukaan kansa nanddan aina syvand, horisontaali-

sena toverisuhteena. Viime kadessa tamd velj eys luo yksilOille tarpeen, ei niin-

kdan tappaa, vaan vapaaehtoisesti kuolla tallaisen rajatun mielikuvan puoles-

ta77 . Tallainen homososiaalinen, veljeyteen perustuva jarjestelma sulkee naiset

ulkopuolelle, tasa-arvo ja toimijuus on varattu "veljille", jotka ovat valmiita tais-

telemaan ja kuolemaan kansakuntansa puolesta78.
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Ruumiin politiikkaa - naisiin kohdistunut seksuaalinen vakivalta

Etnisyyden/kansallisuuden ja seksuaalisuuden yhteenkietoutuminen tuli Jugos-

lavian 1990-luvun konflikteissa ilmi darimmaisen vakivaltaisella tavalla. Tasta

nakyvimpia esimerkkeja oli laajamittainen naisiin kohdistunut seksuaalinen va-

kivalta. Sotaraiskauksia tapahtui kaildcien osapuolten toimesta, mutta useimmis-

sa tapauksissa raiskaajana oli serbisotilas ja uhrina musliminainen. Luotettavia

lukuja raiskausten uhrien maarasta ei ole olemassa, mutta arvioita on esitetty

useista kymmenista tuhansista tapauksista79 . Ilmiona sotaraiskaus ei ole uusi,

niita on epailematta esiintynyt yhta kauan kuin sotia on kayty, kaikkien osapuol-

ten toimesta. Antony Beevor on tuonut esiin, etta esimerkiksi venalaiset joukot

raiskasivat Berliinissa toisen maailmansodan lopputaisteluiden aikana arviolta

95 000-130 000 naista, noin 7 prosenttia koko kaupungin vaestOste.

Naisiin kohdistuvalle seksuaaliselle vakivallalle Bosnian ja Kosovon konflik-

teissa oli ominaista suunnitelmallisuus 81 : varsinkin musliminaisia saatettiin tie-

toisesti raskaiksi ja heita pidettiin vangittuina niin kauan, etta raskauden kes-

keytys ei enaa ollut mandollista 82 . Bussilasteittain kuudennella tai seitseman-

nella kuulla raskaana olevia naisia lahetettiin takaisin vihollislinjan yli. Autoihin

oli usein maalattu kyynisia kommentteja syntyvista lapsista83.

Tutkiessaan seksuaalisia vakivaltatapauksia Bosniassa ja Kosovossa kansain-

valiset ihmisoikeusjarjestOt lOysivat merkkeja mylis siita, etta raiskauksia kay-

tettiin naisten etnisyyden mitatiiimiseen84 . Eras serbisotilas oli esimerkiksi uh-

kaillut uhriaan sanoen, "et ole enda albaani koska tulet synnyttamaan serbilap-

sen"85 . Suunnitelmallisuuteen viittaa myiis se, etta raiskausleireille saatettiin la-

hettaa laakari tutkimaan, kuinka moni naisista oli raskaana. Vaikuttaa flirt's sil-

ta, etta raskaaksi tulleita naisia on kohdeltu leireissa muita paremmin86.

Jugoslavian hajoamissotiin liittyneissa systemaattisissa raiskauksissa voi-

daan siis nanda olleen kyse etnisten rajojen ylityksesta, alueellisesta valtauk-

sesta, jolla oli fyysisia ja sosiaalisia seuraamuksia. Padmadrand nayttaisi ol-

leen "levittaa omaa siementa", eli saattaa toista etnisyytta edustavat naiset ras-

kaaksi ja pakottaa heidat synnyttamaan "vadrad" identiteettia edustavia lapsia.

Patrilineaarisessa jarjestelmassahan lapsen identiteetti maaraytyy aina isan mu-

kaan, mutta usein myOs toista etnisyytta lapsen kautta kantavan naisen identi-

teetti nandadn "saastuneena", koska myiis naisen identiteetti madrittyy aina jon-
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kin ihmissuhteen (isa, aviomies, lapsi) kautta87.

Toimiessaan etnisen ryhman geneettisend sisaan- ja uloskayntiaukko-

na, naisruumis tarjosi keinon rikkoa vihollisen etnisen puhtauden projekti88.

Pakkoraskauksilla oli kuitenkin merkitysta paitsi fyysisen, etnisen leviamisen

tai vetaytymisen valineena, myiis sosiaalisena viestind miehelta miehelle, to-

disteena syrjaytetysta etnisesta identiteetista. Miehet pakotettiinkin usein kat-

somaan vaimojensa raiskausta89. Raiskaukset saattoivat olla myiis julkisia siten,

etta ne tapahtuivat uhrin perheen, muiden vankien tai sotilaiden lasnaollessa90.

I'dlla tavalla nOyryytys sai lisaarvoa paitsi uhrin itsensa, mylis hanen perheensa

ja yhteisOnsa nakOkulmasta.

Raiskaukset kohdistuivat siis kokonaisvaltaisesti koko vihollisyhteistiOn: nai-

sen ruumiiseen, joka nahtiin kansakunnan puhtauden symbolina; naiseuteen,

feminiiniin prinsiippiin (Motherland), jonka nahtiin edustavan itse kansakun-

taa; naiseen itseensa, jolla oli rooli kansakunnan biologisen jatkuvuuden yllapi-

tajana, ja mieheyteen, joka edusti Isanmaan toimijuutta seka yksittaiseen mie-

heen, jonka onnistuminen roolissaan yhteisiin puolustajana kyseenalaistettiin.

Naisen raiskattu ruumis oli merkki miehen epaonnistumisesta tehtavassaan ja

siten mytis hanen kansalaisuutensa kyseenalaistui: han ei nayttaytynyt oikeana

Miehend, vaan homona, pelkurina, akkana, heikkona - siis feminiinind identi-

teetiltaan91 . Koska kansakunnan olemuksen ajatellaan muodostuvan aktiivises-

ti toimivasta jasenistOsta - miehista - johti tama koko kansakunnan etnoseksu-
aalisen identiteetin 92 kyseenalaistamiseen.

Sukupuolittunutta identiteettipolitiikkaa etnonationalistisessa

diskurssissa

Kuten alussa toin esiin, tarkoitukseni ei tassa artikkelissa ole ollut osoittaa, et-

ta Bosnian ja Kosovon konflikteihin liittyneet joukkoraiskaukset johtuivat bio-

logisesta mieheydesta tai edes tietyntyyppisesta maskuliinisuudesta. Sen sijaan

olen pyrkinyt osoittamaan, miten sukupuoli, seksuaalisuus ja kansallisuus/et-

nisyys kietoutuvat yhteen nationalistisessa diskurssissa ja erityisesti etnonatio-

nalistisissa konflikteissa. Militaristinen diskurssi legitimoi ja kayttaa hyvakseen
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aggressiivista heteromaskuliinisuutta, jonka keskeisend madrittelevand tekijana

toimii Toisesta irtisanoutuminen. Keskeisina, seka yksi1011isen etta kollektiivisen,

identiteetin madrittelijOind seksuaalisuutta ja etnista identiteettia ei mystiskdan

ole vaikea manipuloida poliittisten tarkoitusperien mukaisesti. Katson siis, et-

ta sotaraiskausten taustalla vaikutti vaihteleva joukko teldjOita, mutta yksi kes-

keisimpia oli politiikan tekeminen sukupuolittuneilla, kulttuurisilla ja historial-

lisilla representaatioilla.

Myiis ryhmapaineen merkitys militarisoidun vakivallan yhtend selittajana on

tuotu esiin. On katsottu, etta tama on erityisen merkittavda silloin, kun on ky-

se joukkoraiskauksesta ja kun ollaan keskelld sotaa, jossa seurauksena tottele-

mattomuudesta (esimerkiksi kieltaytymisesta osallistua raiskaukseen) on teloi-

tus. Anonyymiys on mandotonta ryhmassa, jossa kerskutaan ja ldlpaillaan "to-

si mieheydella". Valinnanmandollisuudet ovat pienet: seurata joukon esimerk-

kia, joutua tottelemattomuudesta sotaoikeuteen tai jopa joutua itse vakivallan

kohteeksi. 93 Osa vangituista serbisotilaista, kuten mys5s uhreista, onkin kertonut,

etta sotilaat saatettiin mys5s pakottaa raiskaamaan uhrinsa 94. Toverisysteemin,

keskindisen kilpailun ja ryhman painostuksen merkityksesta sotilaiden kes-

ken kertovat raiskaustapaukset mytis erilaisissa ryhmissa: esimerkiksi Bosnia-

Hertsegovinassa myiis YK:n rauhanturvaajien ja Kroatian ja Bosnian virallisten

armeijojen tiedetaan raiskanneen Bosnian musliminaisia95.

Jugoslavian hajoamissotien yhteydessa tapahtuneille sotaraiskauksille oli

tunnusomaista se, etta monet uhreista olivat tunteneet raiskaajansa. Hyiikkaaja

saattoi olla esimerkiksi naapuri tai entinen tytitoveri. HyOkkadjien tavallisuus96

saa pohtimaan, mika saa ennen sotaa esimerkiksi tarjoilijana tai opettajana tyOs-

kennelleen miehen kayttaytymaan konfliktitilanteessa niin darimmaisen vaki-

valtaisesti. Kuten olen tuonut esiin, aggressiivisuutta ja vakivaltaisuutta ei voida

selittaa miehille mytitasyntyisind ominaisuuksina, vaan neon nahtava historial-

lisesti ja sosiaalisesti paitsi tietynlaisiin maskuliinisuuksiin, mytis aikaan ja paik-

kaan kiinnittyvind ominaisuuksina.

Onkin esitetty, etta myiis miehet olivat etniskansallisen sovinismin uhreja.

Patriarkaalisen yhteiskunnan odotuksiin vastatakseen miesten oli antauduttava

vakivallalle ja vihalle osoittaakseen olevansa kunnon kansalaisia 97. Esimerkiksi

Adam Jones" onkin kyseenalaistanut Susan Brownmillerin vditteen, jonka mu-
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kaan "balkanilaiset miehet ovat todistaneet olevansa innokkaita taistelemaan

ja kuolemaan oman slaavilaisen alaosastonsa puolesta..." 99 . Kieltamatta Brown-

miller tassa sortuu etniskansallisten identiteettien essentialisointiin. Korostaisin

kuitenkin, etta vaikka mys5s naisten tiedetaan raiskaavan sodissa, useimmiten

asetelma on kuitenkin se, etta raiskaaja (ja tappaja) on mies ja uhri nainen.

Vaikka miesten vakivaltaisen kayttaytymisen taustalla on lOydettavissa laa-

jempi sosiaalinen viitekehys, tama ei kuitenkaan tarkoita sita, ettei miesten mie-

hind (sukupuolena) tulisi ottaa vastuu vakivaltaisesta kayttaytymisestaan. Siksi

korostuukin tarve pohtia niita historiallisia, sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia

ja poliittisia rakenteita, jotka synnyttavat, pitavat ylla ja oikeuttavat miesten nai-

siin (seka myiis lapsiin ja muihin miehiin) kohdistaman vakivallan.
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SiirtyykO trauma sukupolvelta toiselle?
Mielenterveys ja perhesuhteet vakivallan uhrien perheissa

Raamatullisen oikeuskasityksen mukaan isien pahat teot kostautuvat lapsil-

le kolmanteen ja neljanteen sukupolveen saakka. 1 Enta uhrit, siirtyvdtkii van-

hempien karsimys ja pahuuden kokeminen seuraaville sukupolville? Kysymys

on julma, silla jokainen trauman kokenut lupaa itselleen suojelevansa lapsiaan

ja saastavansa heidat trauman seurauksilta. Tama artikkeli pohtii kysymysta,

miten vanhempien kokemat traumat vaikuttavat heidan lastensa mielentervey-

teen, kehitykseen ja ihmissuhteisiin. Lisaksi analysoidaan vaikutusmekanisme-

ja, jotka selittaisivat miksi ja miten vanhempien traumakokemukset mandolli-

sesti lisdavat lasten psyykkista haavoittuvuutta. Trauma viittaa hengenvaaran

ja syvân avuttomuuden kokemukseen, jonka seuraukset uhkaavat vakavasti uh-

rin fyysista, psyykkista ja sosiaalista toimintakykya 2. Artikkeli perustuu sodan ja

keskitysleiriuhrien, sotaveteraanien ja kaltoin kohdeltujen perheisiin kohdistu-

neisiin tutkimuksiin. Kysymyksessa ovat siis ihmisen toiselle ihmiselle aiheut-

tamat traumat, ja tarkastelun ulkopuolelle jaavat esimerkiksi luonnonkatastro-

fit ja onnettomuudet.

Vanhempien trauma ja lasten mielenterveys

Kuuden miljoonan juutalaisen joukkomurha toisen maailmansodan Euroopassa

oli vakava kollektiivinen ja yksiliillinen trauma. Vaikka itse uhreja koskeva psyko-

loginen tutkimus ldhti hitaasti liikkeelle, uhrien lapsiin ja lapsenlapsiin kohdis-

tuva tutkimus on ollut vilkasta ja monipuolista. Varhaiset ns. toisen sukupolven

tutkimukset kohdistuivat paasaantiiisesti kliinisiin ryhmiin eli uhrien lapsiin,

jotka hakivat apua mielenterveysongelmiinsa. Tulosten mukaan keskitysleiriuh-

rien lapses karsivat huomattavista persoonallisuushairiiiista ja depressio- ja ah-
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distusoireista,3 kehitysviiveista, seka vaikeuksista itsendistya ja solmia intiimeja

suhteita4 . Uhrien lapsille oli luonteenomaista suorituskeskeisyys ja vakavat syyl-

lisyydentunteet, seka vaikeus ilmaista erityisesti negatiivisia tunteita.5

Varhaiset keskitysleiriuhrien jalkelaisten mielenterveystutkimukset ansaitse-

vat kritiikkia, silla ne kohdistuivat valikoituneisiin ja pieniin aineistoihin ja tie-

teellisesti riittamattOmiin asetelmiin ja mittausmenetelmiin. 6 Ne tarjoavat kui-

tenkin oivaltavia kuvauksia siita, miten vanhempien kokema trauma saattaa siir-

tya seuraavan sukupolven tietoisuuteen ja vaikuttaa siren myOs mielentervey-

teen.

Laajat epidemiologiset eli koko vaested edustavat tutkimukset eivat taysin

tue nakemysta, jonka mukaan vanhempien kokema trauma muodostaisi vaa-

ran jalkelaisten mielenterveydelle. Israelissa ja Australiassa 1990-luvulla tehdyt

tutkimukset kohdistuivat aikuisiin, joiden iakkaat vanhemmat olivat olleet holo-

caustin uhrej a. Tulokset osoittivat, etta mielenterveysongelmat, kuten mieliala-

(depressio), andistus- tai persoonallisuushairiiit eivat olleet normaalivaestiiiin

verrattuna yleisempia keskitysleirivanhempien lapsilla aikuisuudessa.7

On kuitenkin huomattava, etta tulokset toisen sukupolven normaalista

mielenterveydesta pitavat paikkansa paasaantiiisesti silloin kun tutkimus koh-

distuu uhrien aikuisiin lapsiin. Sen sijaan traumauhrien jalkelaiset nayttavat ole-

van mielenterveydellisesti muita haavoittuvampia lapsuudessa ja nuoruusids-

sa. Israelilaisen tutkimukseen mukaan keskitysleiri-vanhempien lapset kdrsivat

muita enemman yleistyneesta andistuksesta ja lievasta depressiosta, kun ana-

lyysi kohdistui elinikaiseen mielenterveyteen, huomioiden siis mylis lapsuus-

j a nuoruusajan. 8 Samoin uhrien lapsilla on todettu olevan muita enemman lap-

suuden ja nuoruusian mielenterveysongelmia retrospektiivisissa tutkimuksis-

sa, joissa urien aikuiset lapset raportoivat jalkeenpain aikaisempia oireitaan.9

Naennaisesti ristiriitaiset tutkimustulokset osoittavat, etta uhrien lapset olevat

haavoittuvia mielenterveysongelmille varhaisemmassa kehityksessa ja muutos-

kausina, muita "elarna hoitaa lapsensa", kuten keski-ikainen toisen sukupolven

aiti totesi.

Tutkimus lapsuuden pahoinpitelyn ja seksuaalisen hyvaksikaytOn yhteydes-

ta myohempaan mielenterveyteen tarjoaa arvokasta tietoa sukupolvelta toisel-

le siirtyvista kayttaytymisen, ajattelun ja tuntemisen tavoista. Samoin kuin kes-
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kitysleiriuhrien tutkimuksessa, myiis lapsuuden kaltoin kohtelun on aikaisem-

min oletettu "periytyvan" sukupolvelta toiselle. Uskotaan, etta lyoty lapsi tulee

lyOrnaan omaa lastaan, ja yksilOtapaukset osoittavat hyvaksikayttajan olleen itse

lapsuudessa seksuaalisen vakivallan uhri. 10 Varhainen kliininen tutkimus osoit-

ti myEss etta lapsiaan kaltoin kohtelevat vanhemmat olivat itse kokeneet saman-

laista kohtelua. 11 Laajoihin aineistoihin ja tilastollisiin asetelmiin perustuvien

tutkimusten mukaan lapsen pahoinpitely siirtyy keskimadrin 30 %:ssa sukupol-

velta seuraavalle. 12 Suurin osa kaltoinkohdelluista vanhemmista siis onnistuu

katkaisemaan vakivallan kierteen sukupolvien valilla. Tutkimusten mukaan va-

kivallan siirtyminen seuraavalle sukupolvelle on mandollista estaa kun kaltoin

kohdeltu vanhempi saa rakkautta ja emotionaalista tukea muilta laheisiltaan ja

varsinkin omalta puolisoltaan 13 ja on hakeutunut psykoterapiaan murrosiassa

ja varhaisaikuisuudessa 14

On tarkea tuntea tekijOita ja mekanismeja, jotka selittavat trauman slirtymisen

sukupolvelta toiselle ja vakivallan kierteen jatkumisen perheissa. Selitysmallit

liittyvat trauma luonteeseen ja merkitykseen, uhrin selviytymisyrityksiin seka

perheen ihmissuhteisiin, trauman psyykkiseen prosessointiin ja ymparistiin so-

siaalisiin tekijOihin. Usein siirtyminen vaatii kaikkien valittymisehtojen taytty-

mista. Esimerkiksi aggressiivisuuden noidankeha jatkuu todennakOisesti per-

heissa, kun tietyt yksiloon (tunteiden saatelyn epaonnistuminen) ja vanhem-

muuteen (mielivaltainen rankaiseminen) liittyvat tekijat, seka sosiaaliset (alhai-

nen sosiaaliluokka) ja perinn011iset (altistava geeni) altistajat ovat lasna.15

Kuva 1 esittaa yhteenvedon vanhempien trauman ja lasten kehityksen yh-

teytta selittavista tekijOista. Mallien mukaan trauman kokeminen ei ole riittava

selitys jalkelaisten mielenterveys- ja kehitysongelmille, mutta muodostaa riskin

valittavien ehtojen tayttyessa. Ensimmaisen mallin mukaan vanhempien trau-

maattiset kokemukset voivat johtaa lasten mielenterveysongelmiin perheen on-

gelmallisten vuorovaikutus-, kommunikaatio- ja vanhemmuussuhteiden kautta.

Toiseksi, vanhempien trauma estaa lasta kehittamasta psykososiaalisia voima-

varoja, minka seurauksen han on haavoittuva kohdatessaan itse traumoja, stres-

sia ja kehityksellisia kriiseja. Kolmannen mallin mukaan vanhempien kesken-

erainen ja epatarkoituksenmukainen traumakokemuksen prosessointi selittaa

trauman siirtyvan tiedostamattomasti lapselle. Seuraavassa analysoimme ku-
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Kauheuksien
nakeminen
Kuoleman vaara

Perhesuhteet

Vanhemmuus
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Roolien vaihto
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vattuja trauman siirtymisen ehtoja, ensin perhesuhteita, sitten haavoittuvuut-

ta ja kehityksellisia kriiseja ja lopuksi uhrien mandollisuuksia tylistad psykolo-

gisesti traumakokemustaan.

Kuvio 1. Vanhempien trauman ja lapsen hyvinvoinnin yhteyttfi vfilitt5vfit tekijfit:
Perhesuhteet, trauma ja stressi ja psyykkinen prosessointi

Vanhempien trauma	 Vfilittavfit tekijat
	

Lapsen hyvinvointi

Mielenterveys
J51kitraumaattiset
stressioireet: pakottavat
mielikuvat, vfilttely &
yliviritys
Masennus & andistus

Traumasta selviytyminen
Merkityksen anto
Aktiivisuus &
mielekkyys
Oireiden profiili

Haavoittuvuus
Lapsi altistuu omaan
traumaan ja stressiin
Siirtym5vaiheet:
kehitykselliset ja
elfimfinkaareen Iiittyvfit

Psykologiset prosessit
Pirstoutuneet
mielikuvat, ajatus &
tunne (dissosiaatio)
Traumatisoitunut
muisti

==>

Tunteet & ihmissuhteet
Tunteiden puudutta-
minen & kaventuminen
Trauman toistaminen
intiimisuhteissa

El5mfinvalinnat
Trauman hyvittfiminen
Suorituskeskeisyys
Syyllisyys el5man
helppoudesta

Trauma ja vanhemmuus

Vanhemman tehtavana on toisaalta rakastaa ja hellia lapsiaan ja toisaalta oh-

jata heita ja asettaa rajoja. Tehtavd vaatii erityisia psyykkisia ja sosiaalisia voi-

mavaroja ja siksi traumaattisten kokemusten on oletettu johtavan ongelmiin

vanhemmuudessa. 16 Tutkimus antaa kuitenkin hienojakoisemman kuvan, jon-

ka mukaan trauma voi seka vahingoittaa etta kristallisoida vanhemmuutta.

Tapaustutkimukset osoittavat, etta vakavan trauman kokeneilla vanhemmilla
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on taipumus joko liiaksi ripustautua lapseen tai vetaytya aikuisen vastuullisesta

roolista. Heidan on vaikea asettaa rajoja ja kontrolloida lasta seka olla emotio-

naalisesti lasna. 17 Toiset tutkijat painottavat, etta traumaattiset muistot vainos-

ta ja kidutuksesta told kuormittavat vanhempien ja lasten suhdetta, mutta vaiku-

tukset eivat ole ainoastaan negatiivisia tai lapsen kehitysta vahingoittavia.18

Lapsuudesta aikuisuuteen ulottuvat seurantatutkimukset osoittavat trauman

vaikuttavan myOs mytinteisesti vanhemmuuteen. Esimerkiksi keskitysleiriuhri-

en lapset raportoivat vanhempiensa olevan toisaalta jannittyneita ja hermos-

tuneita, 19 mutta samalla myOs erityisen rakastettavia20 . Joidenkin tutkimusten

mukaan keskitysleiriuhrien lapset kokevat vanhempansa rakastavina ja huo-

lehtivina seka psyykkisesti laheisempina kuin verrokkiryhma. 21 Lapsen suku-

puolella on merkitysta vanhempi-lapsisuhteessa trauman kokeneissa perheissa.

Tutkimukset osoittavat esimerkiksi etta tytiit kokivat traumatisoituneen isansa

ja pojat ditinsa vetaytyvina ja varovaisina vanhempina, mutta vanhemman trau-

malla ei ollut merkitysta samaa sukupuolta olevissa lapsi-vanhempisuhteissa.22

Syy saattaa liittya yleiseen huomioon, etta toista sukupuolta olevan lapsen kas-

vattaminen on vaativaa, koska toisen todellisuuteen on elamyksellisesti vaike-

ampi samaistua.

Voitaneen todeta, etta empiirinen tutkimus ei tue nakemysta, jonka mukaan

kauhujen ja vaaryyksien kokeminen tekisi uhrit lcyvyttOmiksi vanhemmuuden

emotionaalisesti vaativassa tehtavassa. Vanhempien traumakokemukset anta-

vat lapsuudelle erityisia merkityksia ja luovat perheeseen ainutlaatuisen psyyk-

kisen ilmapiirin.

Vanhempien ja lasten kokemusmaailmojen kohtaamattomuus saattaa ilmeta

ristiriitaisuuksina perheenjasenten valilla. Vanhempien muistissa elavat kauhu-

kokemukset tekevat maailmasta turvattoman ja uhkaavan. Pelko, varuillaan olo

ja katastrofin odotus valittyvat vuorovaikutuksessa lapseen. Traumatisoituneet

vanhemmat pyrkivat takaamaan lapsilleen maksimaalisen turvallisuuden, mika

helposti ilmenee vaarojen liioitteluna, pelkona, seka yliherklcyytend ja -suojele-

vuutena.23 "Olimme kaikki lihavia tai laihoja, silla jokaisen kotona oli jaakaappi

andettu ruokaa tayteen, seuraavan sodan varalta. Oli kaksi mandollisuutta rat-

kaista ylihuolehtivuus: sytimalla tai inhoamalla ruokaa", muistelee nuori nainen

lapsuuttaan toisen maailmansodan jalkeen.24 "Kodissani olivat ikkunaverhot ai-
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na kiinni, ikaan kuin ulkomaailma olisi taynna pahansuopia silmia. Mina, joka

juoksin kouluun, olin ainoa yhteys suojatun kodin ja uhkaavan todellisuuden va-

Mir, kertoo toisen sukupolven mies.

Trauman kokeneet vanhemmat toivovat lapsiensa olevan erityisen onnellisia

ja elavan taysin turvattua elamaa. Lapset puolestaan tuntevat syyllisyytta ela-

mansa helppoudesta ja heidan on vaikea sallia itselleen iloa ja onnea vanhem-

man karsimysten vuoksi. 25 Nuoruusian irtaantumisvaihe tuottaa lapselle erityi-

sesti syyllisyytta ja han kokee hylkaavansa perheen, jonka tarkein projekti on ol-

lut varmistaa hanelle erilainen lapsuus kuin mita vanhemmilla oli.

Trauman kokeneet vanhemmat asettavat lapsiinsa runsaasti positiivisia odo-

tuksia. Ne saattavat kuormittaa lasta ja johtaa suorituspaineen ja riittamattO-

myyden tunteen noidankehaan. Vanhemmat saattavat antaa lapselle erityisteh-

tavan olla perheen pelastaja, kostaja ja korvaus karsimyksesta ja nOyryytykses-

ta.26 Sukupolven toiselle antama erityistehtava tapahtuu paasaantOisesti mo-

lempien osapuolien tiedostamatta ja sanattomasti. On myiis muistettava, etta

tietyssa iassa lapsi on erityisen valmis ottamaan pelastajan tai korjaajan roo-

lin. Esimerkiksi leikki-ikaisen lapsen mielikuviin kuuluu tunne kaikkivoipaisuu-

desta, ja murrosikainen tuntee aidosti olevansa haavoittumaton ja kuolematon.

Traumatisoituneiden vanhempien lapset ovat siksi erityisen vastaanottavia van-

hempien tiedostamattomille toiveille leikki-iassa ja nuoruudessa. Eteld-afrild(a-

lainen mies kertoo paivaunelmastaan, joka toistui hanen pakolaisuuden ja vai-

non varjostamassa lapsuudessaan: "Istun valtavan valkoisen hevosen selassa ja

pitelen kultaisia ohjaksia. Ajan kiihtyneend silla olen lOytanyt jalokiven. Se on

juuri se jaloldvi, joka heimoni perimatiedon mukaan on piilossa syvalla maas-

sa, ja jonka paalle kylamme oli rakennettu. Hoputan ratsuani, silla haluan vie-

da aarteen aidilleni. Haluan palauttaa jalokiven takaisin heimolleni, eli palaut-

taa heidan menettamansa kunnian, kylan ja omaisuuden".

Palestiinalainen mies puolestaan muistelee, miten han koki siirtymisen lap-

suudesta nuoruuteen pakolaisleirissa: "Miehityksen alkupaivilta lapsuudesta

minulla on kuva, jonka yritan saada pois mielestani. Kavelen isani kanssa B:n

katuja ja sotilas, pojankoltiainen, lyij isaani. Muistan miten tapahtuma oli kasit-

tamatOn... miten he voivat tehda sen minun voimalckaalle isalleni, ajattelin... ja

lopetin ihailemasta liana Paatin, etta minusta ei tule nijyryytettya pakolaista.
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Israelilaiset ovat vanginneet minut 11 kertaa. En ollut kuin lapsi kun minut lai-

tettiin yksityisselliin puoleksi vuodeksi, ja minua ja kavereitani syytettiin kivien

heittamisesta ja miehityksen vastustamisesta. Olin niin ylped, etta he pitivat mi-

nua vapaustaistelijana... ja oisin itkin.... Kun tulin ulos, olin jo vanha mies"

Trauma ja perheiden vuoropuhelu

Traumoja koneiden perheiden kommunikaatiota kuvataan kasitteella `hiljaisuu-

den salaliitto': trauman elanyt vanhempi ei kerro kokemuksestaan, ja lapsi tie-

toisesti valttaa kysymasta asiasta.27 Seka vanhemmat etta lapset saastdvat siten

toisiaan kauheuksien tietoisuudelta. Uhrin vaikenemisen taustalla saattaa olla

myiis se, etta kielemme arkipaivaiset ilmaisut eivat tavoita darimmaisen kam-

mottavia ja tuskaisia kokemuksia. Usein uhri ei ole pukenut kokemuksiaan sa-

nalliseen muotoon itselleenkaan, vaan ne ovat sailyneet ruumiin muistoina, joi-

ta on vaikea jakaa sosiaalisesti ja emotionaalisesti. Monet sodan ja vainon koke-

neet ihmiset sanovat, etta vain samanlaisen trauman kokenut voi ymmartaa ta-

pahtuman ja siksi sen voi jakaa vain kohtalotovereiden kanssa. Traumasta kerto-

miseen liittyy usein syvaa hapead, surua, vihaa, inhoa ja syyllisyytta, ja ristiriitai-

sista ja monimutkaisista tunteista on vaikea puhua. Traumasta kertomiseen liit-

tyy mytis pelkoa oman kontrollin menettamisesta. Kaikki nama seikat ovat trau-

maan liittyvan vaikenemisen taustalla.

Tutkijoiden mukaan vaikeneminen trauman todellisuudesta muodostaa va-

kavan vaaran jalkelaisten mielenterveydelle. 28 Syyna on se, etta vanhempi kom-

munikoi epasuorasti traumakokemuksestaan ja valittaa kayttaytymisellaan ris-

tiriitaisia ja kasittamattiimia viesteja lapselle. Lapsi aistii vanhemman pelon, vi-

han ja vetaytymisen ja han pyrkii ymmartamaan ja tulkitsemaan niita tamanhet-

kisten suhteiden ja tapahtumien kautta. Lapsi tdyttaa mielikuvituksessaan puut-

tuvat tiedot ja rekonstruoi vanhemman kokemukset historiankirjojen tai uutis-

valityksen antaman tiedon avulla. Mielikuvat ja simulaatio traumasta ovat kui-

tenkin usein julmempia ja pelottavampia kuin kerrottu todellisuus. Esimerkkind

on N, jonka juutalainen isoditi vietti saksalaisten kuolemanleireilla suuren osan

nuoruuttaan. Lapsiaan ja lastenlapsiaan kohtaan isoditi on rakastettava, voima-

59



Raija-Leena Punamaki

kas ja huolehtiva ja varjeli heita historian muistoilta. N naki "vahingossa" doku-

mentin natsiajan Saksasta ollessaan seitsemanvuotias. Nakeminen johti vaka-

viin ja pitkallisiin painajaisiin, paniikkia muistuttaviin tiloihin ja lamauttavaan

huolestumiseen oman perheen turvallisuudesta. Perheen oli vaikea ymmartaa

miten N saattoi sijoittaa itsensa dokumentin esittamien julmuuksien uhriksi, sil-

la isodidin taustasta ei oltu koskaan puhuttu.

Sarajevolainen ystavani kertoi miten han vasta aikuisena han oli kuullut di-

tinsa tarinan tadiltaan. "Aitini ei koskaan hyvaksynyt minua, han oli aina pois-

saoleva, kylma ja vihamielinen. Minulla ei nuorena ollut kuin yksi toive, paasta

pois. Vasta nyt E. kertoi miten natsit olivat tappaneet koko ditini perheen ja mi-

ten han yksin pelastautui pakenemalla ikkunasta. Miten hapesin sita, etta olin

hanta niin vihannut, en koskaan Titon lintukodossa ajatellutkaan, etta meilla-

kin oli joku muu kuin partisaanihistoria." MielenterveystykintekijOiden mukaan

monissa balkanilaisissa perheissa toisen maailmansodan vainon ja kauhun ko-

kemukset herasivat uudelleen eloon 1990-luvun etnisten puhdistusten, kuole-

manleirien ja kaupunkien piiritysten ja pakkosiirtojen myiita.

'Hiljaisuuden salaliitto' on esimerkki ristiriidasta, joka vallitsee hyvan tandon

ja sen aiheuttamien todellisten vaikutusten valilla. Vanhempi pyrkii vaikenemi-

sellaan saastamaan lasta menneisyyden taakalta, mutta lapsi kokee taakkana

menneisyyteen liittyvan mysteerin ja trauman nakymattiiman lasnaolon omas-

sa vanhempisuhteessaan. Kumpikin tietaa salaisuuden olemassaolon ja kumpi-

kin pyrkii kayttaytymaan kuin ei tietaisi. "Kuolema asui perheessamme ja lapse-

na ajattelin, etta se istui viikatemiehen hahmossa Oisin keittiOn pOydan daressa",

kertoi nuori mies isastaan, joka oli kuollut kidutuksen uhrina hanen ollessaan

viisivuotias. Trauma asettaa perheenjasenet ansaan, jossa seka traumakokemuk-

sen jakaminen etta siita vaikeneminen tuottaa tuskaa. Tutkimukset osoittavat,

etta kertominen vanhemman vakavasta traumakokemuksesta aiheuttaa lapsissa

syyllisyyden tunteita, mutta suojaa heita depressiolta ja andistuneisuudelta.29

Trauma ja varhaiset ihmissuhteet

Todennakiiisesti lapset ovat erityisen haavoittuvia vanhemman kokeman trau-

man negatiivisille vaikutuksille tiettyind kehityksellisind siirtyma- ja herkkyys-
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kausina. Edella kerrottiin leikki-ikaisten kaikkivoipaisuudesta ja murrosikaisten

valmiudesta korvata vanhempiensa karsima vaaryys ja pahuus. Elaman ensim-

mainen vuosi on herkkyyskausi, jolla on merkitysta hyvan mielenterveyden ja

sosiaalisten suhteiden kehittymiselle. Sen vuoksi vanhemman traumatisoitumi-

nen muodostaa vaaraan lapsen terveelle kehitykselle, jos se vahingoittaa didin ja

lapsen valista varhaista vuorovaikutusta.

Kehityspsykologian tutkijat ovat Mlles yksimielisia siita, etta varhainen van-

hemman ja lapsen valinen vuorovaikutussuhde on tarkea mielenterveydelle ja

lapsen emotionaaliselle, sosiaaliselle ja alylliselle kehitykselle. Ensimmaisen

puolentoista vuoden aikana lapsi luo vanhempiinsa kiintymyssuhteen, joka voi

olla turvallinen tai turvaton. Se on kuitenkin aina paras mandollinen vuorovai-

kutussuhde kussakin ainutlaatuisessa lapsi-vanhempi -suhteessa. 30 Turvallisesti

kiintynyt lapsi luottaa aidin tarjoamaan turvaan ja tutkii uteliaasti ymparistba,

mika mandollistaa tunteiden vapaan ilmaisun ja terveen kognitiivis-sosiaalisen

kehityksen. Turvattomasti kiintyneen lapsen vuorovaikutussuhde puolestaan on

ollut kylma tai vihamielinen, ja lapsi on oppinut joko minimoimaan tai maksi-

moimaan tuen ja lohdun tarpeensa. Valtteleva, kiintymystaan minimoiva lapsi

turvautuu omaan apuunsa ja kieltaa tarvitsevuuden ja epavarmuuden tunteen-

sa, kun taas ristiriitaisesti kiintynyt lapsi maksimoi turvan tarpeensa ja on erit-

tain riippuvainen vanhemmasta. Adrimmaisen traumaattisissa olosuhteissa on

mandollista, etta johdonmukainen kiintymyssuhde jaa kehittymatta, jolloin lap-

sen kehitys on vaarassa ja kiintymysta luonnehtii organisoimaton tyyli.31

Viime vuosina on toteutettu runsaasti psykososiaalisia avustus- ja interven-

tio- ohjelmia sotatraumoille altistuneiden lasten keskuudessa 32 . Oman Lahi-

idan perheisiin (palestiinalaiset, israelilaiset ja kurdistanilaiset) perustuvan ko-

kemuksemme mukaan raskaana olevat naiset ja vauvaikaiset lapses tarvitsevat

erityisesti tukea. Luonto ja biologia eivat nayta suojelevan tata herkkaa varhais-

ta kehitysvaihetta, kuten on uskottu. Erityisen vahingollista lapsen mielenterve-

ydelle on didin silmista nakyva pelko varhaisessa vuorovaikutuksessa,33 silla en-

simmaisten elinkuukausien aikana lapsi on yhteydessa toiseen ihmiseen juuri

katseen kautta. Silmakontakti puolestaan on edellytys tarkeiden sensomotoris-

ten ja emotionaalis-alyllisten toimintojen kehittymiselle.34

Sodan olosuhteissa elava aiti pelkaa lastensa turvallisuuden puolesta. Israeli-
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laiset ja palestiinalaiset tutkimukset osoittavat, etta mikali aid pystyy hallitse-

maan pelko- ja katastrofimielikuviaan, hanen lapsensa saastyvat trauma vaiku-

tuksilta.35 Traumaattiset muistot eivat kuitenkaan ole tietoisen kontrollin alai-

sia. Havaintojemme mukaan hengenvaaran kokeneet aidit ilmaisivat tietamat-

taan kauhun tunteita laheisissa suhteissa. He saattoivat esimerkiksi yhtakkia jah-

mettya, jaada tuijottamaan tai paeta kun jonkin muistutti heita vaaratilantees-

ta. Toisaalta juuri samat aidit huolehtivat erityisen hellasti ja sitoutuneesti lap-

sistaan. Lapselle tilanne on usein kestarnatOn, silla hanen on vaikea luoda ehed

mielikuva aidista, joka on seka turvan etta kauhun lande. Pirstaleinen laheisyy-

den kokeminen on puolestaan eras turvattoman kiintymyssuhteen riskitekija.

Tutkijat ovat selittaneet ristiriitaisia tuloksia trauman siirtymisesta seuraaval-

le sukupolvelle juuri varhaisen lapsen ja vanhemman valisen kiintymyssuhteen

avulla.36 Ristiriitahan liittyy siihen, etta haastattelujen ja tapaustutkimusten mu-

kaan vanhempien kokema trauma altistaa lapset vakaviin ihmissuhdeongelmiin

ja tunteiden ilmaisun vaaristymiin, kun taas epidemiologisten tulosten mukaan

edellisen polven trauman vaikutukset ovat vahaiset. Vanhemman trauma saat-

taa johtaa turvattomaan kiintymyssuhteeseen, mika puolestaan vaikeuttaa in-

tiimien ja emotionaalisten suhteiden luomista. Kuvattu kehityskulku ei kuiten-

kaan ilmene varsinaisina mielenterveyden ongelmina kuten andistuksena, ma-

sentuneisuutena tai persoonallisuushairiOina.

Samastuminen vanhemman traumaan

Traumauhrien lasten on havaittu ilmaisevan samankaltaisia oireita kuin heidan

vanhempansa. Emootioiden puuduttaminen, alyn ja tunteen eristaminen toi-

sistaan, pelokkuus ja painajaiset ovat esimerkiksi tavallisia. 37 Keskitysleiriuhrien

lapset saattavat nanda natsien vainoista unia ja painajaisia, jotka ovat hyvin to-

dellisia ja yksityiskohtaisia. Ne sisaltavat elavia ja omakohtaisia kokemuksia jun-

avaunuista, kaasukammioista ja pakoyrityksista. 38 Edelleen on havaittu, etta las-

ten oireet ilmaantuvat samassa iassa kuin missa vanhempi on karsinyt traumaat-

tisesta kokemuksesta.39 Ilmis5 muistuttaa uhrien keskuudessa havaittavaa ns.

Jahrzeit-ilmiiita, jonka mukaan trauman vuosipaivina oireet pahenevat ja saat-
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tavat ilmaantua mytis uhreille, joilla muuten ei ole mielenterveysongelmia.4°

Kuvatut havainnot kertovat siita, etta lapsi kokee emotionaalisesti ja symboli-

sesti uudelleen vanhemman todellisuudessa kokeman trauman, ja oireilu ja unet

ovat vastaus tahan 'sijaiskokemiseen'. Sijaiskokeminen on erityisen tavallista  sil-

loin, kun vanhemmat salaavat traumakokemuksensa, vahattelevat sen merldtys-

ta ja kieltavat itsedan ajattelemasta traumaa.41

Raportit toisen sukupolven yksityiskohtaisista traumaunista ovat kiinnosta-

via tutkimuksen valossa, jonka mukaan uhrit itse muistivat erittain vahan uni-

aan ja heidan unensa sisalsivat huomattavan vahan traumaattisia leirikokemuk-

sia.42 Tutkijat tulkitsivat vakavasti traumatisoituneiden unielaman kaventumi-

sen kertovan tunteiden tukehduttamisesta, minka alulla uhri saastaa psyyket-

taan. Ajatus, etta traumaan ladatut voimakkaat mutta tukandutetut tunteet oh-

jautuvat jalkelaisiin jopa unien kautta on kiinnostava. Samaistumista ja

mista selittavia mekanismeja ymmarretaan kuitenkin yield puutteellisesti, ja evi-

denssi perustuu tapausselostuksiin.

Roolin vaihto

Perheterapeuttien mukaan perhe toimii systeemina, jossa yhden perheenjase-

nen kayttaytyminen ja tunneilmaisu vaikuttavat toisiin siren, etta tasapaino sai-

lyy.43 He olettavat, etta systeemin kokonaisuus madrad osien toiminnan, toisin

sanoen esimerkiksi trauman jalkeen perheen pyrkimys eheyteen madrad kunkin

jasenen roolin. Tasapainon yllapitaminen vaatii traumatisoituneissa perheissa

esimerkiksi sita, etta yksi jasen on vastuunkantaja ja osoittaa vahvuutta, kun taas

toinen oireilee ja karsii ikaan kuin mytis toisten puolesta.

Vakavia traumoja kokeneita perheita on kuvattu mielikuvalla 'myrskyssa up-

poamisvaarassa ponnisteleva laiva'. Sille on tunnusomaista kaskysuhteiden, vas-

tuunjaon ja hierarkian tiukkuus: neuvotteluihin ei ole varaa eika aikaa, jokai-

sen on hoidettava tasmallisesti maaritelty tehtava laivan pinnalla pysymisek-

si. Sotatraumoja kokeneissa perheissa on muodostunut 'psyykkinen tyOnjako',

joka on mandollistanut perheen tasapainon sailymisen ja joskus jopa hengis-

sa pysymisen. "Puhutaan psykologiaa sitten kun sota on ohi", sanoi haastatte-
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lemamme palestiinalaisaiti. "Kun sota on ohi, naen kaikki unet joihin minulle

nyt ei ole varaa, itken itkuni, nyt minun on vain oltava vahva ja kestettava", han

jatkoi. Emotionaalinen tylinjako on tavallista traumatisoituneen perheen las-

ten keskuudessa. Esimerkkind on kidutusuhrien perheet, joissa yksi lapsista on

valopilkku ja 'pelle', toinen lohduttaja ja 'psykologi' ja kolmas peloton ja kesta-

vä sankari.44

Tiukka, henkisen ja joskus fyysisenkin hengissa sailymisen mandollistanut

hierarkia saattaa kuitenkin estaa perheenjasenia parantumasta traumakoke-

muksista kun ollaan jo turvallisissa oloissa. Lukkiutunut hierarkia rajoittaa per-

heenjasenten mandollisuuksia kehittya, kokeilla uusia rooleja ja tutustua omiin

tunteisiinsa ja ilmaista niita.

Sukupolvien valinen emotionaalinen tytinjako ja selvat rajat ovat hyvan mie-

lenterveyden ehtoja. Vanhemman ja lapsen roolinvaihto ja lasten liian varhainen

vastuunotto ovat tavallisia trauman kokeneissa perheissa silloin kun vanhem-

man voimavarat ehtyvat. Lapset ovat huolissaan vanhempiensa jaksamisesta ja

pyrkivat lohduttamaan ja hoitamaan heita. Nain he astuvat liian varhain aikui-

sen maailmaa. Roolin vaihtanutta lasta pidetaan usein parjaavana ja hanen kes-

tavyyttaan ihaillaan, mutta todellisuudessa han jaa ilman emotionaalista huo-

lenpitoa ja ikakauteen kuuluvia kehitysmandollisuuksia.45

Lasten aikuismaisuus ja hoivaavuus ovat tyypillisia esimerkiksi pakolaisper-

heissa, joissa lapset sopeutuvat uuteen maahan vanhempia nopeammin. He toi-

mivat esimerkiksi vanhempien tulkkina viranomaisten kanssa ja toimivat nain

ollen objektiivisesti perheen paand. 46. Tutkimuksemme tuli esiin, etta hyvin va-

kavia sotatraumoja kokeneissa palestiinalaisperheissa lapset osoittivat suurta

kestavyytta ja rohkeutta, kun taas vanhemmat osoittivat avuttomuutta. Lapset

lohduttivat ja tukivat toisia perheenjasenia, kun vanhemmat tuntuivat uupuvan

taakkansa alla.47 Vanhemmat olivat tuskaisen tietoisia tilanteesta, mika viestittyy

oheisesta viiden lapsen aidin kertomuksesta. "Ajattelen vankilassa olevaa poi-

kaani koko ajan, luulen etta naen hanesta unta joka yO. Kaikki tassa talossa muis-

tuttaa hanta. En ole koskenut mihinkaan hanen tavaraansa, elan ikaan kuin han

palaisi huomenna. Joskus istun ja luen hanen kouluvihkojaan. En voi keittaa ruo-

kia, joissa han piti eniten. Usein kun perhe kokoontuu iloisena, kuten esimerkik-

si jouluna, minusta tuntuu oudon ulkopuoliselta ja kauhea tunne hiipii minuun.
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Ajattelen vain menettamaani poikaa...ja syyllisyys kiusaa kun naen muiden las-

ten alistuvat siihen ja yrittavan korvata aidinkin menetysta toisilleen."

Sanaton keskustelu vanhempien ja lasten valisista "rooleista" tuli liikuttaval-

la tavalla esiin lasten unissa. Esimerkkind on erittain aktiivisen ja parjaavan pa-

lestiinalaislapsen uni, jossa han itse esiintyy heikkona ja diti pelastajana ja voi-

makkaana: "Nain unta, etta sotilaat tunkeutuivat naapuritaloomme. He rikkoi-

vat oven ja ottivat heidan poikansa vangiksi. Laiton valon paalle, ja sotilaat tuli-

vat huoneeseeni ja kysyivat, miksi olin sytyttanyt valon. Olin peloissani ja vapi-

sin kauttaaltani. He lOivat minua kasvoihin. Huusin ditidni. Han tuli ja otti minut

pois sotilailta ja sanoi heille: 'Mutta hanhan on vain pieni poika'."

Vanhemman roolinotto muodostaa vaaran lapsen terveelle psyykkiselle kehi-

tykselle. On kuitenkin huomattava, etta empatia, lohdutuksenhalu ja huoli van-

hemman hyvinvoinnista ovat normaaleja ilmioita ja liittyvat terveeseen kehityk-

seen. Tutkimustuloksemme tarkensivat, etta lapsen mielenterveys on vaarassa

silloin kun lapsi emotionaalisesti samaistuu vanhempiensa masennukseen ja

kokee intensiivisia syyllisyyden, pelon ja epatoivon tunteita. Sen sijaan empaat-

tisuus karsivaa vanhempaa kohtaan ei sinallaan muodosta mielenterveydellis-

ta riskia.48

Vanhemman trauma ja kehitykselliset kriisit

Traumauhrien lapset saattavat olla muita haavoittuvampia kohdatessaan itse

stressia ja traumaattisia kokemuksia. Israelilaistutkijat osoittivat, 49 etta sotilaat,

jotka olivat keskitysleiriuhrien jalkelaisia kdrsivat taisteluiden jalkeen muita use-

ammin vakavista psyykkisista ongelmista kuten jalkitraumaattisista stressioireis-

ta. Uhrien lasten on todettu olevan myOs muita haavoittuvampia mielenterve-

ysongelmille vakavan sairauden kohdatessa. Esimerkiksi sylipaan sairastuttu-

aan he karsivat verrokkeja useammin depressiosta ja jalkitraumaattisista stres-

sioireista50. Jalkitraumaattisille stressioireille on tyypillista yhtaalta traumaatti-

sen kokemuksen hallitsematon mieleen palautuminen ja ylivirittyneisyys vaa-

raan ja toisaalta traumaan liittyvien asioiden valttely ja tunteiden puuduttami-

nen. Nayttaa silta, etta vaikka keskitysleiriuhrien lapset eivat yleisesti karsi mui-
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to enemman mielenterveysongelmista, he saattavat olla muita kyvyttOmampia

mobilisoimaan voimavaroja stressista ja sairaudesta selviytymiseen ja trauma-

kokemus herattaa heissa darimmaista psyykkista karsimysta.

Samoin traumauhrien lasten on havaittu olevan muita haavoittuvampia mie-

lenterveyshairiiiille elamankaaren siirtymissa, kuten perheen perustamisen ja

elakkeelle siirtymisen vaiheissa. Israelilaistutkimukset ovat osoittaneet ikaanty-

villa keskitysleiriuhreill a ja heidan jalkelaisillaan olevan vanhuudessa huonompi

psyykkinen terveys kuin verrokeilla. 51 Tutkijat olettavat, etta 'toinen sukupolvi'

parjaa hyvin elaman aktiivisina vuosina, mutta haavoittuvuus tulee esiin muu-

toksien, kriisien ja kehityksellisten siirtymakausien aikana. 52 Epidemiologiset

tutkimukset osoittivat, etta vanhemman vakava traumakokemus muodostaa ris-

kin mielenterveysongelmile nuoruusiassa. 53 Voidaan olettaa, etta traumauhri-

en jalkelaisten mielenterveysongelmien puhkeaminen liittyy kehityskriiseihin,

jotka jo sinansa vaativat erityisia voimavaroja.

Haavoittuvuus vanhempien traumoille uusissa omakohtaisessa traumatilan-

teessa saattaa viitata dynamiikkaan, jossa piileva trauma aktivoituu ja aikaisem-

min tehokkaat selviytymiskeinot osoittautuvat epakelpoisiksi. Tutkimusten mu-

kaan noin 25 30 % darimmaisen trauman kokeneista aikuisista karsii jalkitrau-

maattisia oireista ja muista mielenterveyshairiOita. 54 Suurin osa sodan ja vainon

uhreista siis sopeutuu, perustaa perheen ja menestyy psykologisesti ja sosiaa-

lisesti. Uhrien on todettu olevan piilevasti haavoittuvia siten, etta kokemukset,

jotka symbolisoivat traumaa, kuten menetykset, erot ldheisista ihmisista tai te-

levisioitu sota saattavat vuosien jalkeen aktivoida alkuperaiset patologiset vas-

taustavat. Solomon ja Prager osoittivat ensimmaisen Persianlanden sodan aika-

na, etta ikaantyneet, israelilaiset keskitysleiriuhrit karsivat muita vakavimmista

emotionaalisesta andistuksesta ja oireista. 55 Suomalaiset sotaveteraanit kerto-

vat, etta heidan sotaan liittyvat muistikuvansa ja kokemuksensa esiintyivat voi-

maldmina ja elavina heidan unissaan saman Persianlanden sodan aikana, jolloin

taistelujen uutisointi oletettavasti aktivoi ne.

Kertoessaan viimeaikaisesta sotilasvakivallasta haastattelemani palestii-

nalaisnaiset saattoivat huomatta kertoa vanhempiensa traumakokemuksia.

Nykytrauma aktivoi helposti myOs lapsuuden aikaisia traumaattisia muistoja,

kuten tapaamamme kolmekymppisen neljan lapsen aidin tapauksessa: "Olin
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kandeksanvuotias kun pakenimme lcyldstamme. Muistan sen kauhun vaikka en

ymmartanyt miksi jokainen oli puhumaton ja tuskainen. Tunsin, etta jotain ka-

malaa on tapahtumassa. Kun sotilaat viime viikolla tulivat, piirittivat talomme

ja rajayttivat sen ilmaan, tunsin samaa sanatonta kauhua."

Tutkimusten mukaan ihmiset, jotka ovat joutuneet aikaisemmin hengenvaa-

raan, toimivat epatarkoituksenmukaisesti uuden trauman kohdatessaan, karsi-

vat vakavista psyykkisista oireista ja kuntoutuvat huonommin trauman seura-

uksista. 56 Toisen sukupolven lapset vastaavat uhkaan ja stressiin samalla tavoin

kuin heidan traumatisoituneet vanhempansa vastaisivat. Toisen sukupolven

psyykkinen haavoittuvuus noudattaa samankaltaista elamankaarta kuin trau-

masukupolven oireilu: he voivat olla psykososiaalisesti ja mielenterveydeltaan

kyvykkaita turvallisissa ja normaalioloissa, mutta avuttomuus ja toimintakyvyt-

tOmyys heradvat eloon traumaattisissa ja stressaavissa olosuhteissa ja kehityk-

sellisissa kriisivaiheissa.

Traumauhrien psyykkinen tyOskentely

Psykologisesti trauma on kokemus, joka ylittaa ihmisen kestokyvyn ja jonka

tyOstamiseen han tarvitsee erityisia mielensisaisia ja sosiaalisia voimavaroja.

Parantuminen on mandollista kun uhri onnistuu prosessoimaan traumaattista

tapahtumaa mielikuvissa, unissa ja kayttaytymisessa siten, etta sen emotionaa-

linen ja visuaalinen lataus laimenee. Onnistunut trauman prosessointi, joko te-

rapiassa tai itsehoitona, merkitsee trauman hyvaksymista osaksi omaa henki1O-

historiaa, jolloin se ei enaa hairitsee ajatuksia, maaraa tunteita tai tunkeudu ih-

missuhteisiin.

Vanhempien puutteellinen tai vinoutunut traumakokemuksen psykologinen

prosessointi voi osaltaan selittad trauman, mielenterveysongelmien ja vakival-

lan siirtymista sukupolvelta toiselle. 57 Egeland ja Susman-Stillmanin (1998) mu-

kaan lapsuudessaan kaltoinkohdellut vanhemmat, jotka pahoinpitelivat omia

lapsiaan karsivat verrokkeja enemman dissosiaatio-oireista58 ja heidan lap-

suuden muistoilleen oli luonteenomaista pirstoutuminen ja tunteettomuus.

Traumauhreilla dissosiatiiviset oireet viittaavat siihen, etta heilla ei ole koko-
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naisvaltaista paasyd oman elamansa tapahtumiin vaan traumaan liittyvat pe-

Ion, inhon ja surun tunteet ovat irrotettu itse kokemuksesta ja vaikuttavat erilli-

sind ja vailla kontrollia. Ajatukset, tunteet, muistot ja tunne omasta itsesta eivat

ole normaalilla tavalla jarjestyneet eheaksi kokemukseksi. Sodassa haavoittunut

nainen kertoo toistuvasta unestaan: "Minulla ei ole mitaan muistikuvaa haavoit-

tumisesta, vaikka tiedan, etta olin tajuissani. Naen unta jatkuvasti, etta odotam-

me sotilaitamme kotiin, iloitsemme ja tunnelma on riehakas. Kone saapuu, ja se

on taynna lihaa, verista, punaista lihaa. Olemme kauhuissamme". Unien lisaksi

pirstoutuneet mielikuva tunkeutuvat hallitsemattomasti uhrin mieleen esimer-

kiksi palamishajun, tiettyjen ruumiinasentojen ja kovien danien kautta.

Dissosiaatiosta karsivalle uhrille on myiis tyypillista, etta han menettaa ajoit-

tain ajan ja paikan tajun ja kokee voimakasta poissaolon ja vierauden tunteita.

Unissa trauma tapahtuu jollekin toiselle, ja uhri katselee sivusta. Dissosiatiiviset

oireet ovat esimerkki siita, etta uhri ei ole kyennyt eheyttamaan traumakoke-

mustaan osaksi henkiliihistoriaansa, vaan kammottava kokemus "jatkaa" ela-

maansa todellisena toisissa, usein normaalitodellisuudesta poikkeavissa mie-

lentiloissa. Lapsilla on havaittu jalldtraumaattisia oireita ilman omakohtaista

traumakokemusta, jos aid karsii dissosiaatio-oireista.59

Psykologisen tutkimuksen mukaan traumalle altistuminen ei yksindan seli-

tä mielenterveysongelmia, kuten jalkitraumaattisia stressioireita. Toisin sanoen,

ihmisen mieli ei ole heijastuma ulkomaailmasta, vaan tuskaiset kokemukset pa-

nevat aina liikkeelle emotionaalisia, ajatteluun ja muistiin liittyvia seka psykofy-

siologisia prosesseja, joiden tavoitteena on tasapainon saavuttaminen. Jos ku-

vattu 'sisainen taistelu' epaonnistuu seurauksena saattaa olla mielenterveys- ja

sosiaalisia ongelmia. Kun pohditaan vanhemman trauman "periytymista" su-

kupolvelta toiselle, on tarkeda ymmartaa, miten vanhemmat ovat traumakoke-

muksensa ymmartaneet, sen kanssa tyliskennelleet ja miten eheyttaminen on

onnistunut. Sukupolvelta toiselle valittyvan trauman pitkaikaisyys saattaa osak-

si selittya silla, etta vanhempien epaonnistunut trauman prosessointi vaarantaa

perheen kommunikaatiota ja vuorovaikutusta. Nâma puolestaan muodostavat

vaaran psyykkisille hairiOille.

Psykologinen tutkimus on ollut kiinnostunut myOs siita, mitka yksillin omi-

naisuudet tekevat uhrista erityisen haavoittuvan tai kestavan traumaattisissa ti-
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lanteissa. Sukupolvien valisessa traumatutkimuksessa kysymys asetetaan, mi-

ten vanhemman ja lapsen persoonallisuudet vaikuttavat trauman siirtymiseen.

Hypoteesien muovaamisessa temperamenttitutkimus voi olla hedelmallinen

lahtiikohta. Sen mukaan eroamme jo synnynnaisesti toisistamme mm. rytmi-

syyden (kuinka paljon saannollisyytta ja ennakoivuutta tarvitsemme ja epavar-

muutta siedamme) ja uteliaisuuden (kuinka paljon tarvitsemme tai sieddmme

uusia virikkeita, kokemuksia ja tuttavuuksia). ja rauhoittuvuuden vs. agitaati-

on suhteen. . Eroamme mytis sen suhteen helposti ja nopeasti rauhoitumme kii-

hottavan ja kammottavan tilanteen jalkeen fyysisesti ja psyykkisesti. Yksiltit ero-

avat mylis sen suhteen, miten he pystyvat suuntaamaan huomionsa tasapainot-

taviin, turvallisuuden tunnetta edistaviin asioihin. 60 Kuvatut temperamenttipiir-

teet ovat oletettavasti tarkeita traumaan sopeutumisessa. On helppo olettaa, et-

ta persoonallisuudet joiden elinehtoja ovat saanniillisyys ja turvallisuus, karsi-

vat eniten traumasta, jonka perimmainen elamyksellinen sanoma on, etta maa-

ilma on turvaton, elama ei ole hallittavissa ja kauheudet sattuvat odottamatta.

Toisaalta voidaan olettaa, etta ihmiset, jotka kaipaavat jannitysta, uusia elamyk-

sia ja tapahtumia, eivat trauman kohdatessaan ole tekemisissa aivan kasittarnat-

tOman asian kanssa. Juuri jannitys- ja vaaratilanteissa taman luonteiset persoo-

nat tuntevat olevansa vahvasti elossa. Tutkimus puuttuu yield persoonallisuus-

piirteiden merkityksesta trauman valittymisessa perheessa.

Kun trauma astuu perheeseen vainon, sodan tai muun vakivallan muodossa,

se kohtaa perheenjasenet, jotka jakavat osittain saman geneettisen penman ja

kokemusymparistOn. Aikaisemmin oletettiin, etta perheenjasenet olisivat suun-

nilleen yhtalaisesti haavoittuvia trauman vaikutuksille. Samoin riski- ja suojele-

vat sosiaaliset tekijat oletettiin luonteeltaan samanlaisiksi: sosiaaliluokka, kOy-

hyys ja asuinpaikan terveellisyys told koskevat koko perhetta. Toisaalta tutkimus

osoittaa, etta ns. jaettu todellisuus ja jakamaton todellisuus vaihtelevat perheen-

jasenten valilla, 61 ja etta perheenjasenet havaitsevat ja tulkitsevat kokemuksensa

eri tavalla. He kayttavat myiis erilaisia selviytymis- ja hallintakeinoja ja ovat siten

erilailla alttiita trauman mielenterveydellisille vaikutuksille. 62 Kehityksellisen ge-

netiikan tutkijat ovat osoittaneet laajoissa seurantatutkimuksissa, etta lapsuu-

dessa pahoinpidellyt lapses olivat valdvaltaisia toisia kohtaan aikuisina vain jos

heilla oli aggressiivisuuteen altistava geeni. 63 Kyseisen geenin olemassaolo il-
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man vakivallan omakohtaista kokemusta puolestaan ei altistanut vakivaltaisel-

le kayttaytymiselle. Periman ja ymparistOn vuorovaikutus on tarkea tiedonlah-

de kun pyritaan ymmartamaan trauman ja kaltoinkohtelun siirtymista sukupuo-

lelta toiselle.

Yhteenveto

Tieto vanhempien kokeman trauman siirtymisesta seuraaville sukupolville on

tarkeda, silla yha trauman seurauksien analyysit ovat julistuksenomaisia. Niihin

sisaltyy harha, jonka mukaan ihmisen psyyke olisi heijastus ulkomaailmasta ja

yksilO sama kuin hanen kokemuksensa EsimerkiksiWalker kirjoittaa kaltoinkoh-

delluista ihmisista: "He menettavat toivonsa, he kohtaavat pahinta pahuutta mi-

ta ihminen voi toiselle tehda, mika valitamatta heijastuu heidan vanhemmuu-

teensa".64 Todellisuudessa, pelican trauman olemassaolo ei yield kerro mitaan

siita, miten trauma vaikuttaa psyykkisiin vastaustapoihin, mielentilaan ja per-

hesuhteisiin.

Vaihtoehtona on mylis nakemys, jonka mukaan ihminen on elamansa aktii-

vinen tekija ja nakija. Trauman kohdattuaan ihminen kay psyykkisesti (hallin-

ta- ja selviytymiskeinot, mielekkyyden ja selitysmallien etsiminen ja psyykkiset

puolustusmekanismit), fysiologisesti (immunologinen jarjestelma, autonomi-

nen hermoston reaktiot) ja sosiaalisesti (sosiaalinen tuki, tunteiden tuulettami-

nen ja taide) taisteluun trauman negatiivisia seurauksia vastaan. Sosiaalis-kult-

tuurisesta trauman hoidosta esimerkkeja ovat tuskakokemuksista kertova teat-

teri, kirjallisuus ja elokuvataide. Esimerkiksi Lahi-idan sotandyttamOilla teatte-

ri ja runous ovat terapeuttisia rituaaleja ja niissa annettaan merkitys ja mielek-

kyys tuskaisille menetyksille, noyryytykselle ja kauhulle. Lahi-idan tapaan niis-

sa mylis nauretaan ja osoitetaan ylemmyytta vihollista kohtaan. Katsomossa it-

ketaan ja nauretaan, ja lahes jokainen on osa karsimysnaytelmaa. Kollektiivi an-

taa traumoille merkityksen. ja uhreille lohdun.
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Havaita, nimeta, uudelleen madrittaa, valeta
Lapsia koskettavan kotivakivallan kategorisoinnista

Koti ja perhe voivat olla vaarallisia lapsille. Vuonna 2001 tehdyn naisiin kohdis-

tuvaa vakivaltaa koskevan laajan kyselytutkimuksen l pohjalta on arvioitu end

noin 17 % alle 18-vuotiaista suomalaislapsista altistuu vakivallalle omassa ko-

dissaan2 . Valta-osa lapsista joutuu todistamaan vanhempien tai muiden laheis-

ten aikuisten tappeluita, yleisimmin miesten ja isien lasten aiteihin kohdistamaa

valdvaltaa, mutta osa lapsista joutuu itsekin vakivallan kohteeksi. Heikki Sariola

julkaisi vuonna 1990 tutkimuksen, jossa tutkittiin lasten kokemuksia vakivallan

kohteena olemisesta kysymalla asiaa lapsilta itseltaan. Laheisten aikuisten va-

kavan vakivallan, kuten lyomisen, potkimisen ja aseella uhkaamisen, kohteeksi

oli joutunut ennen 14-vuoden ikaa noin 7 % tutkituista 9. luokkalaisista lapsis-

ta. Lievempaa valdvaltaa - tukkapiillyja ja laimaytyksia - oli kokenut 72 % lap-

sista. 011i Hurtan3 tuoreesta tutldmuksesta kay ilmi, etta vuosina 1995-2001 kuo-

li 	 surmaamana 12 alle vuoden ikaista lasta (heista 9 aidin sur-

maamana ja 3 isan). Kaikkiaan tuona aikana kuoli 36 alle 15-vuotiasta lasta la-

heissuhdevaldvallan seurauksena. Vaikka lasten valdvaltakokemuksia kuvaavat

luvut voi nanda jossain maarin suhteellisina, koska lukujen muodostamisen kri-

teerit vaihtelevat, laaja yksimielisyys vallitsee kuitenkin nykyisin siita, etta yksi-

kaan lapsen vakavaan vahingoittamiseen tai kuolemaan johtava teko ei ole toi-

vottava.

Nain ei ole aina itsestaan selvasti ollut. Menneind aikoina isalla saattoi oli lail-

linen oikeus jattaa esimerkiksi vammainen tai jollakin tavalla ei-toivottu lapsi

heitteille ja jopa tappaa tama yhteiskunnan siihen sekaantumatta 4 . Useimmissa

alan tutkimuksissa perhepiirissa tapahtuvan vakivallan julkisen havaitsemisen,

kasitteellistamisen ja sosiaaliseksi ongelmaksi nimeamisen historian todetaan

olevan varsin lyhyt5 . Ilmitulon ja havahtumisen ajankohtana puhutaan tyypil-

lisesti 1960- ja -70 -luvuista. Kun lahtOkohdaksi otetaan lapset, havaitaan, etta
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lapsia omassa kodissa ja perhepiirissa koskettavan vakivallan julkinen historia

on kuitenkin vanhempi ilmis5.

Tassa artikkelissa jaljitan karkeaa kuvaa siita, miten lapsia omassa kodissa ja

laheissuhteissa koskettavaan vakivaltaan on reagoitu efi aikoina. Minua kiinnos-

taa ilmion havaitsemisen, huomioimisen ja nimeamisen tavat seka niiden vaih-

telu. Kysymys on samalla erilaisten yhteiskunnallisten aktivistien, intressiryh-

mien ja ammattilaisten julkisen huomion suuntaamisesta lapsia perhepiirissa

koskettavaan vakivaltaan, ongelmaan kietoutuvien osapuolten aseman maarit-

telysta ja ongelmanratkaisuehdotusten tekemisesta.

Miten tarkasteluni liittyy tydvaestiiiin? Ainoastaan tylivaestlia koskettavana

kysymyksena ei mitenkaan. Lapset voivat altistua vakivallalle kaikissa yhteiskun-

taryhmissa, kyse ei ole erityisesta tylivaestOd koskettavasta ongelmasta. Lapsia

koskettava kotivakivalta tulee kuitenkin helpommin ilmi alemmissa sosiaaliryh-

missa, koska usein nailla ryhmilla ei ole taloudellisia ja sosiaalisia resursseja il-

mitulolta suojautumiseen. Mylis moninainen stressi ja vaikeuksien kasaantumi-

nen - laheissuhdevaldvallan keskeiset riskitekijat - ovat osa yhteiskunnallisen

eriarvoisuuden kasaantumisen mekanismeja, jotka ovat perinteisesti kosketta-

neet kipeimmin yhteiskunnan alimpia sosiaaliryhmia.6 Sosiaaliryhmien resurs-

si- ja valtaerojen rinnalla laheissuhdevaldvallan havaitsemisen taustalla tarkeind

tekijiiina nayttaytyvat sukupuoli ja ika seka naihin kietoutuva valta7.

Monitulkintainen vakivalta

On arvioitu, etta laheissuhteissa lapsiin kohdistuvaa kaltoin kohtelua ja julmuut-

ta on ollut olemassa kautta aikojen8. Ilmion huomioiminen ja nimeamisen tavat

kuitenkin vaihtelevat, kuten esimerkiksi Ian Hacking9 on kiinnostavasti osoitta-

nut lasten hyvaksikayttOd ja siihen liittyvad ihmisten "muovautumista" koske-

vassa tarkastelussaan. Eri yhteiskunnissa, kulttuureissa ja samoissakin yhteis-

kunnissa saatetaan suhtautua lapsia perhesuhteissa koskettavaan vakivaltaan

efi aikoina eri tavoin. Julkisesti havaittavana ilmiona lapsia koskettava kotivaki-

valta on vahvasti tulkinnallinen ja kielelliseen nimeamiseen liittyva ilmio - sii-

ta huolimatta, etta vakivalta saattaa olla kielellisyyden ulkopuolelle jaava psyyk-

75



Hannele Forsberg

kinen kokemus, joka tuntuu mytis ruumiillisena kipuna. Erityisend puuttumis-

ta vaativana sosiaalisena ongelmana ilmio on nostettu esiin vain ajoittain, pitki-

enkin hiljaisten kausien jaadessa valiin. Lapsia koskettavan kotivaldvallan tun-

nistamisessa esimerkiksi lastensuojelullista puuttumista vaativaksi sosiaaliseksi

ongelmaksi on siten aina vahvasti kysymys mytis ilmiOn nimeamisesta.

Ristiriitaisuudestaan ja monitulkintaisuudestaan johtuen lapsia omassa ko-

dissa koskettava vakivalta - sen kategorioinnin tavat - istuu luontevasti sosiaa-

lisia ongelmia konstruktionistisesta viitekehyksesta lahestyvan tutkimuksen ke-

hykseen. TallOin landetaan siita, etta sosiaaliset ongelmat eivat ole ehdottomia

faktoja vaan ilmioita, jotka rakennetaan yhteiskunnallisissa maarittelyproses-

seissa puuttumista vaativiksi asiantiloiksi. Kiinnostuneita ollaan siita, miten jo-

kin sosiaalinen ongelma rakentuu kontrolloitavaksi ja tarkkailtavaksi erilaisten

intressiryhmien toiminnan ja aktivistien vaatimusten mytita.'°

Luonnostelen seuraavassa hyvin kategorisen hahmotelman lapsia omassa ko-

dissa koskettavan valdvallan havaitsemisen vaihteluista. Tarkempi analyysi vaa-

tisi perusteellisen tutkimuksen tuekseen; lapsia koskettavan kotivakivallan jul-

kista historiaa ei ole Suomessa yield kirjoitettu. 'Man yhteyteen olen vain haa-

rukoinut lastensuojelua Melia olevista teksteista jasennettavissa olevia hallit-

sevia kehityskulkuja.

Painopisteiden vaihteluita

Voi sanoa, etta lapsia koskettavan vakivallan havaitseminen perheessa on para-

doksaalisesti yhteydessa modernin pienperheideaalin syntyyn ja siihen mita hy-

van vanhemmuuden ja lapsuuden ajatellaan olevan. Samaan hengenvetoon on

todettava, etta kaiken kaikkiaan laheissuhdevakivallan kategorisointi on yhtey-

dessa kulloisiinkin perhetta koskeviin kasityksiin, ennen kaikkea naisen ja lap-

sen asemaa koskeviin kasityksiin ja niiden muutoksiin seka taustalla oleviin yh-

teiskunnallisiin intresseihinll . Vasta siina historiallisessa vaiheessa, kun kehkey-

tyy ajatus lapsuudesta aikuisuudesta erillisend kategoriana, elamanvaiheena, oli

edes periaatteessa mandollisuus loukata perheen koskemattomuutta ja puut-

tua lapsen tilanteeseen. Tama edellytti myOs sosiaalisia epakohtia havaitsevan
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ja epakohdista vastuuta ottavan julkisen muodostumista toimijoineen.

Aluksi ylempien sosiaaliryhmien ja sittemmin tyOvaestOn - ylipaansa alempi-

en sosiaaliryhmien - keskuuteen levinneeseen pienperheideaaliin sisaltyy vah-

va oletus perheesta lammOn, rakkauden, valittamisen ynna muun hyvan ja kau-

niin tyyssijana. Paradoksaalisesti tams sama idea perheesta on yha meidan

vinamme yksi vahvimpia esteita minkaan perheessa tapahtuvan kielteisen ha-

vaitsemiselle ja siihen puuttumiselle.

Inhimillinen pahe

Suomalainen yhteiskunta jasentyi aina 1800-1900 -lukujen taitteeseen saak-

ka patriarkaalisen perheajattelun varaan. Lapset (ja naiset) kuuluivat yhteis-

kuntaan isan tai isannan valityksella. Lasta ei ollut laillisesti olemassa, kos-

ka hanet miellettiin isan, jossain tapauksissa isannan, omaisuudeksi. Useissa

Euroopan maissa patriarkaalinen perhe oli juridisesti maaritelty hallintoyksik-

kb. Perheenpaa vastasi jasenistaan ja hanella oli mystis ehdoton valta perheen-

sa jaseniin. Julkivanhemmuus oli ennen muuta isan/isannan vanhemmuut-

ta kun taas ditiys oli nakymattOmampaa. Ruumiillinen kurittaminen oli tavan-

omainen ja legitiimi kasvatuskeino, sills lapsen miellettiin olevan jo syntyessaan

paha. Voi sanoa, etta patriarkaalinen perhejarjestelma myiis suojasi sen piiris-

sä olevat lapset julkisen vallan puuttumiselta. Vanhan holhouslain (1898) nojal-

la Suomessa oli periaatteessa mandollista puuttua hasten elamaan, muuta mini-

maaliset interventiot kohdistuivat vain "isattOmiin", orpoihin ja hylattyihin lap-

siin. Jarjestelma todennakOisesti jatti piiloon myOs perhekunnan sisalla tapah-

tuvat julmuudet.12

Niin Pohjois-Amerikassa kuin Euroopassakin nostivat vahitellen - teollistu-

miskehityksen kdynnistyttya - paataan varhaiset hyvantekevaisyyspohjaiset las-

tensuojelujarjestkit, joiden keskeisind toimijoina olivat ylempien sosiaaliluokki-

en naiset. JarjestOjen paaasiallisena huolenaiheena oli ennen muuta teollistu-

vien kaupunkien kOyhalistOn ja tytivaestiin hasten hoidon ja huolenpidon lai-

minlyonti. 	 aiheutti kaksi asiaa: yhtaalta huoli hasten hengissa selviy-

tymisesta ja heitteillejatOsta seka toisaalta huoli kuljeskelevien "pahantapais-
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ten" lasten aiheuttamasta uhkasta yhteiskuntarauhalle. Perhevakivallan histo-

riaa tutkineen amerikkalaisen Linda Gordonin" mukaan ensimmaiset lasten-

suojelujarjestOjen ilmaisemat huolenaiheet lapsiin perhepiirissa kohdistuneis-

ta julmuuksista, erityisesti lasten silmittOmasta kurittamisesta, lOytyvat 1800-1u-

vun puolivalin jalkeiselta ajalta varhaisten lastensuojelujarjestOjen toiminnasta.

Gordonin mukaan varhaisimmat huolenilmaukset eivat keskittyneet perhevaki-

valtaan siina mielessa, etta perhe olisi nahty ongelmien ytimeksi. Kyse oli pikem-

minkin reaktiosta yhteiskunnan murrokseen, kaupungistumiseen ja muuttoliik-

keeseen, joka koettiin traditionaalista yhteiskuntajarjestysta uhkaavana luokka,

etnisend ja kulttuurisena pelkona. Protestanttiseen Pohjois-Amerikkaan muutti

tuohon aikaan paljon katolilaistaustaisia ulkomaalaisia paremman elaman toi-

vossa. He asettuivat kasvavien kaupunkien uusiksi alaluokiksi ja heidan paikal-

listen tavoista poikkeavat elamantapansa kiinnittivat huomiota. Samalla kyse

oli uudenlaisen lapsuuden idean kehkeytymisesta ylempien luokkien tietoisuu-

teen. Lapsi alettiin mieltaa viattomana ja liian julmasta kohtelusta haavoittuva-

na; lasten kasvattamisen ihanteet alkoivat pehmentya. Lastensuojelijoiden va-

lokeilaan asettui miesten, isien, brutaali ja kovakourainen toiminta. Sita pidet-

tiin pikemminkin inhimillisena paheena kuin esimerkiksi stressaavista olosuh-

teista - ahtaista asunnoista, kiiyhyydesta ja kurjista olosuhteista - kumpuavina

tekoina. Gordon tulkitsee tilannetta varhaisten feministien hyOkkayksend pat-

riarkaattia vastaan. Ongelman ratkaisuna esitettiin paikoin varsin aggressiivis-

ta puuttumista perheisiin, paheellisten miesten muuttamista moralisoimalla ja

rankaisemalla seka tarvittaessa "pelastamalla" lapset siirtamalla heidat pois ko-

toa. Kyse oli samalla nimenomaan "heidan" eli alempien luokkien, ei "meidan",

ongelmasta."

Suomessa seurattiin kansainvalisia virtauksia ja lastensuojelun juuret lOyty-

vat meilta niin ikaan hyvantekevaisyystyOsta 1800-luvun lopulta. Varhaisen las-

tensuojelutoirninnan perusviritys oli meillakin se, etta ylempien luokkien "valis-

tuneet" kiinnittivat huomiota alempien sosiaaliryhmien/ koyhaliston lasten kur-

jiin oloihin. Taustalla oli pelko uhkista yhteiskuntajarjestykselle. Ensimmaiset

suomalaiset lapsia koskettavaan kotivakivaltaan viittaavat ilmaukset alkoivat nä-

kya talloin meillakin kansainvalisten esikuvien virittamana. Esimerkiksi ensim-

maista lastensuojelulakia (1936) 1900-luvun alusta saakka valmistelleissa komi-
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teanmietinniiissai5 tunnistetaan lapsiin perhepiirissa kohdistuva julmuus ja sii-

tä puhutaan lasten pahoinpitelyn kasitteella. Muun muassa vuonna 1921 limes-

tyneessa Yhteiskunnan Lasten ja nuorisonsuojelu -komiteanmietinnOssa ongel-

man ratkaisuna hahmotellaan paitsi neuvontaa ja ohjeita seka lapsen kodin ulko-

puolelle sijoittamista mytis lapsiaan pahoinpidelleiden vanhempien rankaisemis-

tai6 . Kansalaissodan jalkimainingit virittivat me-he -asetelman, ja nostivat luokka-

aseman ja vakivallan teeman esiin omalla erityisella tavallaan, kun lastensuojelu-

lainsaadannOn ja -jarjestelman kehittamista kiirehdittiin siksi, etteivat tyOldislas-

ten kotiolot ja punaleskien kasvatus lietsoisi vakivaltaa. Huoli virisi talliiinldn yh-

teiskuntajarjestysta uhkaavasta pelosta, ei lapsen asemasta perheessa.17

Sittenkin vain kurinpitoa?

Huolimatta varhaisesta havahtumisesta lapsia perhepiirissa koskettavaan vaki-

valtaan varsinaisessa lastensuojelutyossa naytetaan kiinnitetyn huomiota pit-

kaan vain darimmaisiin julmuuksiin. Sen sijaan perheen yksityisyyden ja siihen

puuttumattomuuden normilla on ollut vankka kunnioitus. Myiis lasten ruumiil-

linen kurittaminen oli tavallista yield pitkaan. Lailla se kiellettiin Suomessa 1980-

luvun alussa. Askettain ilmestyneessa Erja Sauraman 18 lastensuojelun histori-

aa koskevassa vaitOskirjassa on kiinnostavia havaintoja perheen yksityisyyden

kunnioittamisen normin ja lasten pahoinpitelyn kieltavan normin keskindises-

tä kamppailusta. Saurama analysoi 1950-1970 -lukujen lastensuojelun asiakas-

dokumentteja ja niista erityisesti niin sanottuun pakkohuostaanottoesitykseen

johtaneita asiakastapauksia Helsingissa. Viela 1950-luvulla lasten pahoinpitelyk-

si nimettya ilmiota esiintyi varsin paljon. Tutkitusta 61 asiakasaktista yli puoles-

sa oli mainintoja lapsen kotonaan kohtaamasta vakivallasta. Kuitenkin taiteilu

sen valilla mika on sopivaa ja sallittua ruumiillista kuritusta ja mika pahoinpite-

lya, nayttaa olleen tavallista, kuten seuraavasta lastensuojelun sosiaalitytinteki-

kirjoittamasta asiakaskuvauksen otteesta kay ilmi:

[...] otin vastaan rouvaV:n naapureilta tulleen lastensuojeluilmoituksen, jossa naapu-
rit olivat huolestuneita siita, etta aiti kurittaa poikaa kohtuuttomasti, ja landin tarkas-
tuskaynnille. ... Han (aid) vaitti, etta poika on haijy ja tottelematon ja etta vain "piis-
kaaminen" auttaa. Soitin koululaakarille ja pyysin, etta he tutkisivat pojan koulus-
sa. Laakari kirjoitti seuraavan lausunnon: Olen tanaan tarkastanut kansakoulumme
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oppilaan Mikko V:n. Oppilas on tarkastustilaisuudessa arka ja pelokas seka vaikuttaa
hermostuneelta. Tutkimuksissani olen hanen ihossaan havainnut oikealla puolella ot-
saa, oikeassa ohimossa ja poskessa, hartioissa ja vasemmassa olkavarressa 21/2 cm le-
vyisia eripituisia variltaan punaruskeita ja kellertavid raitoja, jotka ilmeisesti ovat rem-
min lyOnneista aiheutuneita pahoinpitelyn jalkia. Tdman lisaksi on oikea ohimon-
seutu vahan turvonnut ja aristava ja vasemman reiden ulkopinnalla on todettavis-
sa useita aristavia sinelmia. 	 Aiti ei kieltanyt, etteikti olisi poikaa kurittanut, mut-
ta puolusteli tekoaan silla, etta tiesi kylla tarkat rajat, etta kaikki kurittavat lapsiaan
saman verran..." (Ote lastensuojelun sosiaalityOntekijan kirjaamasta asiakasaktista
1950-luvulta19).

Esimerkkitilanne kehittyy niin, etta sosiaalilautakunta paatyy esittamaan

pojan pakkohuostaanottoa ja sijoittamista kodin ulkopuolella kasvatettavaksi.

PaatOs alistetaan silloiseen sosiaaliministeritiOn, jossa palckohuostaanottopaa-

tiis kuitenkin raukeaa; pojalle esitetaan sen sijaan suojeluvalvontaa. Mytihemmin

aiti ei paasta valvojaa kotiin. Sittemmin aiti sairastuu psyykkisesti ja joutuu lai-

toshoitoon. Polka sijoitetaan sijaiskotiin. Pojan isa alkaa pitaa poikaan yhteytta

ja pojan elama asettuu tavanomaisempaan uomaan.2°

Tapauksen ajankohtana, 1950-luvulla, voimassa olleessa lastensuojelulaissa

oli huostaanottoon oikeuttava pahoinpitelypykala, jollaista nykyisessa 1980-1u-

vun alussa voimaan tulleessa laissa ei enda ole21 . Kotona tapahtuva pahoinpitely

tai siella uhkaava hengen, terveyden tai siveyden vaara oikeuttivat lastensuoje-

lullisen puuttumisen22 . Sauraman aineistossa pykalaa kaytettiin 15 tapauksessa.

Kiinnostavaa kuitenkin on, etta 1950-luvulla sosiaaliministerilissa rauenneissa

pakkohuostaanotoissa oli huomiota herattavan palj on juuri lasten pahoinpitely-

tapauksia. Saurama tulkitsee tilannetta niin, etta perheen sailyttamista koskevat

arvot veivat usein voiton pahoinpitelyn tuomitsevista arvoista. Tasta syysta eri-

laiset lapsiin omassa kodissa kohdistuneen vakivallan - pahoinpitelyn - havain-

not jaivat merldtyksettiimiksi. Nain oli luultavasti siksi, etta niille ei ollut tuon ai-

kaisessa kulttuurisessa ja ammatillisessa katsannossa riittavan vahvoja kasitta-

misen, kasitteellistamisen ja argumentoinnin perusteita.23

Sairaus, valtaongelma, perheongelma

Jos varhaiset huolenaiheet lasten julmasta kohtelusta perhepiirissa esitettiin jo

1800-luvun lopulta alkaen, sittemmin ongelma "havisi" pitkaksi aikaa. Karjistaen

voi sanoa, etta se havisi lahes sadaksi vuodeksi, silla laajempaa julkista keskuste-
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lua ja huomiota saaneena sosiaalisena ongelmana lasten pahoinpitely "keksit-

tiin" sittemmin varsinaisesti vasta 1960-luvulla.11$5in ongelma virittyi ennen

kaikkea medikalistisesta kehyksesta kasin, landrikunnan kiinnostuttua havait-

semistaan mustelmista ja sinelmista lapsipotilailla24 . Huoli suuntautui pahoin-

pitelyjen luonteeseen, yleisyyteen ja laajuuteen ja pahoinpitely madrittyi fyysi-

seksi pahoinpitelyksi tai aktiiviseksi psyykkiseksi pahoinpitelyksi'. Ajateltiin, et-

ta pikemmin kuin sosiaalisesta ongelmasta, kyse oli sairaudesta, joka ulottuu jo-

kaiseen yhteiskuntaluokkaan26. Ilmiota alettiin selittdd jonkinlaisena psykiatri-

sena syndroomana, joka vaati omanlaistaan, ymmartavdd, hoitoa. Orientaation

muutoksen savyerosta saa aavistuksen seuraavasta esimerkkiotteesta, joka on

perdisin Vappu Taipaleen ja kollegoiden27 Suomen landrilehteen kirjoittamasta

artikkelista. Siind kuvataan yhden tapauskuvauksen kautta pahoinpidellyn lap-

sen kokemuksia psykoanalyyttissdvytteisen katseen virittamand:

Voidaan ajatella, etta mikali pahoinpitely olisi tapahtunut vasta pojan lapaistya oi-
dipaalivaiheen, jolloin hanella olisi ollut jo identifikaatio lytijaan, trauman merkitys
olisi ollut suurempi.

1970-luvulta alkaen lapsia koskettavan kotivakivallan kasittaminen sai uut-

ta potkua kansainvdlisen naisliikkeen vanavedessa, kun naisten pahoinpitelyyn

alettiin kiinnittdd huomiota ja ensimmainen naisille tarkoitettu turvapaikka pe-

rustettiin Lontooseen. Keskendan rinnastettuina naisten ja lasten pahoinpitely

alkoi rayttdd samankaltaiselta patriarkaalisen vallan ilmentymalta.28

Jalkikateiskriitikoiden mielestd lapsista tuli kuitenkin tassa yhteydessa tois-

sijaisia vakivallan uhreja, silly heidan asemaansa liittyvdt erityispiirteet eivat

juurikaan saaneet huomiota29 . Lahttikohta oli naisissa, ei lapsista. Aitejd ja lap-

sia tuli auttaa ennen kaikkea ditejd auttamalla. Lastensuojeluun naislahthisel-

vakivaltatulkinnalla oli ristiriitainen suhde: peldttiin, etta did voi menettad

lapsensa, jos lastensuojelu astuu kuvaan mukaan. Pelko oli jossain mielessd ai-

heellinen, silly kautta lastensuojelun historian vakivallan kohteeksi joutuneet

didit eivat ole valttamatta lOytaneet ymmartajia lastensuojelusta. Aidit on saa-

tettu tuomita "huonoiksi dideiksi", madrittad vastuullisiksi vakivaltaongelmas-

ta ja olla tunnistamatta vakivallan traumatisoivaa merkitysta aideille itselleen.

Vakivaltaongelman sijaan katse on tallOin kohdistunut lasten huolenpidon ja

hoidon laiminlyOnnin ongelmaan."

81



Hannele Forsberg

Ulkomaisen keskustelun aktivoimana, mutta toisin kuin monissa muissa mais-

sa, Suomessa lapsia koskettava kotivaldvalta jasennettiin varsin pian 1970- ja

1980 -lukujen taitteessa perhevakivallan kasitteella". Ta116in ei landetty niin-

kaan miesten naisiin ja lapsiin kohdistamasta vakivallasta, vaan ilmiota pidet-

tiin jonkinlaisena ihmissuhde- ja vuorovaikutushairiOna, jota myOs hoidettiin

perheenjasenten keskindisin keskusteluin. Kun monissa muissa maissa vakival-

lasta puhuivat nakyvimmin naisliikkeiden aktivistit ja tutkijat, oli aihe Suomessa

ennen muuta sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten puheiden ja toimen-

pide-ehdotusten kohteena. Tutkittuaan 1990-luvun puolivalissa lastensuojelu-

viranomaisten kylcya tunnistaa lapsiin kohdistuvaa vakivaltaa ja pahoinpitelya

Tarja Poso32 havaitsi, etta erityisesti lapsia koskettavana ilmiOnd vakivalta jai pii-

loon yleisempiin ihmissuhdeongelmiin keskittyvan perhekeskeisen lahtijkoh-

dan takia. Ainoastaan perheessa tapahtuva seksuaalinen vakivalta tunnistettiin,

silla insesti oli ollut tuolloin paljon esilla ammattilaispiireissa. Valdvaltaa per-

heen ihmissuhde- ja vuorovaikutusongelmana pitanyt perhekeskeinen lahtO-

kohta ei tuntunut tavoittavan lasten erityista asemaa.

Perhekeskeinen lahestymistapa on sittemmin tullut meillaldn erityisesti nais-,

mies- ja lapsuustutkimuksen piirista nousseen kasvavan arvostelun kohteeksi33.

Perhevakivallan kasite ja siihen perustuva tekijaa ja uhreja erottelematon neut-

raali lahestymistapa on todettu ongelmalliseksi, koska se ei tunnista vakivallan

dynamiikassa keskeisia sukupuoleen ja sukupolveen liittyvia valta-aspekteja.

On huomautettu, etta nainen on saattanut saada mieheltaan lOylytyksen heti

ensimmaisen kulman takana uskaltauduttuaan puhumaan vakivallasta perhe-

keskustelujen aikana. Tai vastaavasti nainen ei puhu perhekohtaamisissa mie-

hen vakivallan pelossa. Nyttemmin myOs Suomessa perhevakivallan sijasta on

alettu puhua naisiin kohdistuvasta intiimista vakivallasta ja sukupuolistunees-

ta vakivallasta, mina on haluttu alleviivata miesten hallitsevaa osuutta vakival-

lan tekijiiina34 . Valdvalta nandaan keskeisesti sukupuoleen valisend valtaongel-

mana. Auttamistytin painopiste on alkanut siirtya sukupuolen mukaan eriyty-

neeseen naisty6hOn ja miesty6hOn. Rinnalla on kulkenut mytis tavoite krimi-

nalisoida naisiin intiimisuhteissa kohdistuvaa valdvaltaa aiempaa tehokkaam-

min (mm. raiskauksen kriminalisointi avioliitossa 1994, pahoinpitelysaanniis-

ten uudistus 1995, lahestymiskieltolain voimaan astuminen 1999 vuoden alus-
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ta). Sukupuolistuneen intiimivakivallan tutkimuksen uusi aalto on kuitenkin ol-

lut ensisijaisesti kiinnostunut aikuisista naisista ja miehista.

Lapsia Iaajasti altistava ja traumatisoiva vitsaus

Lasten asemasta kiinnostuneet ammattilaistahot ovat siirtyneet viime aikoina

kayttamaan kasitetta omassa kodissaan vakivallalle altistuneet lapset 35 aiempi-

en lapsesta liikkeelle ldhtevien sukulaiskasitteiden, kuten "lasten pahoinpite-

ly"36", lasten kaltoinkohtelu" 37 ja "lapseen kohdistuva vakivalta" 38 rinnalla. Uusin

kasite perustuu laajaan vakivaltatulkintaan ja se alleviivaa lapsia laheissuhteis-

sa koskettavan vakivallan tarkoittavan paitsi vakivallan kohteena ja todistajana

olemista myiis vakivallan ilmapiirissa elamista ja naiden luomaa traumatisoin-

nin uhkaa lapselle. Ajatus on, etta silloinkin kun lapset eivat ole nahneet valittin-

ta vakivaltaa lapset aistivat vakivaltaepisodien seurauksena kiristyneen ilmapii-

rin kotona; He saattavat nanda lyontien jaljet ja kokea vanhempien huolenpi-

don herpaantumisen. Tata pidetaan vakavana uhkana lasten perusturvallisuu-

delle. 39 Vakivallalle altistumisen lahestymistavan taustavaikuttimet tulevat yh-

taalta uusimman traumatutkimuksen piirista4° ja toisaalta lapsen aseman ja yk-

silijoikeuksien vahvistumisesta. MyOs lasten asemalle ja nakiikulmalle herkis-

tynyt lapsuustutkimus on vauhdittanut lasten sosiaalisten ongelmien uuden-

laista havaitsemista ja hoitamista. Lapsia kohtaamalla ja kuulemalla on esimer-

kiksi havanduttu varsin pientenkin lasten valmiuksiin kommunikoida vakival-

takokemuksista. Kehitys on tuonut mukanaan uudenlaisia haasteita lapsia aut-

tamaan pyrkiville aikuisille. Lapsia koskettavasta laheissuhdevakivallasta kuu-

leminen on tunnetasolla vaativaa. Monesti aikuisten kyky vastaanottaa lasten

kertomuksia on analoginen lasten kerronnan maardan. Mytis lasten kommuni-

koinnin tavat eroavat aikuisten puhumisen tavoista, mika asettaa ilmion kanssa

tekemisiin joutuville aikuisille omia erityisia haasteitaan 41 . Seuraavan sivun ku-

vassa 11-vuotias tyttO valittaa oman tarinansa kotivakivallasta piirroksen ja sii-

hen liittyvan pienen tekstin kautta.

Laajaa vakivallalle altistumista painottava lahestymistapa nojaa tutkimus-

tuloksille, joiden mukaan lasten on havaittu pelkan kotivakivallalle altistumi-

sen seurauksena karsivan monenlaisesta stressista, kayttaytymis- ja tunne-
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"Tiin perheen isdn ammatti on
metsastaja. Se on just tulle met-
sdstii tappamasta
Se on tappanu sen lapsen hams-
terinkin. Nyt se uhkailee
Aiti rukoilee armoa. Vauva on
didin sylissii. TytOn kiidet on si-
dotty sellin taakse kun se yritti
mennd viiliin. Ne on mOkilld. "

elaman ongelmista ja mieleen tunkeutuvista painajaismaisista muistoista42.

Traumaattisen kokemuksen toistuvuus, vaihtelevuus, kumuloituvuus ja pit-

kakestoisuus seka tapahtuman uusiutumisen ennakointi nandaan tyypillisik-

si ominaispiirteiksi. Lasten auttamista pidetaan tarkeand ja sita perustellaan

lasten pahanolon lieventamisella, tyypillisesti toistuvan riskikayttaytymisen ja

usein jopa sukupolvesta toiseen ulottuvan vakivallan kierteen ehkaisemisella.

Lasten auttamiseksi on kehitetty yksilollisia ja lasten keskindisiin vertaiskoke-

muksiin nojaavia auttamisen menetelmia, joilla tandataan lasten selviytymisen

tukemiseen.43 Lasten aktiivista toimijuutta korostavissa nakOkulmissa alleviiva-

taan mylis lasten keskindisten erojen merkityksen havaitsemisen tarkeytta vaki-

valtakokemuksissa ja niista selviytymisessa.44

Kiinnostavaa on, etta yhteisista savelista huolimatta vahvasti lasten intres-

seista laliteva laaja vakivaltatulkinta nayttaa aika ajoin joutuvan vastatusten ja

puolustuskannalle nais- ja miesnakiikulmien kanssa.

Lapsia perhepiirissa koskettavan vakivallan karkeat painopistevaihtelut voi

koota seuraavan taulukon muotoon:
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ONGELMA TOIMIJAT RATKAISU SEURAUS
miesten jul-
muus, inhi-
millinen pahe

yldluokan naiset, var-
haiset lastensuojelijat

miesten moralisointi,
rankaisu

interventio patriarkaa-
liseen perheeseen

sairaus ladkarit psykiatrinen hoito tieteellinen selittdmi-
nen ja ymmartaminen
keskeiseksi

sukupuol-
ten valtaon-
gelma

naisaktivistit suojakoteja,
(vertais)tukea ja apua
naisille

ditien ja lasten intres-
sien samaistaminen

perhevaki-
valta

hyvinvointivaltion vi-
ranomaiset

perhekeskustelut am-
mattilaisten tuella

lasten erityisyys taka-
alalla

vakivallal-
le altistuneet
lapset

traumatutkijat, lap-
suustutkijat, lasten oi-
keuksien aktivistit

lapsiyksiliflita ja -ryh-
mid valtaistava autta-
minen

intressikamppailu
nais- ja miesnakOkul-
mien kanssa

Vakivaltaa koskevien kasitysten tarkentuminen?

Kun tarkastellaan suhtautumista omassa kodissaan vakivaltaa kohdanneisiin

lapsiin, tutkitaan samalla kysymysta sosiaalisesta jarjestyksesta ja yhteiskunnan

moraalista. Lapsiin kohdistuvan vakivallan tunnistaminen ja ongelmaksi nime-

aminen ovat osa laajempaa sosiaalis-poliittis-moraalista muutosprosessia, jos-

sa laheisiin ihmissuhteisiin liittyvien vdidvaltakokemusten merkitys lasten kan-

nalta on alettu tiedostaa vasta vahitellen. Periaatteellisella tasolla lasta vahin-

goittavien yksityisten julmuuksien tuomittavuus on nykyisin yksimielisesti jaet-

tu moraalinen kanta. Aiempi historiallinen auktoriteetin mandollisuus vakival-

lan kayttiitin on tehty tuomittavaksi ihmisoikeuksien ulottuessa mylis lapsiin.

Katsauksenomainen retki lapsia omassa kodissa koskettavan vakivallan ha-

vaitsemisen ja kategorisoinnin tapoihin seka niiden ajalliseen vaihteluun tuo

esiin kaksi toisiinsa kietoutuvaa seikkaa. Lapsia perhepiirissa koskettavan vaki-

vallan historia ei ole vaihtelevia vastauksia samana pysyvaan ongelmaan, vaan

jossain mielessa itse ilmiOn uudelleen maarittelyn historiaa 45 . Samalla, kun kä-

sitys lapsia yksityisen alueella koskevasta julmuudesta ja vakivallasta on histo-

rian kuluessa aktivoitunut uusina nimeamisina ja painopisteina, on ilmio mystis

tarkentunut ja saanut uusia savyja. Lapsia perhepiirissa koskettavan vakivallan

vahingollinen merkitys tunnistetaan entista paremmin ja entista laajemmassa

merkityksessa. Laajasti ottaen ilmiOn vahingollisista vaikutuksista on olemassa
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paljon tietoa.Voisi ajatella, etta tilanne on hyva: mita enemman tietoa sita enem-

man ongelmallisiin tilanteisiin voidaan puuttua ja vahentaa lasten karsimyksia.

Lapsia omassa kodissa koskettavan vakivallan ristiriitaisuus ja kiistanalaisuus ei

ole kuitenkaan kadonnut minnekaan, mika vaikeuttaa yha edelleen ongelmati-

lanteiden tunnistamista ja niihin puuttumista. Ainakin kolme nakOkohtaa voisi

nostaa esiin keskeisind vakivaltaongelman tunnistamista ja ongelmaan puuttu-

mista vaikeuttavana seikkana.

Ensinnakin, kilpailu ongelman "omistamisesta" voi pahimmillaan toimia va-

kivallasta karsivia lapsia vastaan. Tiedon lisaantyminen ei ole poistanut lapsia

perhepiirissa koskettavan vakivallan kasittamiseen sisaltyvia ristiriitaisia, kiis-

tanalaisia ja jannitteisia aspekteja. Edella on kaynyt ilmi, miten miesten, nais-

ten ja lasten intressit saattavat asettua keskendan jannitteisiin asemiin laheis-

suhdevakivaltaa koskevissa kasityksissa. Mystis vakivaltaongelmia hoitavien am-

mattilaisten lahestymistavat saattavat pahimmillaan kilpailla keskendan ja aset-

tua toisiaan vastaan. Samalla, kun vaannetaan katta esimerkiksi siita, tekevatkO

sosiaalityiintekijat ja laakarit riittavan usein rikosilmoituksen poliisille kohtaa-

mastaan lapsen pahoinpitelysta, kilpaillaan pahimmillaan siita kuka "omistaa"

ongelman ja kenen nimilappu ongelmalle on "oikein" ja paras. Rikokseksi nime-

aminen ja syyllisen vastuuseen saattaminen on tarkeda, mutta se ei tee tarpeet-

tomaksi pahoinpitelyyn liittyvien terveysongelmien hoitoa eika syylliseksi to-

detun ja hanen lapsensa siteen merkitysten punnintaa. Olemassa oleva tieto ta-

voittaa myiis varsin valikoivasti ja eriytyneesti vakivallan kanssa tekemisiin jou-

tuvat viranomaiset. Turvakotien tyOntekijOilla saattaa olla paljon tietoa ja osaa-

mista omassa kodissa vakivallalle altistuneiden lasten tilanteista yleisesti ja eri-

tyisesti. Kuntien sosiaalitylintekijOilla ja koulujen opettajilla vakivaltaspesifia tie-

toa ei valttamatta ole. Ilmi tulevia lapsen ongelmia saatetaan yhdessa organisaa-

tiossa kasitella yleisempana vanhemman huolenpidon puutteena kun taas toi-

sessa organisaatiossa ongelma tarkennetaan vakivallalle altistumiseksi. Lapsia

koskettavan vakivaltaongelman tunnistamisessa on siis monessa mielessa ky-

symys ilmitin nimeamisesta. Kyse on nimenomaan aikuisten nimeamistoimin-

nasta, silla aikuisille alisteisen valta-asemansa vuoksi lapsilla itsellaan on har-

vemmin julkista maarittely- ja nimeamisvaltaa laheissuhteissa koetusta vakival-

lasta. Vakivaltailmiiin ristiriitaisuus on kuitenkin siina mielessa tarked keskuste-
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lunaihe, etta erilaiset sarmat vievat itse ilmiota koskevaa tietamysta eteenpain.

Ristiriidat ruokkivat keskustelua, joka puolestaan edesauttaa uusien

en syntymista. Yksittaiset vakivaltaa kokeneet ihmiset karsimyksineen eivat saisi

kuitenkaan joutua ristiriitaisista nakOkulmista johtuvan kiistelyn maksajaksi.

Toiseksi, lapsia omassa kodissa koskettava vakivalta on emotionaalisesti la-

tautunut ilmio. Laheissuhdevakivalta tulee lahelle sita kohtaavan ihmisen omia

kokemuksia rakkaudesta, vihasta ja laheisista ihmissuhteista. Lapsen laheissuh-

teissa kohtaama valdvalta jarkyttaa ja aktivoi helposti muitakin epamiellyttavia

tunteita sivullisissa. 46 Tyypillinen reaktio on mytis torjunta, koska ilmio on niin

vastenmielinen, ettei siita haluta kuulla. Kulttuurisesti viattomuutta ja puhta-

utta edustavan lapsen suusta kuultuna karut teot saattavat ottaa niin lujille, et-

ta ne mieluummin sivuutetaan ja niista vaietaan. Kun vakivallan uhria ei tun-

nisteta, joutuu han ikaan kuin osalliseksi tekoon, jota han ei ole omasta halus-

taan valinnut. Kieltaytyminen nakemasta vakivaltaa sisaltaa oletuksen, etta uh-

rilla olisi todellinen mandollisuus valita, joutuuko han vakivallan kohteeksi.

Kieltaytyminen havaitsemasta uusintaa nalcymattOmyytta. 47 Laheissuhteissaan

vakivaltaa kohdanneiden lasten auttamistyOta harjoitelleet turvakotien tylinte-

kijat kuvaavat tyOn alkuvaiheita emotionaalisesti hyvin andistaviksi ja raskaiksi,

erityista tunteiden saatelya vaativaksi vaiheeksi. Tyontekijat esimerkiksi saate-

livat lapsen kerronnan tahtia sita mukaa, kun itse olivat valmiita kuulemaan li-

sää kipeita kokemuksia.48

Kolmanneksi, myytti onnellisesta perheesta ja perheen yksityisyyden kunni-

oittamisen normi toimivat edelleen varsin tehokkaasti lapsia omassa kodissaan

koskettavan vakivallan tunnistamisen esteena. Kasitys perheesta onnen, turval-

lisuuden, keskinaisen rakkauden ja yksityisyyden satamana on vahvimpia es-

teita laheissuhdevakivallan havaitsemisessa. Dingwall tutkijakollegoineen 49 pu-

huu tahan liittyen optimismin saannosta, vahvasta kulttuurisesta uskomukses-

ta, jonka mukaan jokainen vanhempi rakastaa lastaan ja haluaa talle hyvaa.

edelleen yksityisessa tilassa, perheessa, tapahtuvia (naisiin ja lapsiin kohdistu-

via) vakivallan tekoj a pidetaan yksityisasiana ja ne hyvaksytaan ja neutraloidaan

helpommin kuin julkisessa tilassa tapahtuvia (yleensa miesten valisia) vakivalta-

tekoja, jotka maaritellaan rikokseksi. Oikeusjarjestelmakin nayttaa tunnistavan

parhaiten tuntemattomien tekemat julkisessa tilassa tapahtuvat vakivallanteot,
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mutta huonoiten perheen sisalla tapahtuvat valdvallan teot, joista kuitenkin jaa

yleensa syvimmat arvet. 5° Hienoista muutosta parempaan on kuitenkin tapah-

tumassa, silla perheen piirissa tapahtuneisiin vakivallan tekoihin liittyvia sank-

tioita on saadetty viime vuosina lisaa.

Tassa artikkelissa olen tarkastellut lapsia perhepiirissa koskettavaa vakivaltaa

pitkalti tekstuaalisena vakivaltana. Sosiaalisia ongelmia tekstuaalisina ilmiiiind

lahestyvia nakOkulmia on kritisoitu siksi, etta niissa ihmisia kipeasti koskettavat

ilmiiit ikaan kuin kutistuvat tekstiksi konkreettisten ihmisten pahanolon ja Ur-

simysten jaadessa syrjaan. Jos esimerkiksi vakivalta typistetaan vain erilaisiksi

puhetavoiksi, vaarana on valdvallan konkreettisen ja materiaalisen luonteen ja

niiden seurausten hamartyminen. 51 Tassa tarkasteltavanani ollutta lapsia kos-

kettavan kotivakivallan kategorisoinnin vaihtelua ei tule ymmartaa kannanot-

tona valdvaltailmiiin perusluonnetta koskevaan olemukseen. Tekstuaalinen va-

kivalta on eri asia kuin lasten ja muiden ihmisten kokema konkreettinen vaki-

valta, joskin 'lama kietoutuvat paradoksaalisella tavalla yhteen. Omassa kodissa

tapahtuva toistuva vakivalta saattaa olla jopa lapsen itsensa kokemuksissa per-

hetodellisuuteen kuuluvaa rutiinia, jota han ei osaa kyseenalaistaa, ellei hanel-

lä ole kokemusta muunlaisesta perhe-elamasta. Siten lapsi saattaa havahtua ti-

lanteen vakavuuteen vasta, kun joku ulkopuolinen "sanoittaa" hanen kokemuk-

sensa vahingollisuuden. 52 Tekstuaaliset muutokset voivat olla oleellisia muutok-

sia mytis kokeneiden ammattiauttajien tykiorientaatioiden ja niihin liittyvan aut-

tamistyOn ja ihmisten kokemusten kohtaamisen kannalta, silla joidenkin asioi-

den huomaamisen ja olemassaolon edellytys nayttaa olevan se, etta joku mää-

rittelee ja osoittaa ne meille53.
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Nuorisohuliganismi ja vakivalta Helsingissa
I 900-luvun alussa

Karl August VickstrOm syntyi 1883 Nurmijarvella tyOmiesperheeseen. Isa oli tyn-

nyrinteldja, aidin ammattia lahteet eivat mainitse. VickstrOmin koulunkaynti jai

kahteen kansakoululuokkaan. Koulun jalkeen poika kavi levysepanoppiin, mut-

ta ammattin valinta ei kantanut hedelmaa. Tyiielamaan miehenalku astui kak-

sitoista vuotiaaana, ensin tiilenkantajaksi rakennuksille ja sitten, ilmeisesti Isar'

opastamana puusepantOihin.

Kolmelcymmenta vuotiaana VickstrOmilla oli huono maine. Tytimies-lehden

mukaan hanet tunnettiin "sakilaispiireissa" nimella Iso-Viki. Vickstromilla oli

vuodesta 1901 lahtien ollut useita tuomioita pahoinpitelysta, juopuneena mels-

kaamisesta ja varkauksista. Toisin sanoen han oli "huligaani". VickstrOm asui var-

sinaisesti Huopalandessa, rOtOkset tapahtuivat silti yleensa Pitkansillan pohjois-

puolella. Heinakuussa 1914 Viki odotti vuoden mittaisen kuritushuonetuomion-

sa taytantOOnpanoa. Rangaistus oli tullut entisen poliisin lievasta puukottami-

sesta. Samaisen kuun 27. paivan iltana Viki asteli Fleminginkadulla Kalliossa.

Han kuuli Fleminginkadun ja Franzeninkadun kulmaa vierustaneelta kalliolta

melua. Siena. painittiin. Kandeksan parikymmenkesaista nuorukaista kisaili juo-

vuksissa kallioilla. Painin temmellys sai juopuneen Vikin kiihtymaan. Han kapu-

si ripeasti kalliolle ja alkoi karjua: "Mina olen hurjaVild Siiiirnaisista!" VickstrOm

ennatti puukottaa kolmea siella temmeltanytta nuorukaista ennen kuin joukosta

lOytyi yhta halukas tappelija. PuulckokahinassaViki menetti henkensa.'

Huliganismi ja siita kertovat lahteet

Tama artikkeli kuvailee Vikin kaltaisten nuorukaisten vakivallan savyttamaa ka-

tuhuliganismia viime vuosisadan alkupuolella ja punnitsee sita vakivaltaa selit-

tavien teorioihin kautta. Huliganismilla tarkoitan julldsilla paikoilla tapahtunut-
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ta lahinna 15-25 vuotiaitten nuorten, hairikOintia, vakivaltaa tai valdvallalla uh-

kaamista, siihen kuulunutta ryhmakayttaytymista ja alakulttuuria.2Sita voi mytis

kutsua yleisesti valdvaltaiseksi vetelehtimiseksi. Keskeinen kiinnostuksen kohde

on huliganismin merldtys sita harrastaneille. Kyseessa ei kuitenkaan ole kattava

kokonaisesitys (nuoriso)vakivallan teorioista: olen nostanut esiin nakemykset,

jotka minusta tuntuvat

Kasitteena huliganismi oh i 1900-luvun alussa monimerkityksinen: mita sana

tarkoitti riippui siita, kuka sita kaytti ja millaisessa yhteydessa. Erityisesti

lissodan aattona huliganismin leimakirves heilui julkisessa keskustelussa ahke-

rasti. Silla pilkottiin poliittisen vastustajan argumentteja.3TyOmies-lehtikin viljeli

kasitetta "porvarilliset saldlaiset".4 Herrasvaen puolella sakilaisen leiman saami-

seksi saattoi riittaa, jos asui SOrnaisissa.5Nuorten aggressiiviseen hairiOkayttay-

tymiseen liitetty sakilaisuus, tyOldisnuorison tyylitietoinen alakulttuuri tuli naky-

vaksi suurlakon jalkeen, kukoisti 1910-luvulla ja suli vahitellen pois 1930-luvul-

la. Viimeistaan 1910-luvun lopussa saldlaismuotia tapasi muuallaidn Suomessa.

Yksi vayla vaikutteisiin olivat maailmansodan aikaiset linnoitustytit.6

Nuorisohuliganismista kertovat lahteet ovat paaasiassa syntyneet valtion kont-

rollikoneiston kautta. Naita lahteita ovat poliisilaitosten eni osastojen ilmoitus-

paivaldrjat, kuulustelupOytakirjat ja oikeusistuinten asiakirjat. Tamantyyppinen

aineisto kertoo vain huligaaneina pidettyjen nuorten nakyvimmasta osasta,

yleensa nuorista miehista. Ylipaataan ne ovat yksipuolisia kertoessaan vain kah-

nauksista virkavallan kanssa. Pahimmista huligaaneista ne kuitenkin paljastavat,

etta alkoholin terastama vakivalta ohi nivoutunut vahvaksi osaksi arkielamaa.

Huligaanit-tutkimuksessa kaytin edella mainittujen lahteiden lisaksi muistitie-

tokokoelmia, tylivaenllikkeen nuoriso-osastojen pOytakirjoja, kasinkirjoitettuja

jasenlehtia ja TyOmies-lehted, joka seurasi tarkasti Pitkansillan pohjoispuolen ta-

pahtumia. Ihmiötä olinäin mandollista hahmottaa monipuolisemmin, ja satun-

naisesti kadulla hulinoineiden nuorten asenteista ja arvomaailmasta oli mandol-

lista tehda johtopdatOksia ryhman nakyvimpien jasenten kautta. Pikkurikolliset

ja satunnaisesti vapaa-aikanaan kadulla hulinoineet nuoret jakoivat varsin yh-

talaisen sosiaalisen mihjöön, osittain samankaltaisen elamanasenteen tai arvo-

maailman ja lisaksi muut sosiaaliryhmat suhtautuivat heihin usein erottelemat-

toman kielteisesti.
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Mervi Kaarnisen mukaan nuoriso - monista aidoista ongelmista huolimatta

- muodostui uhkaksi 1920-30-luvuilla vain kasvattajien ja viranomaisten mie-

likuvissa. Juha Rajala on tutkimuksessaan nuorisohuliganismista Karjalan kan-

naksella tullut siihen tulokseen, etta sen yhteiskunnallinen uhka oli 1910-luvul-

la lahinna lehdistOn rakentamaa. Kaisa Vehkalandenkin mukaan esimerkiksi

Vuorelan koulukodin tyttOjen pahantapaisuus 1900-luvun alussa kuvasi paaasi-

assa viranomaisten subjektiivisia, sosiaalisesti ja kulttuurisesti latautuneita kä-

sityksia "pahantapaisuudesta".7

Yhteiskunnallisia normeja onkin hedelmallista lahestya kontrolli- ja konflik-

tinakOkulmasta: rikollisuuden maarittely on yksi vallankdyttin valine. Toisaalta

Suomessakin vallitsi 1900-luvun alussa laaja yksimielisyys siita, etta valcivaltaa,

pahoinpitelyja ja tappoja, murhia ja raiskauksia tuli estaa ja etta niihin syyllis-

tyneita piti rangaista. 8 Huliganismia voi hahmottaa oletuksesta, etta toistuvas-

ti vakivaltaisesti kayttaytyneita ihmisia yhdistivat tietyt elamanasenteet, tunteet

ja pyrldmykset. 9 Nain ilmiota ei lahestyta yksinomaan yhteiskunnallisen merki-

tyksen ja kontrollin kautta, vaan ilmion yhteiskunnallisia ulottuvuuksia tarkas-

tellaan arjen nakOkulmasta ja milcrohistoriallisesti.m

Huliganismin sosiaalinen miljOO

Pitkansillan pohjoispuoli - irrallaan muusta Helsingista - oil vuosisadan vaihtees-

sa Suomen neljanneksi suurin asutuskeskittyma Viipurin, Turun ja Tampereen

jalkeen. Se oli syntynyt nopeasti 1800-luvun jâlkipuoliskolla pitkalti ilman ase-

makaavoitusta, sataman ja teollisuusyritysten vetdmina. 11 Vaeste• oli askettain

alueelle muuttanut ja palkkaty6 ylipaataan suhteellisen nuori

Nuorten sosiaalinen miljoo poikkesi siita, mihin heidan vanhempiensa ela-

mankokemus nojasi. Kysymys ei ollut vain maalaisyhteistin murentumises-

ta, palkka- ja tehdastyOsta, vaan siita, etta kaupungissa erilaiset sosiaaliset

ryhmat olivat vaistamatta maaseutua Idinteammassa yhteydessa keskendan.

Maaseudulla vapaa-aika oli rytmittynyt tylielamdn sisdan. Maalla yhteison vi-

rallinen ja epavirallinen ote erosi kaupungissa. Kaupungissa vapaa-aika ja tyti

olivat irti toisistaan. Epavirallinen kontrolli oli kuitenkin esimerkiksi tyypillisis-
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sa sOrkkalaisissa puutaloissa - niiden luonteen vuoksi - haja-asutusta tiukem-

paa. Kaupungissa kuitenkin paasi arkiympyrOista eroon. Siella oh i sosiaalista ti-

laa erilaisille rooleille. Oh i olemassa intiimeja kaveripiireja, joihin laajemman yh-

teisOn kontrolli ei ulottunut. Oil mandollista kuulua monenlaisiin

Niissa kontrollin muodot, keinot ja sisaltö poikkesivat toisistaan.

Helsingissa huliganismista syytetyt olivat paaasiassa ensimmaisen polven

kaupunkilaisia, alle 25-vuotiaita miehia. He tulivat lahes saann011isesti sekaty6-

mies- tai rakennusalalla tyiiskentelevista perheista." SuhdannetyOttOmyys koet-

teli ankarimmin juuri tata vaestOnosaa. Yksittaisen ihmisen toiveille kuuro suh-

dannemylly vaikutti yksion itsekunnioitukseen." Tylilaisyydesta ei vuosisadan

vaihteessa automaattisesti Suomessa seurannut ktiyhyytta, nalkaa ja kurjuut-

ta. Tuskin ktiyhyys automaattisesti aiheuttaa itsetuhoisaa hairitikayttaytymista-

Man. Yleensa toistuva tyOttOmyys merkitsi ylen andasta asumista, yksipuolista

ravintoa, sairauksille altista yleiskuntoa, pahimmillaan ktiyhalaisyytta, jossa va-

havaraisuus alkoi kokonaisvaltaisesti leimata elamaa."

Erityisesti sifloin, kun perheesta puuttui toinen elattaj a, sekatyOldisyys ja tystit-

tiimyys yhdessa saattoivat olla kohtalokkaita perheen 	 Yksinhuoltaja-

perheissa mies ohi joko useimmiten kuollut tai jattanyt perheen. Toisin sanoen

lasten ja nuorten lahinta sosiaalista kasvuymptiristOd on koetellut hyvinkin ak-

kinainen muutos. Sellaista paatelmad ei kuitenkaan voi tehda, etta yksinhuolta-

japerheiden lapsista tuli huligaaneja. Yhdessa heikon ammatillisen paaoman ja

taloudellisen laskusuhdanteen kanssa se kuitenkin 1900-luvun alussa lisasi hu-

liganismin todennakOisyytta.

Monille huliganistisesti kayttaytyneille kasvatuslaitos oh i tullut tutuksi. Syyna

oli kotoa karkaaminen, kaduilla elaminen, kellareissa ja kaymalOissa nukkumi-

nen, napistely ja pikkurOtOstelyt. Laitokseen joutuneista noin puolet tuli vajaa-

lukuisista perheista tai olivat orpoja.16Sosiaalisen paaoman kannalta kasvatus-

laitoksella on saattanut olla mystis huliganismia ja rikollisuutta lisadva vaikutus.

Toistuvaan huliganismiin taipuvaisten nuorten tytielama oli alkanut kanden-

neljan kouluvuoden jdlkeen tai koulun aikana viimeistaan viidentoista ikavuo-

den seutuvilla. TyOtehtavat olivat yleensa ns. umpikujatiiita. Aikalaiset puhui-

vat katuammateista tai katuelamasta. Katuammateissa ohi huonot mandollisuu-

det parempiin asemiin tai ansioihin. Nuoret olivat lehdenmyyjia, lehdenjakajia,
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kengankiillottajia, lahettejd, tavaraa kuljettavia karrypoikia, maisemakorttien tai

kengannauhojen myyjia, romunkeradjia tai kukkien kaupustelijoita. Kadun am-

mateissa ei paassyt pysyviin ansioihin. Suuri osa kaupunkien tytivaestOn lap-

sista hankki perheilleen leivdnlisaa naissd tOissa. Monilla tyOura jatkui sesonki-

luonteisissa sekatOissa satamissa, laivoilla tai rakennuksilla, ajurinrenkeind tai

kuljeksivina rihkamakauppiaina. Valilla saatettiin matkata tyOnhakuun muual-

lekin, esimerkiksi kanavatiiihin Saimaalle, joskus sekalaisiin toihin Pietariinkin

asti. Vastaavaa viranomaisia huolestuttanutta toimintaa oli mytis muissa suuris-

sa kaupungeissa, Suomessa ja ulkomailla.'7

Satamissakin lastaajille oli kehittynyt elamantapa, joka myotaili joutilaisuu-

den ja tystin rytmid. Se suosi naimattomuutta ja sitoutumattomuutta. Joutoaikana

leivottiin rahaa puolilaillisesti, viinaa tai varastettua tavaraa myyden. Valdvalta

kuului satamamiesten elamdntapaan muutenkin kuin vain kansalaissodan jal-

keisissa lakko- ja rikkurikahinoissa. Vakivalta hitsasi ryhmaa kiinteasti yhteen.

Tapio Bergholmin mukaan se oli miehuuskoe, nayttO oikeasta miehisyydesta.18

Varsinaista ammatillista paaomaa ei nuorille kertynyt. Muunlaista sosiaalista

ja kulttuurista paaomaa kylla kasaantui. Ansiot kaduilla tutustuttivat nuoret ela-

maan, jossa vahva ja haikdilematOn parjasi. Kaupunki, korttelit, kujat ja kahvilat

tulivat tutuksi. Kaupustelua harjoitettiin mytis ovelta ovelle. Joskus tyhjana ol-

leisiin asuntoihin livandettiin varkaisiin. Oli luontevaa hankkia sivuansioita va-

rastetun tavaran tai laittoman alkoholin kaupoin. Kadun harmaa toiminta ei ol-

lut lain suojaamaa. Oikeudet oli hankittava kadun kaytannOissa. Nykytermein

maistuna nuoret verkostuivat. He hankkivat ystavyyssuhteita kaikenlaisen puoli-

laillisen rahanansainnan piirissa. He omaksuivat sosiaaliset taidot, joiden avul-

la kadulla parjasi. 19 Samalla alkoi sosiaalinen leimautuminen. Sita vahvisti polii-

sien useinkin virkavaltainen ja ylenkatseellinen asenne.2°

Varsinkin sakilaisen alakulttuurin leimaamisessa myiis tyiivaenliikkeella oli

osansa. Aktiivinen, paaasiassa maalta muuttanut jasenistO suhtautui kielteisesti

nuoriin, jotka pukeutuivat huomiota herattavasti, ja kayttaytyivdt itsetuntoisen

toykeasti. Nuoret miehet, "joilla oli leveat puntit" yritettiin savustaa ulos tans-

seista ja toiminnasta. Hanurinsoittoa nuorisojarjestOjen iltamissa haluttiin ra-

joittaa. Se kun houkutteli sakilaisia paikalle. Saldlaisille suopeita tai sakilaisuu-

teen taipuvaisia jasenia saatettiin varoittaa mandollisesta jasenyyden menetta-
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misesta. Kielteinen asenne johti usein siihen, etta liikkeen aktiivit joutuivat sa-

kilaisten silmatikuiksi. Monien pahamaineisten saldlaisten asenne jarjestOtoi-

mintaan oil yleensakin jyrkan kielteinen. Heidan valuuttansa oil vakivalta, jolla

ei liikkeen piirissa ollut kaypaa, myOnteista arvoa."

TyOldiskaupunginosan anomia

Yksi kriminologian lahtOkohdista on ollut Emile Durkheimin teoria yhteiskun-

nallisesta anomiasta. Anomialla on tarkoitettu sosiaalisten siteiden murtumista,

yhteisiin disorganisaatiota, tietynlaista normittomuutta, jota ovat aiheuttaneet

yhteiskunnan taloudelliset ja demografiset muutokset." Muutokset ovat yleen-

sa tuntuneet suhteellisesti selvimmin juuri ns. alaluokan elamassa. Durldteim

luonnehti anomiaa nain: "El enaa tiedeta, mika on mandollista, mika ei, mika

oikeudenmukaista ja epaoikeudenmukaista, mitka ovat oikeutettuja vaatimuk-

sia ja toivomuksia, mitka sopimattomia. Niinpa el ole mitaan, mita el tavoitel-

taisi."23

Durkheimin kehitelmien yhtend maineikkaimpana kaytannOn sovellutuk-

sena olivat ns. Chicagon koultikunnan sosiologiset tutkimukset Yhdysvalloissa

1910-luvulta lahtien." Suuntausta on kutsuttu ihmisekologiaksi (human ecolo-

gy), koska modernin kaupungin kehitysta verrattiin kasvimaailman "luonnolli-

siin" prosesseihin.25 Chicagon ekologistit naldvat nopean yhteiskunnallisen ja

demografisen kehityksen synnyttavan kaupunginosia, joissa yhteisiin kiinnik-

keet murentuivat. Seurauksena oil rikollisuutta ja yhteiskunnallisia ongelmia,

jotka keskittyivat alaluokkaan. Vaikka vaestO vaihtui, rikollisuus sailyi samoilla

alueilla korkeana. Syyksi el suoranaisesti nahty kOyhyytta tai taloudellisia vaike-

uksia. Ongelmat johtuivat kontrolloivan sosiaalisen verkoston puutteesta.26

Chicagon kaupunkisosiologian nakOkulmasta SOrkka kuului korkean rikolli-

suuden vynylckeeseen. Alue koostui tyOldisasumuksista teollisuuslaitosten lo-

massa ja keskustan kupeessa.27 Kontrollia on mielekasta tarkastella yhtend so-

siaalistumisen elementtina: sosiaalistuminen ja epavirallinen kontrolli ovat osa

samaa ilmiötä. Tunnesiteilla - kuten mytis esimerkiksi utilitaarisilla vastavuo-

roisilla intentioilla - on kontrolloiva vaikutus toimintaan ja ajatteluun. Siksi
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Pitkansillan pohjoispuolenkin osalta on osittain erheellista puhua chicagolai-

sittain disorganisaatiosta, normittomuudesta tai irrallisuudesta.

Robert K. Mertonin 1930-luvulla ensimmaisen kerran muotoilema anomia-

teoria (strain theory) selitti rikollisuuden johtuvan epatasapainosta taloudel-

lista menestysta ihannoivien legitiimien arvojen ja menestysta estavien raken-

teellisten tekijOiden valilla. 29 Teorian selitysvoima edellyttaa, etta vakivaltaa

harjoittavat ihmiset todella ovat omaksuneet keskiluokkaisen arvomaailman.29

Helsinkilaisiin huligaaneihin teoria istuu huonosti. Se toimii rakenteellisena

taustaselityksend, mutta auttaa ymmartamaan huligaaneja vahan. Huligaaniset

pikkurikolliset janosivat mammonaa. Rahat kulutettiin vapaa-ajan elamyksiin ja

alkoholiin, ei saastavaiseen tai suunnitelmalliseen elamaan.

Laheisten ystavyyssuhteiden merkitys

Usein huliganistinen elamantapa levisi perhesuhteiden kautta. Yksi perheen si-

saruksista joutui pahoille teille ja sita kautta muutkin perheen nuoret. Hyva esi-

merkki sukulaissiteiden vaikutuksesta olivat Hermannissa elaneet Tarvaisen (ni-

mi muutettu) serkuspojat. He tulivat kandesta eri perheesta, heidan isansa oli-

vat muuttaneet Helsinkiin 1890-luvulla Pohjois-Karjalasta. Viisi serkusta olivat

hairiiikayttaytymisen ohella pikkurikollisia, tuomittuja vakivalta- ja omaisuusri-

koksista. 30 Yhtalainen sosiaalinen miljOO, ihmissuhteisiin sisaltyvan kontrollin ja

vaikutteiden intiimiys olivat vahvoja lavealle tielle opastaneita tekijOita.

Toinen luonteva ihmisia toisiinsa sitovat tekija oli asuinpaikka, kortteli tai

kaupunginosa. Vuosisadan alkupuolelle Helsingissa ja lahikylissa kaytiin kort-

telisotia kivin ja seipain. Lahteiden perusteella enemmistO osallistujista oil poi-

kia. Korttelisotiin osallistuttiin nuoruusian kynnyksella, vanhemmat pojat ei-

vat niihin samassa maarin ottaneet osaa. Kaupunginosat kuitenkin rajasivat

myiihemminkin nuorisojengien ihmissuhteita. Esimerkiksi maaliskuussa 1914

rooperilaiset Punavuoresta ja stirkkalaiset Pitkansillan pohjoispuolelta ottivat

Tahtitorninmaella yhteen. Tappelun seurauksena rOliperilaisten 23-vuotias joh-

taja menetti henkensa.31

Mytis sattumalla oli osansa. Martta Jarvela-Salminen (silloin viela Hellstedt)

seurusteli sakilaisten kanssa 1907-08. Han muistaa ihastuneensa helsinkilaiseen
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sakinpoikaan taman hanurinsoittotaitojen tanden, vaikka tiesi pojan vastuutto-

maksi, tehneen raskaaksi ystavattarensa ja sitten hyljanneen. Valli rikkoutuivat

lopulta erdan venematkan aikana. Oh i juhannus, ja kyseinen VainO ryhtyi hank-

kimaan nayttOarvoa itselleen ammuskelemalla syytta suotta pistoolilla veteen.

Martta otti, souti rantaan ja haipyi. Viimeisen kerran han ohi sakilaisten seuras-

sa SOrkan Vennulla. Siellakin riidat paattyivat ammuskeluun."

Kriminologiassa Edwin Sutherland selitti 1940-luvulla rikollisuutta kasitteella

"eriytyva kiinnittyminen" (differential social association). Sutherlandin mukaan

rikokset opitaan tai omaksutaan sosiaalisessa kanssakaymisessa. Rikolliseksi tul-

tiin vastavuoroisin todellisuuden tulkinnoin intiimissa sosiaalisessa yhteiskissa.33

Keskeista teoriassa on yhteistin intiimiys ja arvot tai ajatukset siita, mika on sal-

littua. Eriytyvaa kiinnittymista on hyOdyllista hahmottaa yhdessa erilaisten sosi-

aalisten kontrollimuotojen34 kanssa. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa onldn ky-

se seka virikkeista etta kontrollista. Ne ovat saman ilmiön eni puolia.

Huligaanien rikollisuuteen johtavan verkottumisen perusta ohi sukulaisuu-

teen ja kotikortteleihin perustuneet ihmissuhteet. Valtaosa huliganismista oh i sa-

tunnaista, ei-rikollista hairiOkayttaytymista. Tana tasolla kuitenldn luotiin

hemminkin tarkeat tuttavuudet. Mita varttuneemmasta huligaanista oh i kysy-

mys, sita vahaisempaa kotikorttelien merkitys oh. Mita vakavampaa rOtOstely ohi

sita luultavammin ihmissuhteet perustuivat yhteisiin etuihin, esimerkiksi mah-

dollisuuteen saada varastettua tavaraa myydyksi.

SOrkan nuorhuligaanien merkittavat ihmissuhteet kytkeytyivat taloudelliselta

perustaltaan kadun epamadraisiin tai puolittain laittomiin elinkeinoihin. Tama

elamanpiiri ohi viranomaiskontrollin ulottumattomissa tai sen ote siita oh i hau-

ras. Vakivallalla ohi siind keskeinen asema. Elamanpiirin voimaa lisasi sekin, etta

tytiyhteistissa, harrastustoiminnassa tai yhteiskunnallisissa jarjestOissa kehitty-

vat ihmissuhteet jaivat syntymatta tai ne olivat etaisia. "Normaalin yhteiskun-

nan" kontrolloiva vaikutus ohi vahainen.

Vakivallan lasnaolo

Huliganistinen valdvalta voidaan jakaa kahteen erilaiseen tyyppiin. Yhtaalta

se tapahtui julkisissa tiloissa ja paikoissa ja oh i luonteeltaan suunnitelmallis-
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ta. Sosiologi James Messerschmidt on luonnehtinut vastaavaa kaytOsta julki-

seksi maskuliinisuudeksi. 35 Toisaalta vakivaltaa syntyi kaveriporukassa:

se yleensa oli purkauksenomaista, akkindista ja usein seurauksiltaan vakavam-

paa.

Julkisia vakivaltaisia nayttlija tapahtui Esplanadilla, jossa kaupungin erilaiset

sosiaaliryhmat kavivat nayttaytymassa; SOrkassa kuljeskeltiin Siltasaarenkadulla,

Linjoilla ja Kinaporin seudulla. Hakaniemen tori oli keskeinen kauppapaikka.

Siena kaytiin pimead viinakauppaakin. Nailla paikoilla halukas tuli huomatuksi.

Samalla oli mandollista piilottaa henkillikohtaiseen lahikontaktiin liittyvat tun-

teet kaupungin vilindan tai ymparOivaan jengiin. Keskeisilla kaupungista johta-

villa kulkuvaylilla tapasi mybs maalaisia, joille kaupungin tapakulttuuri oli vie-

rasta. Heita oli helpompi pilkata, huijata ja noyryyttaa. Kadulla ja kahviloissa

oleskeltiin ja arvioitiin, mita kaupungin sosiaalisessa virrassa oh saatavissa.36

Ohikulkijoihin kohdistuneet aggressiot olivat lievia pahoinpitelyja, valdvallalla

pelottelua ja uhkaavaa kaytOsta. Uhrit olivat enimmakseen nuorehkoja tai keski-

ikaisia miehia ja kuuluivat tytivaestiiiin. Rahinan syy oli useimmiten jokin mita-

ton pikkuseikka. Joskus kahinoista kehkeytyi pienehkOja mellakoita. Osapuolina

olivat pidatysta tekevat poliisit sapeleineen ja paikalle rientaneet pidatetyn ys-

tavat puukkoineen ja kivineen. 37 Lievissa tapauksissa poliisimies puuttui nuoru-

kaisten kadulla seisoskeluun. Heinakuussa 1912 kaksikymppinen sepanoppilas

Myyrylainen seisoskeli poliisiraportin mukaan "muiden hulikaanipoikain kans-

sa" Porthaninkadun ja Kolmannen linjan kulmassa. Poliisi komensi poikia pois-

tumaan, johon Myyrylainen, etta "mina saan olla missa mina tandon, haista si-

na virtu!". Konstaapeli vei miehen asemalla, tosin vain varotettavaksi.38

Osa poliisimiehista kayttaytyi ilmeisen autoritaarisesti ja talla tavoin mylis tuli

provosoineeksi yhteenottoja. Osittain poliisit ja hulinoivat nuoret jakoivat tietyt

yhteiset maskuliinisina pidetyt arvot. Rikolliset karsastivat poliiseja tietysti sik-

sikin, etta poliisi puuttui rikollisiin rahanansaitsemiskeinoihin.

NayttOvakivallalla ei ollut merkittavaa materiaalista motiivia. 39 Uhrien kan-

nalta aggressioiden irrationaalinen luonne heratti arvaamattomuudessaan si-

takin enemman pelkoa. Luultavasti arvaamattomuuden kauhistuttava maine

hiveli tekijan itsetuntoa. Naennaisen irrationaalinen kaytOs teki aggressiivises-

ta nuoresta ulkopuolisten silmissa ikaan kuin kokonaan toisen ihmislajin, sel-
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laisen, joka saattoi tehda mita tahansa. Tamankaltaisissa yhteyksissa sattuneita

henkirikoksia on kutsuttu "hallinnasta luisuvaksi naytiin paikaksi".4° Helsingin

katuelamassa 1900-luvun alkupuolella sivullisiin kohdistuneen pelottelun vol

kuitenkin sanoa olleen hallinnassa. Tappoja tassa nayttiivaldvallassa sattui suh-

teellisen harvoin.

Olennaista huligaanisessa valdvallassa olikin vastustajaksi joutuneen nOy-

ryyttaminen ja hapaisy. Esimerkiksi sakilaisten piirissa eli vanha merimiesten

harjoittama tapa puukottaa toista osapuolta pakaraan. Tarkoitus ei ollut tappaa

tai pahasti vahingoittaa.41Tapa kielii taitavasta puukonkasittelysta, kehon j a mie-

len hallinnasta, vastustajan tekemisesta naurunalaiseksi. Uhria nOyryyttaen te-

kija itse ikaan kuin vapautui pelosta joutua halveksunnan kohteeksi.

Mytis muunlaisessa rikollisuudessa voidaan nanda nOyryyttamiseen ja ha-

paisemiseen liittyvia elementteja. Varkaat ovat usein kyvyttOmia mystitaelamaan

uhrien tunne-elamaa. Uhrit ikaan kuin neutraloidaan vieraaksi olioksi, jolta on

oikeus riistaa jotakin pois. Vakivallan tekijOiden kova, tunteettomalta vaikutta-

va tyyli ja asennemaailma vol perustua siihen, etta he kokevat uhrien uhkaavan

heidan omaakuvaansa. Teldjat kokevat tekevansa oikeutettuja tekoja - mandol-

lisen syyllisyyden tunteen ohessa - pahoinpidellessaan tai muutoin nOyryytta-

essaan vastustajaansa."

Valdvallan nayttOja oil mandollista antaa myiis kahviloissa ja julidsissa ti-

laisuuksissa, kuten Pelastusarmeijan kokouksissa tai tyiivaenliikkeen jarjesta-

missa iltamatansseissa.43Pelastusarmeijan hartaustilaisuuksissa oil helppo iva-

ta tapahtuman tunteellista luonnetta. Usein hartauden vetajaa pantiin paihin.

Iltamatansseissa nuorten miesten keskuudessa vaikutti piilofunktio, jossa mit-

tailtiin ja arvioitiin vastustajaksi joutuneen potentiaalista vakivallan kykya.44

Usein hulinointi oil ennalta suunniteltua: tansseihin tultiin pelottelemaan mui-

ta. Pahimmillaan talon kiinteistO ja irtaimisto vaurioituivat. Tyiivaenliikkeen

tamissa tapahtuneiden kahinoiden taustalla saattoi olla aikaisempia kaunoja,

jotka esimerldksi johtuivat siita, etta iltamissa ei saanut tanssia saldlaisten suo-

simaa pistoa. Iltamien lehtimainoksissa olildn toisinaan valmiiksi viesti "saldlai-

set alkiitit vaivautuko", tai "pistotanssi ldelletty"."

Pisto tai puskuri oil tanssi, joka sekin heratti huomiota ja johon liittyi vakival-

taisia elementteja. Siind pan i asettui otsat vastakkain, kadet toistensa lanteilla.
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Sitten pyOrittiin haminalaisen silminnaldjan mukaan "oikeen kiukkuseen" pai-

kallaan. Sen jalkeen pari siirtyi peratysten, tytto edella toiseen paikkaan pyOri-

mdan. Siirron aikana mies piti katta sivulle ojennettuna tai ylkis nostettuna (ja

saattoi muksaista vieressa ihmettelevaa). Jossain pyOrinnan vaiheessa miehen

jalka meni naisen haarojen 	 tama lienee ollut yksi syy siihen, miksi pisto

oli kielletty. Toisinaan tyttija nosteltiin korkealle, jolloin hameen helmat nousi-

vat. Mies saattoi tanssiessa pitad puukkoa varresta suussaan. Tanssin lopuksi han

saattoi isked puukon laheiseen pijytaan pystyyn. Samantyyppista tanssia nimi-

tettiin Pariisissa apassitanssiksi sikalaisten huligaanien, "apassien" mukaan.46

Vakivallan julldsuuteen liittyi myEss muunlaista naytetta. Kerran Mosabackan

tansseissa 1930-luvulla toinen nahistelevista sakilaisista vetaisi pistoolin esiin

ja ampui vihamiestaan rintaan. Ammutun kaverit veivat uhrin pihalle, jossa to-

dettiin aseen olleen sen verran vanhan louskun, etta luoti oli pysahtynyt ihoon.

Miehissa lyijypala kaivettiin puukolla pois. Haavaan latkaistiin sidoksentapai-

nen, ja mies suunnisti lavalle takaisin. 47 Tuskinpa ampujalle oli epaselvaa, missa

kunnossa ase oli. Tarkoitus oli nostaa kohua, kartuttaa pahaa mainetta.

Kaksintaistelun kansanomainen versio?

Huligaanipiirien sisaisiin kahinoihin liittyy vakivallan toinen piirre, alkoholin

kyllastama akkinainen vakivaltainen purkaus, joissa tuttu kaveri sai puukosta.

Tapaukset sattuivat usein yhdessa ryypiskeltdessa. Joku kimpaantui jostakin mi-

tattomasta huomautuksesta ja tarttui puukkoon.48

On luultavaa, etta vakivaltaiset nuoret miehet olivat ylen tarkkoja kunnias-

taan, toisin sanoen sosiaalisesta identiteetistaan. He eivat sietaneet epaselvyyk-

sia omassakuvassaan. Heine oli sietamatonta huomata lahipiirissaan sellaista,

joka ei vastannut heidan kasitystaan omasta itsestaan. Vakivaltaisin purkauk-

sin oli mandollista eliminoida maailmasta epatasapaino, itsetietoisuuden jan-

nitteet, moraalia jaytavat seikat. Huligaanipiireissa ei kuitenkaan tapeltu koko

ajan. Oleellista oli, etta valdvalta ikaan kuin kirjoitettiin nalcymattOmaksi seura-

laiseksi kaikkeen kanssakaymiseen. VoimainkayttijOn tuli olla valmis. Vakivallan

uhka oli alati lasna.
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Norbert Elias kuvaa Saksalaiset -teoksessa kaksintaisteluinstituutiota, eliit-

tiyhteistin perinnetta, jossa yhteisOn jasenet pitivat itsedan "hyvitykseen oi-

keutettuina". Kuoleman uhka ohi olemassa ryhman sosiaalisissa konventioissa.

YhteistiOn lukeutuvien piti puolustaa kunniaansa oikeusistuinten ulottumatto-

missa. He koldvat olevansa lain ylapuolella.49Vastaavasti Amsterdamin rahvaan

piirissa 1600-1700-luvuilla eli perinne, jota Pieter Spierenburg on kutsunut "kan-

sanomaiseksi kaksintaisteluksi". Siinaldn ohi omat saantOnsa ja tapansa.5°

Huligaaneihin kaksintaistelun vertaaminen ainakin osittain ontuu. Suurin

osa heille tyypillisesta vakivallasta ohi pelottelua, tuntemattomiin kohdistettua

lievaa valdvaltaa tai keskindisia vihanpurkauksia, joissa ei yleensa noudatettu

mitaan jaloja saantOja. Vastaavuuden voi kuitenkin rakentaa alati lasna olevan

vakivallan kautta. Pentti Renvallia mukaillen voi esittaa, etta vakivalta - tai pa-

remminkin hapaisemisen tarve - oh i yhteisOn henldnen rakenne ja jasensi yh-

teisOn kiinteytta.51

Vakivalta ja alkoholi

Kriminologi Veli Verkon mukaan syy suomalaisten kesIdmadraista korkeam-

paan henkirikollisuuteen on suomalainen kansanluonne, "suomalainen viina-

par, humalapainotteinen alkoholinkayttO.52Alkoholi selvasti kuuluukin tietyn-

laiseen valdvaltaan, tietynlaiseen kulttuuriin. Satu Apon mukaan suomalaises-

sa rahvaanperinteessa juomiseen liitettiin ylellisyydeksi ymmarretty nautinnol-

lisuus. Se ohi ruurniillisella ty011a ja kieltaymyksin saavutettu. Humala piti ansai-

ta, se oli kyvykkyyden merkki.53

Monet katunuoret kayttivat nalcyvasti alkoholia. Juomiseen uhrattu raha ei

aina ollut kunniallisesti ansaittu. Humaltuminen sita vastoin oh i sitain naytta-

vampaa ja itsetuntoa kohottavaa. Esimerkiksi Johan K. Harju, joka alkoi 1920-1u-

vulla liikuskella sutenijOrien, trokareiden ja pildwvarkaiden kanssa Helsingissa

kertoo, etta humalaa nayteltiin. Piti omaksua alkoholinkaytiin symboliikka, vaik-

ka pirtu poltti nuorta suuta.54 Humaltuminen oli ikaan kuin taysimittaisuuden

osoitus. Se oli mytis virallisesti paheksuttua ja alkoholin hallussapito laitonta.

Siksi se oli mytis vastarintaa, naennainen todistus omaehtoisuudesta. On luulta-

vaa, ettei alkoholi mitenkaan kausaalisesti aiheuttanut valdvaltaa, vaan etta vd-
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kivaltaan itsetuntonsa perustaneet ihmiset kayttivat alkoholia rajusti. Humala

helpotti vakivaltaisen itsetunnon kaytantOd."

Tyylitietoinen alakulttuuri

Varsinaisten sakilaisten yhteis011isyyden symboleiksi muodostuivat kielen, sian-

gin lisaksi habitus. Se koostui eleista ja asenteista, asuista ja hiusmuodista, yli-

paataan siita, kuinka tunteita ilmaistiin. Yksi julkisen huomion keino oli tunteel-

lisuuden halveksiminen. Sylvi-Kyllikki Kilpi muistelee elokuvakaynnistaan 1917,

kuinka kesken hempean suutelon lahist011a istunut sakilainen maiskutteli kuu-

luvasti suutaan. 56 Kadulla sakilaisen piti seista lanne eteen tyOnnettyna olka-

pdat vinossa, kavella piti kiireettOman hallitusti, aikalaisilmaisuin "valssaavas-

tr. Vastaantulijoita ei kaynyt vaistaminen.

Kirjailija Frans Emil Sillanpaa oli Helsingin matkoillaan seurannut ajan nuo-

risomuotia:

Korkean otsatukan lisaksi suunnattoman levearOytainen knallihattu kuuluu myiis
vormuun ja pitaa oikea hulikaani sits paassa kallellaan ja hiukan etukenassa. Niska-
tukka on tavallisesti partaveitsella hyvin huolellisesti tasattu. Kaulassa on solmettu
mieluummin tumma tai kirkasvarinen liina. Housut ovat nekin erikoiset. Jos suin-
kin mandollista ne ovat tummasta sametista ja hyvin valjat, etenkin puntit valjene-
vat huimasti alas suuhun pain. Kengista on sits parempi mita paksummat ja leveam-
mat karjet.57

Aggressiivisesta eleldelesta huolimatta sakilaiset olivat keikareita. TytOilla oli

vekkihameet, merimiespuserot, leveat hatut ja rusettilcaulukset. 58 Muistitiedon

mukaan sakilaiset teetattivat vaatteensa laitakaupungin kolmannen luokan rad-

Piti siis tietaa, mita tahtoi.6°

Valdvalta muodosti yhden kyseisen alakulttuurin sosiaalisista rooleista. Roolia

ei tassa tule kasittaa ristiriidattomasti, yhteisOn mekaanisena rakennusaineena,

vaan yksiltin nakOkulmasta, mentaalisena eldmanhallintana. 6' Useimmilla tama

rooli pysyi roolina muitten elaman roolien ohella. EnemmistO kuului alakulttuu-

riin vain osittain, heilla oli mystis muita sosiaalisia rooleja. Joillekin seta kuitenkin

muodostui elarnad hallitseva elementti, joka peitti muut pyrinnOt alleen.

Vakivallan ydin oli sen luomassa tunnekuohussa. Vakivaltainen nayttO oli

padomaa, jossa valuuttana oli muiden osoittaman pelon lisaksi oma tunnehysti-
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ky. Vakivaltaiset kahnaukset olivat ikaan kuin toistuvia pakkoja. Nuoret seka ha-

keutuivat etta ajautuivat niihin toistuvasti tahtomattaan.

Vakivaltaisesti nelyryyttaen hankitut elamykset voivat kasvaa osaksi identi-

teettia. Sen kautta syntyneet yhteenkuuluvuuden ja vallan tunteet voivat muun-

tua osaksi minuutta. Ei sellaista vol sysata elamastaan syrjaan noin vain. Oil ha-

ettava uusia ja voimakkaampia tunnekuohuja. Tarvittiin uusia todisteita, uusia

nayttlija. Ilman toiselle aiheutettua hapead ei ehka voinutkaan enda elad.

Naiset miehisessa kulttuurissa

Sakeissa olleisiin tyttOihin kohdistunut vakivalta oil ilmeisen usein luonteel-

taan seksuaalista vakivaltaa. Pasilan jengiin kuulunut tytts5 kertoo Yleisradion

keradmassa stadilaishaastattelusarjassa suhteestaan erdaseen "Lappiksen",

Lapinlanden jengilaiseen 1920-luvun alussa:

Yks joka mun raiskas, nun se ei jattanyt mua senkaan jalkeen rauhaan, se aina vainos.
Ja ma en uskaltanut puhua kellekaan, koska se oh i niin suuri hapea. Ia sitten se aina
vainos. Se tuli mun perassani lOi ja lOi mua puukolla tanne, mul on jaljet, mulla on tol-
lasia pikkuarpia, polveen ja sitten ma ajattelin etta taa saa loppua, kun ...] mun ohs
pitanyt olla hanen kanssaan sukupuoliyhteydessa. Se oh i hullu nimittain se mies. No
sitten kerran ma olin junaan menossa. Ma menin sitten sinne pakaasin puolelle, meil-
la ohi tuttuja ja se tuli sinne ja sanoi mulle etta sina Fredikan huora, minakin oon sua
nainut. Muuta ei tarvinnut kun ma otin puukon ja loin sita kolme nelja kertaa, keuh-
koihin ja kasivarteen [...1. Se tuupertui siihen hankeen ja joku hommas sen Kirurgiin
ja pojat otti mua niskasta kiinni ja heitti taksiin, ja nyt sä joudut linnaan. Mut ei se us-
kaltanut ilmottaa mua.62

Tyttit vastustivat viranomaisiakin vakivaltaisesti. Jarjestysvallan silmissa nayt-

ti huligaanityttO syksylla 1917 seuraavanlaiselta:

Me jouduttiin kerran tuohon Sakilaisten Kahvilaan pitamadn jarjestysta tai tuomaan
ulos siella tappelevat sakilaiset, mina ja ratsumiliisi, joka oh i lakitiedetta lukeva yli-
oppilas [...]. Han sal rauhoittaakseen nuoren tappelevan naisen, joka oil voimakas.
Heilla ohi niin kova taistelu, etta naiselta hajosi vaatteet pdalta, mutta Siveysosastoon
ne vietiin. Tama ratsupoliisi sai vieda naisensa hevosen auttamana, ja minun piti vie-
da tappelemalla mies, ja aina piti varoa, ettei se paassyt minua lytimaan, silla heilla
oil monasti puukko, pamppu tai nyrkkirauta, jota he kayttivat aseenaan ja olipa nai-
silla tikarikin joskus. Kun me saatiin vientimme poliisiasemalle, nun siella ne oh i hil-
jaa, silla ne tiesi ajan menneen ohitse tappelemiseen. Kun tama nainen joutui rapor-
tin antamiseen nun, han sanoi tavalliseen heille kuuluvaan tapaan, etta syy kamaril-
le tuontiin ohi se, etta ratsumiliisi koetti hanta kayttaa sukupuoliseen tarkoitukseen ja
kun ei nainen antanut, suostunut miehen pyyteisiin nun toi hanet tanne. Sanoi yield,
etta hanen ohi pitanyt antaa hevosenkin haistella hanen tavaraa. Kaiken kuullessaan
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tamd lakitieteen ylioppilas kauhistui ja sanoi, etta ei suinkaan paivystaja tuota usko.
Nainen potkaisi yield paivystajaa jalkojen valiin, kun landettiin vietavaksi ottaa vaat-
teet paalta pois ja pidatykseen.63

Naisten kaytOksessa oli maskuliinisena pidettyja piirteita - sikali kun vakival-

ta liitetaan maskuliinisuuteen. Julkisessa vakivallassa he ndyttavat olleen taus-

talla - "kannustamassa" - kuten aikalaiset sanoivat.64

Yksi piirre tyttOjen asemassa oli se, etta miehet katsoivat oikeudekseen vd-

kivalloin torjua tyttin kontaktit ulkopuolisiin miehiin. Siirkan pojat saattoivat

Milted jaljittamaan sakeihin kuulumatonta saattajaa keskikaupungille. 65 Aukusti

Jalkanen kertoo, kuinka maailmansodan aattovuosina ROOperissa sakinpo-

jat ryhtyivat tiinimaan ja lapsimadn Jalkasen kanssa tanssivaa saldlaistyttOd.

Mys5hemmin kesken saattomatkan sakilaiset kavivat Jalkaseen kasiksi:

Yhtakkia kun se kadunpuoleinen Atka pyikahtad shad, mina otin kylla siitta askelen
taaksepain, mutta kerkes nyrkillaan hipasta tuosta, etta huulesta ver Mks. No, mina
jain seisomaan siihen, ja voi perkele, kun ne nauroi kuin harakat siitta.66

Kuinka tyttit suhtautuivat tallaiseen vartiointiin? Hyvaksyivatko he sen, vai

yrittivatkO vastustaa sita? Miksi he ylipaataan tanssipaikoilla tanssivat muitten

kuin omiensa kanssa, jos he tiesivat sen johtavan kahnauksiin? Mikseivdt he ir-

taantuneet jengeista kokonaan? Halusivatko he tietoisesti synnyttaa tappeluja?

Luultavasti heidan asemansa tassa suhteessa oli jatkuvasti jannitteinen. Osin

tytiit hyvaksyivat sen ehka itsestaanselvyytena. Toisaalta he halusivat itse Oat-

tää seurastaan.67

Protestimaskuliinisuus

Sosiologi Robert Connellin mukaan maskuliinisuus on yhteiskunnallinen ja

kulttuurinen konstruktio. Miesten yhteiskunnallinen, taloudellinen ja poliitti-

nen valta rakentuu kaytanniin sosiaalisissa toiminnoissa, vuorovaikutus- ja val-

tasuhteissa, eika valttamatta edellyta toimijoilta tietoisen sukupuolittunutta

maailmankuvaa. Erilaiset maskuliinisuudet ovat hierarkkisessa suhteessa toi-

siinsa. Hallitsevaa maskuliinisuutta Connell nimittaa hegemoniseksi masku-

Hegemoninen maskuliinisuus on idealisoitu maskuliinisuuden

muoto tietyssa historiallisessa tilanteessa ja muovautuu suhteessa alistettuihin
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maskuliinisuuksiin ja naisiin.69 KaytannOn jatkuvuutta tukevat sukupuolten

linen tyOnjako, yhteiskunnalliset valtasuhteet, ja normittava heteroseksuaali-

suus, joka merkitsee naisellisuuden objektointia ja homoseksuaalisten mies-

ten epamiehuutta. Naisetkin voivat olla hallitsevan maskuliinisuuden, hege-

monisen maskuliinisuuden tuldjoita ja yllapitajia. James Messerschmidt on so-

veltanut Connellin maskuliinisuus-teoriaa rikollisuuteen. Han nostaa teorian-

sa ytimeksi sen tosiasian, etta suurin osa vakivaltarikollisista on miehia70. Tassa

suhteessa kriminologia on ollut sukupuolisokeaa. Rikoksia tehdessaan miehet

Messerschmidtin mukaan luovat, tekevat miehuuttaan.71

Messerschmidtin/Connellin teoria selittaa hyvin nakyvimpien saldlaishuli-

gaanien identiteettia.72 Kun esimerkiksi yksi edella mainitusta Tarvaisista kaveli

ystavineen 1915 hieman maistaneena Lantista Viertotieta ja levitti vastaantuli-

joiden kohdalla katensa, he toimivat tietyn sisaistetyn pyrkimyksen pohjalta: eld-

ma sai kadunkulkijoiden vaistyessa merkitysta, ihmisten pelkoon piirtyi sakin-

poikain itsetunnon vahvuus. Kun kaksi kadulla kulkenutta nuorta miesta sitten

ohitti heidat, Taito Tarvainen kysyi heti "onko se niin?", johon ohi kavellyt Vihtori

Metsola vastasi etta "taitaa nun olla". Keskustelussa kiteytyi vakivaltaan perustu-

nut hierarkia ja sen edellyttama koitos. Kohtaus paattyikin puukkonujalckaan.73

Alfred Adler (1870-1937) lienee yksilOpsykologiassaann 1910-1920-luvul-

la ensimmaisen kerran muotoillut kasitteen "protestimaskuliinisuus" (mann-

licher Protest). Adler lahti siita, etta miehuus oh i arvostettua, dynaamista ja ak-

tiivista, naiseus heikompaa, passiivista ja alistuvaa. IlmiOn perusta oh i kulttuu-

rinen — muuttuva, historiallinen. Adlerin mukaan jotkut yksilOt kompensoivat

hapeaansa, alemmuudentunnettaan karjistetyn "miehisilla" piirteilla, protesti-

maskuliinisuudella.75 Protestimaskuliinisuus saattoi johtaa esimerkiksi valtaan

alistamisen ilosta tai nOyrtymiseen liehittelyn vuoksi. Protestimaskuliinisuude

ssa yksilon koko elamanasenne (die Lebenschablone, der Lebenstil, the style of

life) kiertyy omankuvan sosiaaliseen piinkittamiseen. Se, millaisia muotoja pro-

testimaskuliinisuus saa, voi riippua yksilOn itsetunnon luonteesta, laheisen intii-

min ystavyyspiirin arvomaailmasta ja yhteiskunnallisten olojen suomista mah-

dollisuuksista. Itse asiassa protestimaskuliinisuudessa voi olla kysymys oikeu-

denmukaisuuden kokemisesta: kasitys siita, minkalainen maailma on oikeuden-

mukainen, madraisi sen, miten sukupuolikin muovautuu osaksi identiteettia.
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Vakivallan tarve

Adlerin ja Eliaan ihmiskuvassa76 biologia luo sosiaalisuudelle lahtOkohdan mää-

radmatta kuitenkaan kausaalisesti sen sisaltiia. 77 Ihmisen persoonallisuus muo-

vautuu prosessissa, jossa yhteiskunnallisia ja taloudellisia rakenteita ei eroteta

sosiaalisesta.78

Nuorisohuliganismiin ja sen keskeiseen yhteiseen nimittajaan, vakivaltaan oli

1900-luvun alkupuolella monia yhdessa vaikuttavia syita. Yhtaalta, voimme ko-

rostaa sosiaalisyhteiskunnallista miljOstita nuorten lahimpana kasvuymparistii-

nä. Yksinhuoltajuus ei tee lapsista huligaaneja, mutta sata vuotta sitten pitkaa

tytipaivaa tehneen sekatyOldisen yksinhuoltajan lastenhoito-ongelmat tuntui-

vat kylla perheen elamassa. Toistuva tylittOmyys puri perheen taloutta pahasti.

Nuoruusian sosiaalisesta paaomasta saattoivat puuttua sosiaalisesti kannatte-

levat ihmissuhteet. Vakivallan rakenteellisiin edellytyksiin kuuluivat mytis viite-

ryhmat, jotka latasivat vakivaltaan myOnteisia elamantuntoja: ystavyysverkoston

merkitys vakivallan kyllastaman elarnantavan muotoutumisessa oli suuri. Mita

syvemmin nuori oli sidoksissa katuelamaan, sits suuremmat mandollisuudet

hanella oli omaksua valdvaltainen elamanasenne. Mita, kauemmin huliganismi

jatkui sita todennakOisempda oli, etta kyseisesta ihmisesta tuli taparikollinen.

Sosiaalista omaksumista ei tarvitse kasittaa arsykkeen laukaisemaksi matki-

miseksi, eika, sosiaalista miljiiiita vain ihmismielen ulkoiseksi, objektiiviseksi ra-

kenteeksi. Sosiaalinen omaksuminen on seka kontrolloivaa etta luovaa vuoro-

vaikutusta. Siind ihmiset nivoutuvat yhteen sisaisin sitein. Huligaanista vakival-

taa ei voi luokitella irrationaalisten affektin myllerrykseksi. Siihen liittyi inten-

tionaalista toimintaa. Intentio rakentui identiteettiin. Siita kumpusi myiis pro-

testimaskuliinisuus, joka leimasi elamanasennetta. Hapean pelko muuttui yh-

teiskunnallisessa kaytannOssa hapaisemisen tarpeeksi. Sosiaalinen todellisuus

synnytti jannitteita ja pelkoa omasta kyvykkyydesta. Valdvalta oli poistavinaan

uhkaksi koettua epamadraista pahaa maailmasta.
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sessa saksalaisten kanssa seurustelleisiin naisiin.
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Rikos ja vakivalta myymalassa

Pohdin artikkelissani varkauksien ja vakivallan ilmentymista suomalaisen vdhit-

taiskaupan historiassa. Tarkastelen asiaa tyOntekijOiden nakOkulmasta ja poh-

din syita heidan asemansa ja tybolojensa muutokseen. Miksi vakivalta ja rikok-

set ovat suhteellisen uusi ilmio myymalOissa?

TyOntekijat — aiemmin kauppiaan riski

Kauppiaat ovat aina olleet kiinnostuneita siita, mista havikki muodostuu. Sata

vuotta sitten suuri osa havikista oli varastotappioita, koska kuljetusvaikeuksi-

en takia kauppojen varastot olivat huomattavan suuret. Syrjaseudun kauppojen

ikkunoissa oli varkaiden varalta ikkunaluukut ja ovet teljettiin ulkoapain van-

koilla rautalukoilla. Osa havikista muodostui henkilOkunnan napistelysta, jo-

hon kauppiaat kiinnittivat entista enemman huomiota. Kauppias pyrki itse an-

karasti kontrolloimaan nuoria myyjia ja myyjattaria heiddn tyOssaan, koska  pel-

kasi heidan tilaisuuden Cullen ja yksin ollessaan pihistavan tuotteita tai rahaa.

Kaupan tylintekijOiden tuli monivuotisella tyolla ansaita kauppiaan luottamus

ennen kuin he paasivat kasittelemaan kaupan kassaa ja rahoja. Vain luotetuim-

mat tyOntekijat saivat taman tehtavan. Myymalassa liikkuvan rahan kontrolloi-

minen oli hankalaa, silla kassakoneita ei ollut kuin suurimmissa liikkeissa eika

ostoksista kirjoitettu kuitteja. Kauppiaan kannalta tyOntekijat olivat riskitekija.

Tyiintekijalla ei puolestaan ollut mitaan suojaa, jos hanta aiheettomasti syytet-

tiin 	 Kassakone kehitettiinkin alun perin estdmaan

den napistelya. Ensimmainen kassakone tuli Suomeen vuonna 1895, mutta ne

yleistyivat pieniin liikkeisiin vasta toisen maailmansodan jalkeen.1

Entisajan palvelumyymalassa asiakkaiden mandollisuus napistyksiin oli Ad-

hainen, koska myymalat olivat suhteellisen pienia ja myyja pystyi valvomaan

niin tavaroita kuin asiakkaitakin. Sen lisaksi myyja palveli asiakkaita henldlOkoh-

taisesti eika tapana myijskaan ollut, etta asiakkaat olisivat koskeneet oma-aloit-
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teisesti tuotteisiin. Myymalan sisaan tulleita asiakkaita ei yleisesti ottaen pidetty

uhkana kaupan omaisuudelle tai myyjalle. Sen sijaan kauppiaiden jatkuva tytin-

tekijiiihin kohdistuva epaileminen napistyksesta oli hairitsevaa. Eparehellisella

kassatyontekijalla oli kuitenkin mandollisuus napistykseen, koska han saattoi

peria tuotteesta hinnan, mutta ei lyOnytkaan sita kassaan. Kassan rahojen ja

kuittien tasmaaminen toisiinsa oli kaupan tyOntekijOiden jokapaivainen urak-

ka ja tyti kesti joskus pitkaankin, silla lyOnti- ja laskuvirheita sattui luonnollises-

ti kaikille. TyOntekijOiden napistelya ei osuusliikkeissa pidetty suurena asiana,

koska siella kuitti annettiin aina asiakkaalle. Asiakkaat jopa opetettiin vaatimaan

kuittia, keradmaan ja jasenetua saadakseen yield palauttamaankin ne. Rahan

sittelyyn kiinnitettiin kaikkialla suurta huomiota ja suuremmissa liikkeissa saat-

toi jo 1900-luvun alussa olla erillisia lasiseinin varustettuja kassoja ja jopa putki-

posti osastojen kassoilta paakassaan. Nain rahaa kuljetettiin Tirkkosen liikkees-

sä Tampereella ja Stockmannilla Helsingissa vuonna 1907.2

1920-luvulla osuusliikkeiden myymalanhoitajille sallittiin 1,5-2 prosentin ha-

vikki liikevaihdosta. Tata ns. mittatappiota syntyi eniten irtotavaran kasittelysta,

punnitsemisen yhteydessa, velkakaupasta, varastoinnin tappioista, sytipalaisten

tuhoista ja vahaiselta osaltaan myess henkikikunnan eparehellisyydesta. Sen si-

jaan asiakkaiden varkauksia ei edes mainittu, koska ne olivat poikkeuksia. Aina

itsepalvelukaupan tuloon asti liikeyrityksen havikkiin pidettiin suuressa maarin

syyllisend kaupan tylintekijOita ja heidan laiminlyOntejaan eika asiakkaita

Itsepalvelu teki asiakkaista kauppiaan ja myyjan uhkan

Itsepalvelun lapimurto ja kaupan rakennemuutos muuttivat myyjan tytin ja sii-

hen asti vallinneen kaupan palveluperiaatteen perusteellisesti. Itsepalvelukaupan

lahtlikohta oli nostaa vahittaiskaupan kannattavuutta palkkaamalla aiempaa va-

hemman henkiliikuntaa ja siirtaa myyjan tehtavia asialckaille. Tavarat sijoitet-

tiin asiakkaiden ulottuville ja heidan tehtavandan oli tutustua niihin itsenaises-

ti, tehda hintavertailua ja poimia sopiva tuote ostoskoriin. Asiakaspalvelu vahe-

ni myyjan tytinkuvassa, mutta asiakkaiden valvonta lisaantyi. Kauppiaan omai-

suuden suojeleminen ja varkauksien ehkaiseminen diva aina kuuluneet myy-
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jan tylitehtaviin, mutta itsepalvelumyymaliiissa ne lisaantyivat ja saivat uusia

muotoja. Kassoille tulivat "Rehellinen nayttaa ostoskassinsa" -kyltit ja lopulta

marketit kielsivat asiakkaita viemasta kasseja myymalaan. Napistelyt lisaantyi-

vat silti huimasti. Erityisesti kassatyontekijat joutuivat valvomaan varkaita. Kun

asiakkaat kulkivat vapaastipaallysvaatteineen ja kasseineen myymalassa, hou-

kutus myymalavarkauteen varsinkin nuorisolla kasvoi, ja siita tuli todellinen on-

gelma. Neljannes myymalavarkaista oli koulupoikia, mutta tavarataloissa napis-

telijat olivat naisia. Tavallisin varkaus tapahtui niin, etta asiakas ei ilmoittanut os-

toskassiinsa laittamaansa tavaraa kassalla. Myymalavarkaudet olivat kuitenkin

vahaisia niin kauan kuin itsepalvelumyymalat olivat pienia.3

Itsepalvelujarjestelma oli kestamatOn napistyksille, kun kauppojen pinta-ala

kasvoi ja tavaran helppo saatavuus yhdistyi niukkaan henkilOkuntaan ja heik-

koon valvontaan. Asiakkaiden syyllistyminen rikoksiin nousi vahittaiskaupas-

sa 1960-luvulla itsepalvelumyymaliiiden lapimurron takia ensimmaista kertaa

suuremmaksi ongelmaksi kuin henkiliikunnan eparehellisyys. Toisaalta itsepal-

velujarjestelman hyva puoli oli se, etta kassajarjestelmat kehittyivat niin, etta

tyOntekijan virheiden tekemisen mandollisuudet ja tyOnteldjaan kohdistuneet

epailyt vahenivat. Kassatyontekija luki hinnat viivakoodilaitteella ja

heet jaivat pois.

1960-luvulta alkaen paivittaistavaramyymalOiden maara vaheni ja uusien

markettien ja hallimyymalOiden pinta-ala kasvoi huimasti. Kun Suomessa pai-

vittaistavaramyymaliiiden maara oli vuonna 1964 suurimmillaan eli 22 566, nii-

den maara oli vuonna 1970 laskenut 15 806:een, vuonna 1980 maara oli 9559,

vuonna 1990 luku oli 6 415 ja vuonna 2000 enaa 4 282. Elintarvikemyyjat olivat

henkilOkunnan suurin ryhma, joten suurimmat rationalisointipaineet kohdis-

tuivat heihin. 4 Suurissa myymakiissa varkaudet eivat olleet enaa tylinteldjiiiden

hallittavissa. Itsepalvelun lapimurto muutti kerta heitolla kauppiaiden ja kaupan

tyOnteldjOiden suhtautumisen asiakkaiden rehellisyyteen. Asiakkaista tuli uhka

kauppiaalle ja aikaa myOten myEss tyOnteldjOille.

Varsinkin erikoisliikkeiden kalliit tuotteet, kuten kosmetiikka, sukkahousut

ja muotivaatteet kelpasivat voroille. Varkauksia pyrittiin aluksi mm. kenkakau-

poissa ehkaisemaan niin, etta vain toinen kenka oli naytilla. Asiakas istui tuolilla

ja odotti, kunnes myyja haki sopivan parin. Tuoleja vahennettiin 1970-luvulla ja
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molemmat kenkaparit asetettiin suoraan hyllyyn. Sen seurauksena varkauksien

madra lisaantyi. Markettien ja halpahallien kassat eivatka myymalaetsivatkaan

aina ehtineet kontrolloida asiakkaiden tekemisia Iiikkeissa. Kauppatavaroiden

turvaamiseksi otettiin kayttiiiin uusia teknisia ratkaisuja; tavaroihin asennettiin

varashalyttimia seka kauppojen videovalvontaa etta vartiointia lisattiin.5

Aukioloajan vapautuminen lisasi yksintrinkentelya

Kaupan rakennekehitys kavi kahteen suuntaan: myymaliiiden pinta-ala suureni,

mutta samaan aikaan mystis pienten kaupan yksikOiden, kioskien madra, lisaan-

tyi. LainsdadantO salli vahitellen kioskien myyntitavaroiden lisadmisen. Kun pie-

net sekatavarakaupat havisivat, tilalle tulivat monipuoliset ja modernit sisaldos-

kit. Entisia luukkukioskeja muutettiin sisakioskeiksi, joihin asiakkaat paasivat si-

salle. Kioskimyyja oli kuin entisajan sekatavarakauppias, joka myi Mlles kaikkia

tuotteita, otti vastaan pelikuponkeja, keitti kahvia ja paistoi pullaa. Kioskimyyjan

oli mytis vandittava etta asiakkaat eivat varastaneet tuotteita. Kioskien napistelyt

kuitenkin lisaantyivat, said myyja oli kaupassaan yksin. Kioskit olivat lisaksi auki

iltamyiihaan. Pitempikestoisella yksintyOskentelylla, ilta-aukioloajoilla ja varka-

uksien lisaantymisella oli selva yhteys toisiinsa. Esimerkiksi 1960-luvulla valmis-

tuneen Helsingin asematunnelin kaupat, jotka olivat iltaisin muita kauppoja pi-

tempadn auki, joutuivat myiis useimmin myymalavarkauksien kohteiksi.6

Vahittaiskaupan ilta-aukioloajat sallittiin vuonna 1969 arkisin kello 20.00 ja

lauantaisin kello 18.00 asti. Sen sijaan kioski- ja huoltamokauppa sai vapaat au-

kioloajat, mutta niiden tuotevalikoimaa rajoitettiin. Vahittaiskauppa oli suures-

sa kustannuskriisissa ja markettien kalliit neliOt oli saatava palvelemaan yleisoa

mandollisimman pitkaan. Kauppojen ilta-aukioloajat moninkertaistivat osa-ai-

kaisten tytintekijOiden maaran. Ei-vakinaisten mutta osa-aikaisten tyOntekijiii-

den perehdyttaminen tehtaviin ja turvallisuuskysymyksiin jai usein puolitiehen.

Kokemattomien tyOntekijOiden kayttO lisaantyi, kun kaupat tarvitsivat uutta ty6-

voimaa iltaty6hOn. Kaupassa ja kioskeissa trOskenteli iltaisin ja nimenomaan

hairiOalttiina aikana aikaisempaa vahemman tystintekijOita ja usein liikkeen mie-

hitys oli pienin mandollinen.
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Itsepalvelukaupoissa tavara oli helposti saatavilla eika yksi myyja kyennyt tilaa

valvomaan. Kun yield samana vuonna 1969 keskiolut vapautui elintarvikekaup-

poihin, voi sanoa, etta hairi011e otollinen ympdristO oli luotu. Erityisen ongelmal-

lisia asiakkaita kaupassa olivat paihtyneet tai huumaavan aineen vaikutuksessa

olleet asiakkaat. Heidan kohtaamisensa asetti myyjille erityisia valmiuksia, joita

heilla ei ollut. Seuraavina vuosina kaupan alan ammattiliitot Suomessa vastus-

tivat jyrkasti kaupan aukioloaikojen pidentamista. Ne vetosivat Ruotsista saatui-

hin kokemuksiin kaupan aukioloaikojen vapauttamisesta. Ruotsissa oli siirrytty

kokonaan vapaaseen aukioloaikaan vuonna 1972, ja siita saadun palautteen mu-

kaan pitkat ilta-aukioloajat eivat olleet tytintekijOiden mieleen. Yksintyiiskentely

lisadntyi ja tyOntekijat tunsivat itsensa tylipaikallaan turvattomiksi.7

Palvelualojen vakivallan uhka kasvoi

Eraisiin ammatteihin liittyy mielikuva seta, etta niissa ikaan kuin itsestaan selvas-

ti ja viran puolesta aika ajoin kohtaa vakivaltaa tavalla tai toisella. Poliisitoimessa,

vankeinhoidossa tai mielisairaanhoidossa vakivaltaisten asiakkaiden kohtaami-

seen ja kohteluun perehdytaan jo ammattikoulutuksessa. Yksityisen liike-eld-

man puolella pankit ovat jo vuosisatoja ottaneet huomioon ryOstOn mandolli-

suuden ja turvanneet rahankuljetuksia ja pankkisaleja vartijoilla. Pankeissa va-

rautuminen ryOstOOn ja vakivaltaan on osattu ennakoida muita palvelualoja ai-

emmin ja paremmin esimerkiksi halytysnappuloilla, kassojen ja kassaholvien

aukeamista hidastavilla aikaviivetoiminnoilla, videolaitteilla ja rahoja varjaavil-

lä varipatruunoilla.

Muiden kuin edella mainittujen alojen vakivallan tilastoiminen on ollut heik-

koa eika tietoa ole ollut keskitetysti saatavissa ennen 1990-lukua. Kuitenkin va-

kivallan ongelma oli jo 1980-luvulla selvasti tiedostettu kaupan ja muiden-

kin palvelualojen tybpaikoilla, ja tyiintekijat kokivat sen vakavana ongelmana.

RyOstOriski ja rytistOn pelko olivat kasvava tyiiturvallisuusongelma. Kun palvelu-

alojen tytintekijOita kohtaan esiintyvaa rikollisuutta ryhdyttiin vuonna 1988 sel-

vittamaan, saatiin tystiolo- ja tapaturmatilastoista tulokseksi, etta vakivaltaa ja

vakivallan uhkaa esiintyi runsaasti vahittaiskaupassa, sosiaalialalla, terveyden-

119



Marjaliisa Hentila

huollossa ja varsinkin poliklinikoilla, yksityisessa vartioinnissa seka hotelli- ja

ravintola-alalla. Sairaanhoitajat ja vahittaiskaupan tyOntekijat kokivat tyOssaan

vakivaltatilanteita muita useammin. Naisvaltaisten palvelualojen tytisuojelu oli

1980-luvulla suuressa murroksessa. Naisten palveluammatit olivat selvasti uusia

vakivalta-aloja, joiden tyOntekijat eivat tykihOn perehdyttamisessa tai peruskou-

lutuksessaan kuitenkaan yleensa saaneet koulutusta valdvallan kohtaamiseen.8

Vakivaltaa ja ryOstOja

Ulkopuolisen uhan ja vakivallan esiintyminen liittyi alun alkaen eittamatta il-

taty6hOn, yksintyliskentelyyn ja pieniin liikkeisiin. Varsinkin Idoskityyppisissa

liikkeissa rytistiinriski oli tavallista suurempi ja paakaupunkiseutu oli tassa suh-

teessa mustin. Paivalehtia ja ammatillisia lehtia selaillessa havaitsee, etta 1980-

luvun puolivalissa liikeryOstO oli yield hyvin harvinainen uutinen. Niiden suuri

lisaantyminen tapahtui kaupungeissa 1990-luvun alussa. Vuonna 1992 poliisin

tietoon tuli Suomessa jo 436 liikeryOstOd, joista noin puolet kohdistui kioskeihin,

ravintoloihin, huoltoasemiin, grilleihin, baareihin, myymakiihin ja rahankulje-

tuksiin. 9 RyOstOista sata tapahtui Helsingissa. Mita ilmeisimmin syva taloudel-

linen lamakausi ja sita seurannut tyOttOmyys lisasivat rikollisuutta. Suomi otti

tassa surullisessa tilastossa kiinni kansainvalista kehitysta. YksintyOskentelysta

pienissa ja suurissakin kaupoissa tuli kaupan tyontekijoita suuresti andistava

tyOsuojelukysymys.1°

Helsingin noin sadasta liikeryOstOsta 45 oli aseellista liike- tai Idosldrytis-

tiia ja loput 57 olivat aseettomia rystistOja tai niiden yrityksia. Aseellisista

tOista kioskiryOstOja oli yli puolet eli kioskin riski tulla ryiistetyksi oli suurempi

kuin keskimadraisen liikkeen. Kioskien pitkat aukioloajat, yksintytiskentely ja

sisaldoskit tyopaikkoina lisasivat selvasti ryiistOriskia. Vakivallan uhreista kak-

si kolmasosaa oli naisia ja palkkatyOntekijOita. Vakivaltaa kaytettiin kioskiryOs-

tOissa samalla tavalla kuin muissakin rytistOissa eli kaasua suihkutettiin, kasi-

aseella uhattiin tai lyOtiin, myyjaa potkittiin, uhattiin terdaseella ja sohittiin, si-

dottiin kiinni tai pakotettiin lattialle. Aseellisuus tarkoitti yleensa sita, etta rytis-

tija oli suunniteltu etukateen, kun taas muu ryiistO saattoi olla tilaisuuden syn-
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nyttama anastus. RyOstOt tapahtuivat yleensa keskustan ulkopuolella hiljaisina

hetkind ja illalla, kun Iiikkeessa ei ollut muita asiakkaita. Rytistajat olivat kaikki

miehia ja heidan keski-ikansa oli 25 vuotta." Vuonna 2001 Helsingissa ryOstet-

din aseella uhaten 15 kioskia ja 28 liiketta ja vuonna 2002 llama luvut olivat 12

ja 26. Yksinomaan Helsingissa kioskiryiistOd yritettiin useammin kuin joka toi-

nen viikko. '2

Rikoksentorjunnan neuvottelukunnan tyOryhma esittikin vuonna 1993, etta

myos kioskeissa kiinnitettaisiin enemman huomiota turvallisuuteen ja rystistlia

hidastavia toimenpiteita toteutettaisiin. Esimerkiksi useimpien kioskien ikkunat

oli teipattu tayteen mainoksia, mika oli rikollisille hyOdyksi silla rosvo ei halun-

nut silminnakijOita. Kioskeissa ja muissakin pienissa liikkeissa runsas asiakas-

madra ja avoimuus ehkaisivat tyOryhman mukaan rikoksia. 13 KioskiryOstOja alet-

tiin kuitenkin pian taman toteamisen jalkeen tehda mytis paivasaikaan ja asiak-

kaiden nanden. Viime vuosien paivalehtia selaamalla ei ole vaikea lijytad uuti-

sia myyjiin kohdistuneesta vakivallasta."

Palvelualan tyiintekijOiden surmaamiset eivat nekaan ole enda harvinaisia ta-

pahtumia. Sotkamolaisen vahtimestarin ampuminen vuoden 2002 lopulla oli

jarkyttava uutinen. Vahtimestarit alkoivat kayttad tyiissaan luotiliiveja.' 5 Voi ky-

syd, etta pitaakO tyijsuojelun mytis kaupan alalla menna nain pitkalle ennen kuin

myyja tuntee olonsa turvalliseksi tylipaikallaan? Jos katsotaan Yhdysvaltain tilas-

toja, Win siella surmattiin 1990-luvun lopulla joka ikinen viikko 20 henlciltia ty6-

paikalleen. Vahintaankin yksi myyja kuoli vakivaltaisesti tylissaan joka viikko.16

Sitakin on kysytty, haluaisivatko suomalaiset kaupan tyOntekijat kantaa asetta,

jos se olisi mandollista. He eivat halua. Sen sijaan ne myyjat, jotka ovat joskus

joutuneet kokemaan uhkailua, ottaisivat muita mieluummin kaasupistoolin tai

kaasusumuttimen turvakseen.17

Vakuutusyhtiiiiden Keskusliiton tilaston mukaan myymalavarkauksien mää-

rd kasvoi koko 1990-luvun, mika lisasi myyjien uhkatilanteita tylipaikalla. 1990-

luvun alussa myymalavarkauksien madra oli vahan yli 30 000, mutta vuosikym-

menen lopussa jo 40 000. Lahes puolet myyjista, ja heista naiset miehia useam-

min pelkasi asiakkaita asiakaspalvelussa. Myyntitylissa koettu pelko oli yleista

jo vuoden 1988 tutkimuksessa ja pelko lisaantyi samassa suhteessa kuin hairkit.

Noin puolet myyjista pelkasi huonosti kayttaytyvia asiakkaita.18
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Suurin osa, kolme neljasosa kaupan tyontekijoista ja perati 80 %  kioskityon-

tekijoista oli 1990-luvun puolivalissa nahnyt varkaus- tai napistystapauksen.

Heists 45 % oli ottanut varkaan mytis kiinni. Eniten varkaita ottivat kiinni koko-

aikaiset kassat ja esimiehet. Ne jotka eivat rohjenneet tehda mitaan, pelkasivat

tilannetta ja asiakkaan uhkailua. Yksin tyOskentelevat saivat eniten uhkailuja ja

pelkasivat mytis eniten. 19 Vuonna 1995 tehty Liikealan ammattiliiton jasentutld-

mus osoitti, etta noin joka kymmenes vastaaja oli joutunut sukupuolisen hairin-

tai vakivallan kohteeksi tylipaikallaan. Tassa tutkimuksessa oli mukana seka

tyOtovereiden etta asiakkaiden aiheuttama andistelu tai uhkailu. Sukupuolisen

hairinnan kohteena olivat useimmiten 26-35 -vuotiaat naiset, mutta vakivaltaa

koki tai sills uhattiin etupdassa nuoria tai vanhoja tyOntekijOita. Ammattiliiton

jasenet kokivat, etta tyiittOmyyden pelon jalkeen sukupuolinen andistelu ja va-

kivallan uhka tytipaikalla olivat heidan alansa vakavin ongelma.2°

Kuinka moni yksin tyliskenteleva uskaltaa sanoa varkaalle vastaan? Varkaiden

kiinniottamiseen liittyy melkein aina uhkailua, kiinni kaymista ja lystinteja.

Yksin tyliskentelevat myyjat pelkasivat aiheellisesti turvallisuutensa puolesta.

Ammattiliiton vuoden 1995 jasentutldmuksen mukaan yksintyOskentely tulisi

tykinteldjOiden mielesta lopettaa kokonaan. Tilanne karjistyi 2000-luvulle tul-

lessa; joihinkin toimipisteisiin, kuten Kouvolan Lehtotorin Spar -kauppaan,

tehtiin jatkuvasti rystistOja. Liildwesta muodostui tytisuojelun ennakkotapaus.

Kymen tyOsuojelupiiri Idelsi yksindiset tytivuorot ko. kaupassa vuonna 2003.

TyOsuojelupiiri vetosi tylin psyykkiseen kuormittavuuteen, joka syntyi, kun tyOn-

tekija joutui tytiskentelemaan pelossa. Tama Oaths oli ennakkotapaus, johon

vedoten Palvelualan ammattiliitto ryhtyi vaatimaan yksintytiskentelyn Ideltoa

liikkeissa, missa myyjat joutuivat toistuvasti vakivaltatilanteisiin tai sills uhkaa-

misen kohteeksi. Kouvolan hallinto-oikeus kuitenkin kumosi Kymen tyiisuoje-

lupiirin paatOksen, koska sen mukaan perakkaiset rytistOt saattoivat olla sattu-

ma. Keskustelu asiasta jatkuu, sills tyontekijat eivat puolestaan hyvaksy sita, et-

ta palvelualojen tytipaikoilla sallitaan tietty maara vakivaltaa eika

suutta voida taata."

Tutkijat ovat pohtineet sita, johtuiko vakivallan kasvun ilmio 1990-luvun kOy-

hyydesta, normittomuudesta vai lamasta. 22 Kuinka yhteiskunnallista rikollisuu-

den lisaantyminen kaupan alalla oli? Oikeuspoliittisen tutldmuslaitoksen johtaja
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Kauko Aromaan mukaan yhteiskunnalliset teldjat yhdessa kaupan rakennemuu-

toksen - aukioloaikojen pitenemisen, yksintyliskentelyn lisaantymisen ja laajan

osa-aikaisten ja kokemattomien tykintekijOiden kayttarnisen - kanssa ovat vai-

kuttaneet asiaan. Aromaan mukaan vakivallan lisaantyminen yhteiskunnassam-

me liittyi mandollisesti myOs yleissivistyksen kohoamiseen ja siihen, etta ihmi-

set eivat enda halua totella eika alistua normeihin ja komentoihin samassa mää-

rin kuin ennen. Auktoriteettipelkoa ei enda koeta samassa maarin kuin aiem-

min. Aromaa kuitenkin muistuttaa, etta suhteellisesti tarkasteltuna vakivalta si-

nallaan ei ole maassamme lisaantynyt, vaikka yksittaistapausten madra nimen-

omaan palvelualalla onkin noussut ja ne ovat muuttuneet vakavimmiksi. Vakava

puute oli se, etta ulkopuolisen uhan ongelmaa ei pitkaan aikaan tiedostettu kou-

lutus- ja opastusongelmaksi kaupan tystipaikoilla ja siksi se mytis lisaantyi.23

Yhteisty011a rikoksia vastaan

Tylipaikkavaldvalta ei sisaltynyt kaupan alan tylisuojelun kasitteeseen ja siksi sita

oli ryhdyttava laajentamaan perinteisesta tapaturmakeskeisesta sisallOsta hen-

kiseen tyOsuojeluun. Kesti pitkadn mylis kaupan tyOntekijOitd edustaneen am-

mattiliiton sisalld ennen kuin vakivallan tulo tytipaikoille ja henkisen tyOsuoje-

lun puute ymmarrettiin todelliseksi ongelmaksi. Sita edesauttoi kentalta saa-

puneet monet viestit. Liikealan tyOsuojelukouluttajien kurssiohjelmaan henki-

nen tyOsuojelu tuli vuonna 1987. 24 Vuonna 1988 tyiiturvallisuuslakia uudistet-

tiin ja siihen otettiin mukaan mytis ennakoiva tyOsuojelu tyOymparistlia ja tyti-

tä suunniteltaessa seka psyykkinen tytisuojelu. Kaupan tykinantajat olivat ty6-

turvallisuuslain mukaan vastuussa tyontekijoidensa turvallisuudesta. 25 Ennen

kuin saddijksid voitiin muuttaa ja asettaa tyOnantajille velvoitteita, oli tyOturval-

lisuusasioista saatava kattavaa tutkimustietoa. Liikealan ammattiliitto oli tyii-

suojeluviranomaisten kanssa hyvin aktiivinen tyOsuojeluasiassa ja tytipaikkava-

kivallan ehkaisemisessa 1970-luvun lopulta Widen. Liitto teetatti 1970- ja 1980-

luvun lopulla useita, omia ja tilattuja tutkimuksia kaupan tytioloista. Laajin niis-

ta oli vuonna 1989 TyOterveyslaitokselta tilattu tutkimus kaupan tyii- ja terve-

ysoloista. 26 Ammattiliitto, tyOterveysviranomaiset ja kauppiaat toimivat yhdes-
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sa efi elimissa ja alkoivat julkaista tytiturvallisuuden ohjekirjasia. Tutkittua tie-

toa ja kirjallisia ohjeita alkoi vahitellen olla saatavilla, joita 1990-luvulla tuli so-

veltaa kaytantOOn.

Tytipaildcavaldvallan kasvusta tuli 1990-luvun alussa vakavasti otettava ongel-

ma, johon myiis viranomaiset reagoivat. TyOturvallisuuskeskus j a TyOterveyslaitos

olivat jo tuolloin julkaisseet muutamia oppaita yksintyOskentelysta ja henkises-

ta vakivallasta tytipaikalla. Kauppiaat jakoivat tyOntekijOilleen vuonna 1990 jul-

kaistua turvaopasta. 27 Vuonna 1992 rikoksentorjunnan neuvottelukunta asetti

tyOryhman selvittamaan toimia rahalaitos- ja liikeryOstOjen vahentamiseksi. Se

esitti seuraavana vuonna julkaistussa raportissa, etta kaupan alan tulisi kehittaa

Kaupan Keskusliiton johdolla turvallisuutta. TyOryhmalla oli useita konkreetti-

sia ehdotuksia tyliturvallisuuden parantamiseksi kaupan tyopaikoilla, tyOnteki-

jOiden kouluttamiseksi seka rikosten tarkemmaksi rekisterOimiseksi. TyOryhma

esitti mylis standardisoidun tarran kayttiiiinottoa merkiksi liikkeille, jotka hoi-

tivat ryiistOsuojauksen keskeiset periaatteet. Niihin kuuluivat mm. tekniset va-

rotoimet ja henkilOkunnan koulutus. 28 Yhteiskunnan eri tahot ryhtyivat yhdes-

sa pohtimaan vakivallan torjuntaa ja yhteisty6 viranomaisten, kauppiaiden ja

tylintekijajarjestOjen valilla tiivistyi. Taman yhteistyOn tuloksena ilmestyi vuon-

na 1994 siihen asti kattavin eri alojen tutkimukseen perustuva tyOntekijOiden ja

asiakkaiden valisten vakivaltatilanteiden hallinnan opas.29

Mainitussa oppaassa Aromaa esittaa vakivallan kohtaamiseile teoreettisen

lahttikohdan: se on yleensa vuorovaikutusprosessi. 3° Myyjille ulkopuolisen uh-

kan tunnistaminen ja hallitseminen oli uutta ja siita tuli tyijsuojelun keskeinen

teema 1990-luvulla.

Varautuminen uhkatilanteita varten — koulutus

Suuret liikkeet aloittivat ulkopuolisen uhan ja vakivaltaongelmien ennakoimisen

lisdamalla tuotesuojausta ja videointia, joilla pyrittiin lisdamaan kiinnijaamisen

Kaupan tekniset tai rakenteelliset muutokset, halytys- ja yhteydenpitojar-

jestelmdt eivat kuitenkaan yksin rlittaneet, vaan mylis myyjat oli ennalta koulu-

tettava ja perehdytettava asiaan. Vaaratilanteen hallitsemista ja siind viestintaa,

niin sanallista kuin ilmeitakin, oli syyta etukateen miettia. Koulutetulta tylinteki-
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Alta voitiin mylis edellyttaa rikollisuutta vahentavia toiminta- ja tyOtapoja.

Ongelmatilanteen ratkaiseminen rauhanomaisesti oli kaikkien etujen mu-

kaista. Myyjien turvakoulutuksen antajana Helsingin kauppatyOntekijOiden am-

mattiosasto oli yksi ensimmaisista, silla sen jasenisttiOn kohdistui muuta maa-

ta enemman vaaratilanteita. Koulutuksen kysynta oli suurinta Helsingissa, nlin-

pa Helsingin kauppatyOntekijOiden ammattiosasto ryhtyi jarjestamaan myy-

jien turvakoulutusta yhdessa Tyiivaen Sivistysliiton kanssa 1990-luvun alus-

sa. Ammattiosaston puheenjohtajan Riitta-Liisa Notkon vetarna "Ulkopuolisen

uhan torjunta -kurssi" kassamyyjille vuonna 1991 oli alan ensimmaisia. Han jat-

koi naiden kurssien vetamista seuraavinakin vuosina ja kavi mytis muilla paik-

kakunnilla puhumassa asiasta.

Helsingin kauppatyOnteldjat pitivat vakivalta -teemaa esilla ammattiosas-

tonsa tilaisuuksissa ja tekivat siita vuonna 1992 aloitteen Liikealan ammattilii-

ton edustajakokoukselle. Aloitteessa vaadittiin tyOnantajia hoitamaan parem-

min tyliturvallisuusasiat ja jarjestamaan vakivallan uhriksi ja uhkan kohteeksi

joutuneelle valittOmasti jalldhoitoa.31 Viela tuolloin uhkatilanteeseen tai vakival-

lan uhriksi joutuneiden piti hakea jalldhoitoa itse. KauppatyOnteldjOiden aloite

edesauttoi asiaa niin, etta jalkihoitoa alettiin 1990-luvun puolivalissa jarjestaa

automaattisesti vakivallan uhreille tytiterveyshuollon kautta.32

Helsingissa myess rikospoliisi antoi 1990-luvun alussa myyjille koulutusta uh-

katilanteita varten. Turvallisuuskoulutuksessa korostettiin sita, etta ongelma-

asiakkaita ei tulisi vastustaa, neuvoa tai provosoida, vaan heidan vaatimuksiin-

sa pitaisi suostua ja loukkaavaaldn ldelenkayttOd olisi siedettava. Tassa tilantees-

sa myyjan tulisi muistaa, etta uhkaavan asiakkaat vuodatukset eivat olleet henki-

lOkohtaisia vaan ne oli tarkoitettu myyjalle tyiipaikkansa edustajana. Kokeneen

myyjan mukaan "ammattitaito ja kohtelias kayttis seka hymy olivat jo sinallaan

vastaiskuja hairiiitapaukselle". Myyjaa neuvottiin, etta jos varas ei luovuttanut ta-

varaa takaisin tai pakeni, hanen kiinniottamisensa oli poliisin asia. Myyjan vel-

vollisuus oli olla tarkkaavainen ja panna mieleen varkaan tuntomerkit ja halyt-

tad poliisi.33

Myyjat havaitsivat itse ulkopuolisen uhan -kursseja suoritettuaan, etta he osa-

sivat toimia ryOstOtilanteissa oikein eika henkiliivahinkoja syntynyt. Koulutus

vaaratilanteita varten auttoi myyjaa selviytymaan ryOstOsta, koska han oli jo
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mielessaan harjoitellut asiaa ja tiesi mita tehda. Liikealan ammattiliitto ja

suojeluviranomaiset kehottivat ammattiosastoja jarjestamaan teemailtoja ty6-

paikan turvaohjeista, vakivaltaisesta kayttaytymisesta ja jalkihoidon jarjestami-

sesta. Nyt myiis tytinantajat kiinnostuivat yha enenevassa maarin jarjestamaan

vastaavia kursseja ja julkaisuja vakivaltatilanteiden hallinnasta jaettiin myyjille.

1980-luvun lopulta vuoteen 1995 kaupan tytinantajien antama koulutus tyOnte-

kijOilleen Mlles kymmenkertaistui.34

Kaupan tyiintekijOiden mielesta omaisuuden suojaan kiinnitettiin 1990-1u-

vulla hyvin huomiota ja turvallisuuden tason nostamista tapahtui mytis pienis-

sa myymalOissa, kioskeissa ja huoltoasemilla. Silti itse tyOntekijat kokivat itsen-

sä turvattomiksi. 35 Mutta mytis myyjilla oli oma vastuunsa turvatoimien opet-

telemisessa ja niiden huoltamisessa. Videoiden nauha oli vaihdettava, halytys-

napit testattava, turvalaatikot ja kassakaapit oli pidettava lukittuna. Napistykset

saattoivat kohdistua yhta lailla mylis myyjien sosiaalitilaan ja henkiliikohtaiseen

omaisuuteen.36

***

Vakivallan tuleminen kaupan ty6paikoille ei tapahtunut yhtakkid eika sil-

le ole yhta yksittaista syyta vaan taustalla olivat yhteiskunnalliset muutokset.

Vuosisadan alussa myyja oli pienessa liikkeessa kauppiaan valvovan silman al-

la, mutta samalla mytis hanen patriarkaalisessa suojeluksessaan ulkopuolisel-

ta uhalta. Toisen maailmansodan jalkeen yhteiskuntamme ja vahittaiskauppa

sen osana oli suuressa muutoksessa ja modernisaation prosessissa. Kun saan-

nOstelyn niukkuudesta seivittiin, alkoi itsepalvelukaupan lapimurto ja samal-

la kaupan historian suurin muutos tylintekijan ja tystin sisallOn nakOkulmasta.

Kun asiakas paastettiin vapaasti kuljeskelemaan myymalaan, myEss tyOnantaja-

tytintekija suhde muuttui valjemmaksi. Tyontekijat vapautuivat jatkuvasta asia-

kaspalvelijan roolista, mutta sen tilalle tulivat asiakkaiden tarkkailu, varkauksi-

en estaminen ja myOs varkaiden kohtaaminen. Itsepalvelu jo sinallaan lisasi nä-

pistyksien, varkauksien ja sita kautta myiis valdvallan mandollisuutta kaupois-

sa. Kauppiaan valvovana silmana toimivat kassojen viivakoodit ja turvakame-
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rat. Tystin turvallinen suorittaminen vaati myyjilta koulutusta, jota he ryhtyivat

itselleen vaatimaan.

Itsepalvelun lapimurto vahensi henkilOkuntaa kaupoista. Kun samalla auki-

oloajat vapautuivat kaupan pitaminen auki vahaisella henkiltikunnalla tai pera-

ti vain yhdella kassatyOntekijalla lisdantyi ennakoimattomasti. Valdvaltaa tai sen

uhkaa alkoi esiintya 1980-luvulla yha enemman ja siita tuli kaupan tyijsuojelun

suurin ongelma. Tystissa jaksaminen heikkeni, kun ilmassa oli jatkuva varasta-

misen tai vakivaltaisten asiakkaiden uhka. TyOntekijat kaipasivat tystipaikoilleen

turvakseen laitteiden lisaksi myOs muita tytintekijOita. Myyjat pitivat toista ty6-

kaveria parhaana henkisend turvana. Sen lisaksi tyOntekijat hakeutuivat mytis

turvallisuuskoulutukseen ja jopa itsepuolustuskursseille.37

Kaupan havildn osuus oli vuonna 2002 Euroopassa keskimaarin 1,35 % ja

Suomessa vahan suurempi, 1,44 % kaupan myynnin arvosta. Historiallisesti tar-

kasteltuna suurin muutos havikin koostumuksessa on se, etta tan g paivana asi-

akkaiden tekemien varkauksien osuus on siita noin puolet. Asiakasvarkaudet

ovat lisaantyva ja eniten harmia ja hairiOta tuottava havildn alue. Eras valinta-

talon kassatytintekija totesi, etta "en mina voi kovin pitkalle juosta. Omaa hen-

ked ei vaaranneta, ennemmin voi antaa sen yhden kaijan menna".38TyOntekijat

yrittavat hallita tilannetta, muita koska heita on tyiipaikalla aivan liian vahan,

he tavallaan ovat turtuneet napistyksiin ja varkauksiin eivatka koe olevansa vas-

tuussa tilanteesta.
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"Kauhea joskin on puhdistustyOmme..."
Skp ja vakivalta

Sana vakivalta on rikastuttanut suomen Idelta ainakin Agricolan ajoista lahtien.

Tystivaenliikkeen ja miksei yhta lailla sotavaen kaytlissa vakivalta- sanan alkuosal-

la on ollut myOnteinen, ponnekas merkitys. Etymologit selittavat vaen tarkoit-

taneen seka sisaista mahtia tai voimaa etta kalevalaisten haltijaolentojen jouk-

koa. Merkityksen muutos mytologisesta veden, maan ja tulen vaesta talon tai

armeijan ihmisiin on sailyttanyt maagisen mandin potentiaalin.' Vald-sanasta

on johdettavissa myiis kielteisempi adverbiaali vakisin, jossa pakottava voiman

kayttii on lasna.

Yhdyssanan loppuosa, valta, on vanha germaanilaina (Gewalt, ruotsiksi val-

de), jonka kayttii yleistyi 1800-luvun puolivalissa, kun vierasperaisia kasitteita

ryhdyttiin suomentamaan. Saksassa ja ruotsissa valdvaltaa tarkoittava sana on

jotakuinkin sama (Gewalt, väld), kun taas englannin ldelessa fyysiseen voiman-

kayttOOn viittaava sana (violence) poikkeaa valtaa tarkoittavasta (power). Jo it-

sessaan merkitsevien vaki- ja valta-sanojen yhdistelma purkautuu vakivallaksi

vain suomen kielessa. 2 NakOkulmasta riippuen vaen valtaan on suhtauduttu jo-

ko halveksittavana rahvaan melskaamisena tai kansan syvien rivien tandon il-

mauksena. 3 Jalkimmainen kohottava merkitys on sisaan rakennettu kdsilla ole-

van julkaisusarjan 1800-luvun lopulta kumpuavaan nimeen: Vaki Voimakas.4

Vakivallan vystiry

Jos vakivallan madrad mitataan tuomioon johtaneena vakivaltarikollisuutena ja

henldrikoksina, 1900-luvun alkuvuosikymmenet olivat Suomessa miltei jatkuvaa

vakivallan lisaantymisen aikaa. Kansainvalisessa vertailussa kasvu oli huomat-

tavaa, joskaan ei poikkeuksellista. Vakivallan hyOkyaalto taittui Suomessa hitaa-
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seen laskuun 1930-luvun puolivalissa pulavuosien jalkeen. Aikalaisselityksissa

itsendisen Suomen vakivalta-aallon syind pidettiin mm. pirtun salakauppaa, kä-

siaseiden yleistymista, sisallissodan raaistavaa vaikutusta seka kansalaisten vd-

hattelevad suhtautumista vakivallantekoihin. Nykytutkimuksessa vakivaltarikol-

lisuuden muutoksia ei kyeta selittamaan tyhjentavasti yhdella muuttujalla.5

Vakivaltarikollisuus lahti kasvuun vuoden 1905 suurlakosta, jonka vallanku-

mouksellisessa murroksessa osa tytivaestiista hyvaksyi vakivallan yhteiskunnal-

lisen vaikuttamisen keinoksi. Martti Lehden mukaan tytivaki oli ainoa yhteis-

kuntaryhma, jonka suurlakosta kaynnistynyt kehitys radikalisoi vakivaltaiseksi.

Samanaikainen tytivaestOn jarjestaytyminen ei vaikuttanut levottomimman rah-

vaan humalakayttaytymiseen. Henkirikollisuuden mdaran pysymista korkeana

murrosvuosien jalkeen on selitetty ristiriidalla, joka syntyi danioikeusuudistuk-

sen ja tyOvaen jarjestaytymisen suurten odotusten kilpistyttya vaatimattomiksi

saavutuksiksi eduskunnassa.6

Sdp irtisanoutui virallisesti vallankumouksellisesta vakivallasta ja sita harjoit-

tavista jarjestiiista Oulun puoluekokouksessa vuonna 1906.7 Ongelmallinen suh-

de ajankohtaistui uudelleen vallankumousvuonna 1917. Lokakuun bolshevik-

kikumouksen jalkeen johtavat sosiaalidemokraatit pelkasivat vallankumouksen

riistaytyvan Suomessa vakivallaksi ja epajarjestykseksi. Vakivaltaisen vallanoton

linja sai tyOvaestOssa loppuvuonna lisaa kannattajia, jotka jarjestaytyivat puna-

kaarteiksi. Kun vallankumoukseen paddyttiin tammikuussa 1918, se pyrittiin

kansanvaltuuskunnassa yha hahmottamaan vuonna 1917 menetetyn tyOvaes-

ton vallan (eduskunnan hajotus, valtalaki) puolustamisena.8

Vaikka tyiivaestOn osuus vakivaltarikoksiin pysyi jatkossakin korkeana, vuo-

det 1917-1918 merkitsivat muutosta talonpoikaisnuorison suhteessa vakivallan-

kayttOOn. Henkirikollisuus kasvoi eniten maaseudulla teollisuuspaikkakuntien

vakivaltakeskusten ymparilla. Toisin kuin voisi olettaa, vakivaltarikoksiin eivat

niinkaan syyllistyneet sisallissodan veteraanit kuin tilallisvaeston vesat, jotka oli-

vat varttuneet veljesvihan myrkyttamassa ilmapiirissa paasematta itse osallistu-

maan sotaan tai sen jalkiselvittelyihin.Vakivaltaistumiseen vaikuttivat lisaksi tu-

loerojen kasvu korkeasuhdanteen kannattelemalla maaseudulla seka pirtukau-

pan ja kasiaseiden yleistyminen.9
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Pulakausi taittoi henkirikollisuuden laskuun 1930-luvun alusta lahtien: vald-

valtaan altistava alkoholinkayttO vahentyi ja tuloerot vdestOryhmien valilla ka-

ventuivat. Henkirikollisuuden pysymista alhaisempana taloudellisen nousu-

kauden ja vapaamman viinan Suomessa on selitetty pienten ikaluokkien ongel-

mattomalla aikuistumisella seka jarjestyksenvalvonnan tehostumisella huviti-

laisuuksissa. Poliittiset dariliikkeet sitoivat osan potentiaalisista valdvaltarikolli-

sista mukaan lailliseen ja laittomaan jarjestOtoimintaansa. m Oikeistoradikalismi

aiheutti vuosikymmenen taitteessa vakivaltaisia ylilyOnteja, mutta darivasem-

misto, kuten seuraavassa artikkelissa pyritaan osoittamaan, syyllistyi valdvaltaan

Minna omia kannattajiaan kohtaan.

Sanasta Iihaksi

Perustavassa kokouksessaan Moskovassa 1918 Suomen kommunistinen puolue

(Skp) maaritteli tavoitteekseen aseellisen vallankumouksen Suomessa, porva-

rillisen valtion murskaamisen ja tyiivaen diktatuurivallan. 11 Valdvallan hyvaksy-

minen liittyi maailmansodan jatkumiseen, sen kun uskottiin kaantyvan maail-

manvallankumoukseksi ja vapauttavan Suomenkin valkoisesta luokkavallasta.

Kun Kommunistinen internationaali (Komintern) oli perustettu vuonna 1919,

Skp liittyi sen jasenjarjestOksi (sektioksi) sitoutuen samalla kattojarjestOn kulloi-

siinkin toimenpide- ja taktiikkaohjelmiin. Ne muuttuivat maailmansotien vali-

sena kaudella muutamaan otteeseen, mutta Skp:n perustavassa kokouksessaan

muotoilemiin ohjelmateeseihin ei kajottu. Skp:ssa omaksuttiin muita kommu-

nistipuolueita varhemmin ja vahvemmin periaate omien rivien puhdistamisen

valttamattiimyydesta. Puolueen saantedhin kirjattiin vuonna 1920 kuolemanran-

gaistus pettureille.12

Suomessa aseelliseen vallankumoukseen sitoutunut Skp oli alusta alkaen

laiton jarjestO. Vallankumouksellisen vasemmiston kannat laillisesti kanavoi-

nut Suomen sosialistinen tylivaenpuolue (Sstp) kirjasi vuoden 1920 ohjelmaan-

sa Skp:ta pehmeampia menettelytapamuotoiluja. Se ei kehottanut anarkistisiin

vakivallantekoihin tai mellakointiin vaan korosti valistus- ja jarjestOtoiminnan

merkitysta. Vallankumouksen muodot jatettiin riippumaan porvariston reakti-
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oista. Tauno Saarelan mukaan muotoilut eivat valttamatta tarkoittaneet irtautu-

mista aseellisesta vallankumouksesta tai proletariaatin diktatuurista. Taktisella

epamadraisyydella koetettiin valttaa viranomaisten huomio." Puolue lakkautet-

tiin silti jo vuonna 1923. Muut kommunistien julkisen toiminnan *jest& lak-

kautettiin Suomessa viimeistaan vuonna 1930.

Maanalainen Skp laillistettiin ja perustettiin uudelleen Helsingissa syksylla

1944. Tavoitteena oli yha vallankumous, mutta sen toteuttamisen keinoja vai-

tettiin kansanvaltaisiksi. Kansa-sanan ajankohtainen hyOdyntaminen (esim.

Suomen Kansan Demokraattinen Liitto, kansanrintamahallitus, kansandemo-

kratiat) ei ollut ristiriidatonta, silla kansan yhtendiseen tahtoon vetoaminen ky-

seenalaisti tytivaestOn johtavan roolin. Vuoden 1918 teeseissa asia ilmaistiin

suorasukaisesti: " [...] - on siis pyrittava porvarillisen valtion havittamiseen eika

suinkaan kansanvaltaan[...] "14

Skp:n periaateohjelma uudistettiin virallisesti vasta vuonna 1957, jolloin pan-

tiin paperille sodan jalkeen noudatetuiksi vaitetyt periaatteet. Pyrkimyksend oli

yha proletariaatin diktatuuri, joka piti toteuttaman yhdistamalla parlamentaa-

rinen toiminta kansanjoukkojen suoraan liikehtimiseen. Siirtymakaudella ty6-

vaen diktatuurin olisi oltava riittavan voimakas lyOrnaan porvarillisen vastaval-

lankumouksen aalto. Skp toivoi tekopyhasti, etta edistyksen rintama olisi nun

laaja, etta porvaristo ymmartaisi alistua vaistyvaan rooliinsa historiallisten valt-

tamattOmyyksien toteutuessa. Tarvittaessa Skp olisi valmis johtamaan vastaval-

lankumouksen kukistamista.'5

1960-luvun lopulla ajanmukaistetusta ohjelmasta tiputettiin proletariaatin

diktatuurin tavoite ja ehdollinen vakivaltapykala. VahemmistOOn jaaneen puo-

lueopposition mukaan siita puuttuivat myijs marxismi-leninismin korostus,

puolueen johtava osuus vallankumouksen suorittamisessa seka Neuvostoliiton

kommunistisen puolueen (Nkp) johtava rooli. 16 Vuonna 1969 puolue hajosi kay-

tanniissa kahtia enemmistOldisiin ja vahemmistOldisiin. Romanttinen vakival-

lan kuvasto kohosi uuteen kukoistukseen varsinkin taistolaisessa opiskelijaliik-

keessa. Kovista puheista ja mielipideterrorista huolimatta nuortaistolaiset eivat

kayttaneet poliittista vakivaltaa ja fyysista terroria, joihin osa esimerkiksi saksa-

laisista vasemmistoradikaaleista sortui.17
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Seuraavassa artikkelissa pohditaan, miten vakivallan sana muuttui lihaksi,

pahimmillaan ruumiiksi. Mita valmius vakivallan kayttliOn merkitsi Skp:n poli-

tiikassa? Oliko se vain ohjelmiin juuttunut jaanne, kuollut kirjain? Puolueen jul-

kaisuissaan kayttama vakivaltainen retoriikka ohitetaan ohjelmateksteja lukuun

ottamatta.' 8 Vakivaltaa ei tarkastella sen perusteella, mita puolueen nimissa sa-

nottiin tai minkalaisiin toimenpiteisiin oltiin valmiita ryhtymaan vallankumouk-

sen toteuttamiseksi, vaan sen mukaan, mita todella tehtiin. Tarkastelu on rajattu

rauhan aikaan ja ns. normaaliolosuhteisiin, joiden vallitessa vakivaltainen toi-

minta on vahiten oikeutettua. 19 Artikkelissa painottuvat Skp:n nimissa Suomessa

suoritetut vakivallanteot, mutta suomalaisten emigranttikommunistien osuutta

neuvostohistorian pahimpaan terrorikauteen on mandoton sivuuttaa.

Toiminnallista rajausta perustelen muutama vuosi sitten Suomen tiedotusva-

lineissa kaydylla keskustelulla kommunismin mustasta historiasta. Siina valtaan

paassyt kommunistinen ideologia yhdistettiin suhteellisen suruttomasti jouk-

kovainoihin ja terrorismiin. Polemiikin synnyttanyt Kommunismin mutta kir-

ja -suomennos teki valitilinpaatOksen 1900-luvun merkittavimman ideologisen

kokeilun seurauksista. Teoksen rajaus kommunismin nimissa tehtyihin rikoksiin

lienee vaikuttanut mielikuviin mylis suomalaisesta kommunismista, vaikka si-

ta kasiteltiin kirjassa Minna vain suomentajan esipuheessa. 2° Olivatko suoma-

laiset kommunistit, hyvaksyessaan vakivallankayttin padmadriensa toteuttami-

seksi, rikollisia, joita nykyaikana kutsuttaisiin terroristeiksi?

Timo Vihavainen on paatynyt tylyyn johtopaatokseen pohtiessaan suoma-

laiskommunistien mandollista valtaanpaasya Suomessa "vaaran vuosina" toi-

sen maailmansodan jalkeen: "Ei suinkaan ollut kommunistiemme omaa ansiota,

etta heidan tarkoittamansa joukkomurhat jaivat maid tekematta."21Vihavaisen

nakemys viittaa kommunistien oletettuihin (pyrkimys joukkomurhiin) ja toteu-

tumattomiin aikomuksiin (eivat syyllistyneet murhiin sodan jalkeen). VerilOyly

otaksutaan mandolliseksi kommunistien hallitsemassa Suomessa, koska samaan

aikaan valtaan nousseet kommunistit syyllistyivat puhdistuksiin kansandemo-

kratioissa. Paattelysta lOytyy nain yhtymakohtia neuvostohistorian vuosiin, jol-

loin ihmisia tuomittiin sen perusteella, mita heidan uskottiin voivan tehda."

Skp:n omassa historiankirjoituksessa sen maanalaisuuden kausi on kano-

nisoitu sankarilliseksi taisteluksi ahtaissa, vakivallan savyttamissa olosuhteis-
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sa. Kommunistit olivat varsinkin lapuanliikkeen terrorin ja poliisin mielivallan

kohteita ja vuoden 1930 jalkeen usein vailla kansalaisoikeuksia. 23 Nakemys on

osin perusteltu mutta luokkakirjallisuuden nakiikulman ja poliittisen tarkoituk-

senmukaisuuden rajaama: malka nandaan vain vihollisen silmassa. Kriittinen

kommunismintutkimus on Neuvostoliiton hajoamisen jalkeen perustanut uudet

tulkintansa venalaisten ja suomalaisten arkistolahteiden vertailuun. 24 Moskovan

puoluearkistot olivat rata ennen ainoastaan harvojen Skp:n omien historiankir-

joittajien kayttissa. 25 Vaikka akateemisuuden kaavussa on sorruttu myiis ylilyOn-

teihin, 26 kuva suomalaisesta kommunismista kandessa maassa on tarkentunut

ja muuttunut raadollisemmaksi.

Kaikki suomalaisen kommunismin akateemiset spesialistit eivat valttamatta

osallistuneet keskusteluun, kun julkisuudessa kasiteltiin Kommunismin mustaa

kirjaa. 27 Vastahakoisuuden tarttua teokseen voi tulkita kommentiksi sen tasosta

ja kapeasta lahestymistavasta tai toisaalta aseettomuudeksi sen tulkintojen ku-

moamisessa. Seuraavassa artikkelissa yritetaan pureutua kommunismin ja vd-

kivallan kytkentaan suomalaisessa kommunismissa.28

Vakivallanteot ja poliittinen vakivalta

Filosofi Martti Kuokkasen mukaan teko on vaivaltaa jos ja vain jos

teko tehdaan vapaasti ja autonomisesti ja

teko on oletettavasti toisen osapuolen autonomiaa loukkaava tai

3) teon tarkoituksena on vahingoittaa toista osapuolta henkisesti tai fyysi-

sesti tai teon tarkoituksena on rajoittaa toisen osapuolen vapautta.29

Kuokkanen erottelee "vdkivaltaisen vakivallanteon" ja sellaisen vakivallanteon,

jonka suorittaminen ei edellyta valitOnta toimintaa, mista esimerkiksi kdy jon-

kun henkilOn myrkyttaminen. Kuokkasen maaritelma kattaa tyypilliset vakival-

lanteot kuten pahoinpitelyn, raiskauksen, kidutuksen, elainraakkayksen, pakot-

tamisen, nOyryyttamisen, havaistyksen, uhkaamisen, painostamisen sekd mäd-

ritelman mielessa mystis loukkaavan kielenkayttin ja panettelun.
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Vakivallanteot on pyrittava asettamaan kontekstiinsa, silly esimerkiksi uhkaa-

minen ja painostaminen ovat tiettyyn rajaan saakka sallittuja keinoja politiikassa

ja taloudessa. Vakivallantekoihin syyllistyvat aina ihmiset, mutta tassa artikke-

lissa huomio ldinnitetdan puolueen nimissa harjoitettuun valdvaltaan. Markku

Ahonen on maaritellyt poliittisen valdvallan:

[...] yksiliin, sattumanvaraisesti muodostuneen kansanjoukon tai jollain tavoin pysy-
vdksi organisaatioksi muodostuneen ryhman tahallista, toisen yksikin tai ryhman fyy-
sista vahingoittamista tai tuhoamista. Aktiivinen ja tietoinen, vaikkakaan ei valttamat-
ta suunniteltu toimiminen erottaa sen rakenteellisesta vakivallasta.3°

Jos vakivallanteon motiivit sitovat sen poliittiseen valtataisteluun, oma kan-

nattajaryhma saattaa tulkita toiminnan pyyteettOmaksi uhrautumiseksi suurem-

man padmadran hyvaksi. Moraalissa arvioissa poliittista vdldvaltaa saatetaan pi-

tad jopa ylevand. Siksi valtaapitdvien normijarjestelma sdann011isesti rankaisee

siihen syyllistyneita ankarasti. 31 Esimerkiksi Eugen Schauman on jaanyt Suomen

historiaan sekd tunnetuimman poliittisen murhan tekijand etta itsendisyystais-

telun marttyyrina. Murhaa yleviiitti se, etta Schauman riisti hengen myOs itsel-

tdan tekonsa jalkeen.32

Poliittista valdvaltaa ruodittaessa tOrmatdan poliittisen rikollisuuden ja po-

liittiseen oikeudenkayttin ongelmiin. Kommunismin kannattajia tuomittiin

Suomessa maailmansotien valisend aikana vankeusrangaistuksiin yleensd valtio-

petoksen valmistelusta, harvemmin valdvaltarikoksista. Viranomaiset kutsuivat

tuomittuja valtiollisiksi vangeiksi. Oikeuslaitoksen Casa-arvoisuus kyseenalaistui

viimeistdan siind vaiheessa, kun tuomioistuimet kasittelivat lapuanliikkeen suo-

rittamia vdldvaltaisia vapaudenriistoja silkkihansikkain. Jos kyyditykset johtivat

tuomioihin, ne olivat yleensd ehdollisia ja lieventdvind asianhaaroina pidettiin

syytettyjen "isanmaallisia" motiiveja. 33 Lars BjOrne on puhunut ddrivasemmis-

ton oikeuskohtelussa ketjuuntumisperiaatteesta, jonka mukaan kaikki yhteydet

Moskovasta johdettuun Skp:hen katsottiin sen laittomien tarkoitusperien edis-

tdmiseksi, sus valtiopetoksen valmisteluksi. Paikallistason urheiluseuran jasenet

ketjun ddripdassa saatettiin periaatteessa katsoa vastuullisiksi Kominternin sa-

nelemista Skp:n pdatOksistd. Adrioikeiston tapauksessa, esimerkiksi Mantsalan

kapinan oikeuskasittelyssa, jokaista syytettyd kohdeltiin yksiltind.34
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Valtiollisten vankien kohtelu Tammisaaren pakkotystilaitoksessa aiheutti ke-

salla 1924 yhteenoton, jossa kuoli kaksi vartijaa. Surmaaja hyOkkasi vartijoiden

kimppuun kostaakseen veljensa menehtymisen, joka hanen mielestaan oli joh-

tunut vartijoiden tahallisesta kiusanteosta. Tekija ei yrittanyt paeta vaan riisti

hengen mystis itseltaan. Arvo "Poika" Tuomisen mukaan pahimpien punikinvi-

haajavartijoiden surmaamista tervehdittiin poliittisten vankien yhteislissa tyy-

dytyksella.35 Suomessa vanki (tai kerran juuri vapautunut vanki) surmasi vangin-

vartijan 1900-luvun kuluessa 15 kertaa.36

Itsendistyneen Suomen ainoaksi huomattavaksi poliittiseksi murhaksi on jaa-

nyt sisdasiainministeri Heikki Ritavuoren surma alkuvuonna 1922. Sen motiivina

on pidetty Ritavuoren suopeaa suhtautumista punavankien armanduskysymyk-

seen seka. Ita-Karjalan kansannousuun liittyneita paatOksia, jotka eivat miellyt-

taneet darioikeiston aktivisteja. Poliisitutkinnassa teko tulkittiin yksittaisen

riintyneen nuorukaisen suorittamaksi henkirikokseksi, eika oikeiston salaliitol-

le ole loytynyt pitavaa nayttOa.37

Puolue puhdistaa itse itsensa

On siis ollut tilanteita, jolloin me olemme hyvaksyneet valdvallan, jopa siihen osallis-
tuneetkin. Kysymys onkin aina vain naista tilanteista, siita, kenelle on tehty vakival-
taa, millaisen asian puolesta on taisteltu, kenen aloitteesta ja kenen syysta aseellinen
taistelu kulloinkin on syntynyt. Naihin kysymyksiin voidaan saada luotettava vastaus
ainoastaan tosiasioita tarkastelemalla.38

Seuraavassa pyritaan "tarkastelemaan tosiasioita" luomalla katsaus Skp:n hyvak-

symiin vakivallantekoihin itsenaisyyden ajalla ennen toista maailmansotaa.

Vakivaltaisista valdvallanteoista tunnetuin lienee Kuusisen klubin mur-

ha-attentaatti, jossa Pietarin punaupseerikouluun pesiytynyt puolueopposi-

tio poisti paivilta Skp-johtoa elokuussa 1920: kandeksan henkilOa sai surman-

sa. Valienselvittelyn syyna oli opposition tyytymattOmyys Skp:n politiikkaan ja

muutamiin johtohenkilOihin. Kun Skp:n keskuskomitea ei ottanut opposition

kantoja huomioon vaan pyrki tukanduttamaan kritiikin, paateltiin, ettei "her-

roista paase kuin tappamalla." Vaikka kyse oli kommunistien keskindisista rii-

doista, opposition taustalta etsittiin jalkiselvittelyssa Suomen "lahtariagenttien"
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ja Venajan vastavallankumouksellisten vaikutusta. Venajan bolshevikeilla saat-

toi olla sormensa pelissa, silla opposition katsottiin toimineen heidan rohkai-

semanaan.39

Pietarin attentaatin voi ilman muuta luokitella terroristiseksi teoksi, silla am-

puminen oli pidalckeettinta ja uhreissa oli mukana sivullisia. Tekijat halusivat

tulkita sen "punaiseksi terrorismiksi", mutta tuomareiksi halytetyt bolshevik-

kijohtajat eivat pitaneet nimitysta sopivana toverien keskindisissa kahinoissa.

Terroriteot porvaristoa vastaan, sen sijaan, toivotettiin tervetulleiksi. 4° Vaikka

Skp:n keskuskomitea ei tietenkaan hyvasynyt itseensa kohdistunutta vakival-

taa, revolverioppositiolla oli kannattajansa puoluevaen keskuudessa. VerilOyly

kuvastaa ennen kaikkea emigranttikommunistien raaistuneita menettelytapo-

ja Neuvosto-Venajan sekavissa oloissa.

Suomen porvariston kurittamista kaavailtiin etenkin Skp:n sotilasjarjestOssa,

jonka operaatioihin loytyi vapaaehtoisia usein juuri punaupseereista. Kevaalla

1920 Mannerheimin murhasuunnitelme eteni toteutusasteelle ja iskuryhman

miehet olivat passissa Tampereen suojeluskuntajuhlilla. Ampujaksi valitun to-

verin sisu oli kuitenkin mennyt kaulaan ratkaisevilla hetkilla. Myiis vaihtoeh-

toinen suunnitelma murhata sotarninisteri Bruno Jalander raukesi. Iskuryhma

epaonnistui paluussaan rajan yli, ja poliisi sai yhden pidatetyista tunnustamaan.

Kostoksi petturuudesta pari punaupseeria tappoi puheliaan Teodor Sadevirran

kasikranaatilla. Rajandyksessa sai surmansa myiis yksi sivullinen. 42 Valkoisen

Suomen symbolin kaatamiseen tandannyt suunnitelma paattyi nolosti punaup-

seerien avustajan murhaan. Toteutuessaan Mannerheimin murha olisi vaikutta-

nut Suomen ja Neuvosto-Venajan valisiin suhteisiin.

Kun Suomen ja Neuvosto-Venajan rajarauha oli solmittu vuonna 1922 ja olot

molemmilla puolilla olivat vakiintuneet, Skp syyllistyi lopulta kovin harvoin po-

liittisiin valdvallantekoihin Suomessa. Suurimmassa riskiryhmassa olivat puo-

lueen omat jasenet, jonka suostuivat paljastamaan Skp:n maanalaisia tyOnteki-

Oita ja yhteyksia poliisille eli "ohranoimaan". Etsivan keskuspoliisin aineisto-

jen mukaan Skp syyllistyi muutamaan otteeseen ilmiantajiksi ryhtyneiden ja-

sentensa kostomurhiin. 43 Kuopion Melia lOydettiin syyskuussa 1921 ammut-

tuna Pekka Pitkanen, joka oli hiljattain selvittanyt poliisille laajasti paikallista

Skp-toimintaa. Murhasta epailtiin aluksi Hugo Ahokantaa ja Niilo Vallaria, jal-
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kimmaista sen perusteella, etta han oli kehottanut Suomen Tyiimiehen sivuilla:

"Antakaa kavaltajalle kavaltajan kohtalo". Epailyt raukesivat ja murha jai nayttin

puutteessa selvittamatta.

Pitkasen tapausta kaytettiin puolueen sisalla varottavana esimerkkind vie-

la 1934 ilmestyneessa kokoomateoksessa "SKP:n taistelun delta". Nimimerkki

"Konspiraattori" selitti ampumisen valttamatttimaksi ja luonnolliseksi en-

nalta ehkaisevaksi toimenpiteeksi, joka tyydytti tyiilaisten oikeudentuntoa.

Omavaltaisuuteen ei silti saanut sortua:

Taman pikku muistelman tarkoituksena ei ole yllyttaa ketaan omin pain provokaat-
toreita nitistamaan. Tallainen rankaisutoimenpide on poliittinen toimenpide, mihin
on harkiten ja vain erikoistapauksissa ryhdyttava. Emme me yksitellen tappamalla
paase ohranoista ja urkkijoista. Niista tekee lopun vasta proletaarinen vallankumo-
us, joka lujalla kadella rankaisee kaikkia tyiivaenluokan vihollisia ja murskaa porva-
riston ohranalaitoksen.44

Lokakuussa 1926 lOydettiin murhattuna Espoon saaristosta verhoilija Kustaa

Hakkarainen. Hanesta koulittiin Skp:n sotilaslinjan organisaattoria, toden-

nakoisesti rajaseuduille, mutta poliisi sai miehen ryhtymaan yhteistyOhlin.

Hakkaraisen Skp-tapaamisia seurattiin suuremman saaliin toivossa. Poliisin ris-

kinotto epaonnistui: viimeksi Hakkaraisen yhteyksia tarkkaillut etsiva eksytet-

tiin, ja seuraavan kerran tiedottaja tavattiin kylmana saaresta.45

Loppukesalla 1932 kommunistien julistusten levittamiseen syyllistynyt Pauli

Kukkonen kertoi poliisikuulusteluissa Skp:n ja sen nuorisojarjestOn Oulun pii-

rin toimielinten kokoonpanon. Vapauteen paastetty mies otettiin toverituomio-

istuimen tenttiin, jossa epailykset ilmiannosta vahvistuivat. Paljastetut puolue-

toimitsijat lahtivat pyrkimaan rajan yli turvaan, minka jalkeen Kukkonen lOydet-

tiin surmattuna Oulujoen pitajasta. 46 Tiedottajatiedon mukaan luvan ilmianta-

jan murhaan oli antanut puolueen yleisorganisaattori Helsingissa. 47 Teon suo-

rittajaksi oli ilmeisesti saatu puolueytimen ulkopuolinen henkilo, joka muiden

lailla pakeni rajan taakse. Moskovan Lenin-koulun suomalaisille Kukkosen koh-

taloa kaytettiin esimerkkind siita, miten puolueen pettureille kay. Opiskelijoille

ei kerrottu, etta heidan joukossaan istui yksi Oulun piirin paljastuneista, joka oli

osallistunut ilmiantajaksi epaidlyn kovisteluun. 48 Murhaluvan antanut yleisorga-

nisaattori oli puolestaan valmistunut Lenin-koulun ensimmaiselta suomalais-
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kurssilta vuonna 1931.49

Hankalammin tulkittavista tapauksissa kay esimerkiksi Toivo Einari Peltosen

surma juhannuksena 1933 Tuusulassa. Miesporukassa oli illan aikana riidel-

ty oloista Venajalla, mutta muuten poliisitutkimuksen alkuvaiheessa ei lOyty-

nyt nayttOd surmatyOn poliittisista motiiveista. Poliisi sai vahvistusta epailyil-

leen vasta lokakuussa 1936 tiedottajatiedosta, jonka mukaan Peltosen tapaus

oli ollut Skp:n kostomurha. Toisin kuin edella mainituissa tapauksissa, syyllinen

kyettiin osoittamaan ja pikaistuksissa tehdysta taposta annettiin vuoden tuomio.

Kun poliisi sai uutta tietoa, surmaaja oli jo tuomionsa karsinyt ja paassyt takai-

sin Keravan Skp-piireihin.

Markku Salomaa mainitsee Kukkosen ja Peltosen surmat tyypillisiksi "leikka-

uksiksi", vaikka jalkimmaisessa tapauksessa epaily poliittisuudesta oli yhden tie-

dottajamaininnan varassa. Salomaa lukee Skp:n kostomurhiin niin ikaan tammi-

kuussa 1927 Keuruulla surmatun Heikki Haukkalan. 5° Suomen Sosialidemokraatti

-lehti teki tuoreeltaan saman johtopaatoksen, mutta jo parin viikon sulattelun

jalkeen puhuttiin vakisin kommunistien kostomurhaksi vaannetysta jutusta.

Etenkin 1930-luvun alkupuolella oikeistolehdistO tulkitsi herkasti epaselvat ta-

paukset kommunistien kolttosiksi. Etsivan keskuspoliisin kunniaksi on todetta-

va, etta se mystis ampui julkisuudessa alas joitakin perattOmia huhupuheita.5'

Yleensa etsiva keskuspoliisi toimi tiukasti ja tietoisesti kommunisteja vas-

taan. Tiedottajien varvaamisessa puolueen maanalaisesta verkostosta oli kovat

panokset puolin ja toisin. Skp oli julistanut tuomiota pettureille sen verran avoi-

mesti, etta poliisi pyrki ennakoimaan kostotoimia. Muutamat ratkaisevan tar-

keat tiedottajat saivat uuden henkiliillisyyden, tytipaikan tai matkalipun maail-

man toiselle puolelle. Tunnetuin esimerkki lienee Jalmari Rasi, joka lahetettiin

perheineen Australiaan vastapalvelukseksi Skp:n maanalaisen johdon paljasta-

misesta vuonna 1928. 5' Etsiva keskuspoliisi suojeli nain riuskoilla toimenpiteil-

la vain niita tiedottajia, joita kaytettiin todistajina julkisissa kommunistioikeu-

denkaynneissa.

Vaikka ilmiantajien kostomurhat on arvioitava aikakautensa valdvaltaisuuden

ilmentymind, niita ei voi hyvaksyd jarjestaytyneen puolueen toimintatavoiksi.

Vain lapuanliikkeen kannattajilla oli Suomessa valmiuksia vastaaviin oman pe-

san selvityksiin. 53 Murha puoluetta puhdistavana menetelmana kertoo ihmisar-
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von halveksunnasta ja moraalin rappiosta, jotka molemmat madaltavat mieli-

valtaisten terrorististen menetelmien kaytiin kynnysta. Bolshevikkien rautanyr-

kikseen perustama poliittinen poliisi, Tsheka syyllistyi punaiseen terroriin neu-

vostovallan alusta alkaen. 54 Maailmansodan ja sisallissodan julmuudet vaikutti-

vat siihen, etta tietty kunnioitus vihollisen ihmisarvoa kohtaan rapautui (erosion

of respect), ideologia siihen, etta porvarillinen etiikka suhteellistui. Julmuuksiin

osallistuminen edellytti henkilOkohtaisen moraali-identiteetin kivettamista (tur-

ning into wood).55

Bolshevikkien ideaalivallankumouksellinen, jollaiseksi Skp:n tietoisimmat

tyOntekijat pyrkivat muuttumaan, oli kova ja valmis vuodattamaan verta suurem-

pien padmadrien saavuttamiseksi. Railona aukeava Suomen ja Neuvostoliiton

valinen raja oli vytihyke, jossa neuvostomaasta vaikutteita hakeneet kommunis-

tit seka maanpettureita jandanneet poliisit joskus kohtasivat kohtalokkain seu-

rauksin.

Rajakahakat

Monilta Skp:n maanalaisilta tystintekijOista loytyi pidatystilanteissa aseita, mutta

niiden kayttO poliisia vastaan oli enemman poikkeus kuin saantO. Etsivan kes-

kuspoliisin paallikko Esko Riekki tulkitsi kiertokirjeessaan, etta aseistautumisel-

la haluttiin antaa kommunistien kannattajille signaali aktiivisesta vastarinnas-

ta. 56 Liipasinsormi oli herkimmillaan laittomien rajanylitysten yhteydessa, jotka

johtivat muutamaan selkedan veritekoon.

Helmikuussa 1933 rajavartiosto yllatti Kannaksella viisi laittomasti Venajalta

tullutta miesta, mika johti laukaustenvaihtoon ja rajavartija Eino POyhOsen me-

nehtymiseen. Yksi miehista pidatettiin, muut pakenivat rajan molemmille puo-

Poliisi paasi kanden Suomen paenneen jaljille Viipurissa, piiritti majapai-

kan ja lOysi tulitaistelun jalkeen asunnosta kaksi kuollutta, etappimiehend tun-

netun Matti Ilosen seka Moskovan Lenin-koulusta Skp:n piiriorganisaattorik-

si lahetetyn Vieno Vihervaaran. Poliisitutkinnassa surmat tulkittiin itsemurhik-

si toivottomassa tilanteessa. Skp:n tulkinnan mukaan miehet menehtyivat tuli-

taistelussa.57

Joulukuussa 1935 Kannaksella tavatulta pariskunnalta pyydettiin passit tar-
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kastettavaksi. Epailysten herattya seurasi laukaustenvaihto, jossa sai surmansa

konstaapeli Ilkka Mauri Henttinen. Ampuja seka seuralaisensa pakenivat neu-

vostopuolelle. Vaarennetysta henkillillisyystodistuksesta saatiin kuvan perus-

teella tunnistettua vain mies, jonka lapualaiset olivat muiluttaneet itarajan yli

vuonna 1930. Han valmistui Leningradin kansainvalisesta sotakoulusta ja paatyi

tiedustelu-upseeriksi, joka tuomittiin suomalaisia punaupseereja vastaan lavas-

tetussa oikeudenkaynnissa 1936 ja ammuttiin Kolyman vankileirilla 1939.58

Maanalainen Skp:n verkosto Suomessa oli riippuvainen rahasta, ohjeista ja

ihmisista, joita kulki laittomasti varsinkin pitkan ja hankalasti valvottavan itara-

jan yli. Jotkut rajaseudun asukkaat hankkivat elantoaan tekemalla rahasta palve-

luksia	 Paikallisia etappimiehia syytettiin herkasti poliisin provokaatto-

reiksi. Joissakin tapauksissa epaillyt onnistuttiin houkuttelemaan Neuvostoliiton

puolella ja tuomitsemaan maan ankarien lakien mukaan. 59 Puolue ei salaillut

naitakaan tylyja kohtaloita. Moskovan Lenin-kurssin suomalaisille annettiin sen

kummemmin tasmentamatta ymmartaa, etta etappien ilmiantajista ei enda oli-

si vaaraa.6°

Skp:n etappimiehet ja maanalaiset tyOntekijat kantoivat taskuaseita. Kuuma-

verisimmat kayttivat niita rajalla, koska ampumalla saattoi paasta takaisin tur-

vaan, jos Neuvostoliittoa sellaiseksi saattoi kutsua. Skp ei kehottanut aseiden

kayttOOn mutta ei kieltanytkaan niiden kantamista. Kun poliisi sai piiritettya

Skp:n maanalaisen tyontekijan puolueen yllapitamaan asuntoon, epatoivoista

tulitaistelua oleellisempaa oli pyrkia tuhoamaan kuumat puoluepaperit. Miksi

aseita sitten kannettiin, jos niita ei kaytetty? Maanalaiset tytintekijat ovat toden-

nakOisesti plinkittaneet niilla itsetuntoaan ja luoneet turvallisuuden tunnetta

liikkuvaan elamantapaansa. Aseen kantaminen liittyi identiteettiin ja mieliku-

vaan bolshevikkien maanalaisesta puoluetyOntekijasta kuten puukko junkkarin

tai huligaanin vyolla. Vuoden 1918 sodasta periytyneita laittomia kasiaseita liik-

kui Suomessa runsaasti 1920-luvulla, jopa sand maarin, etta maaseudulla saattoi

puhua "jonkinlaisesta revolverikulttuurista". Vakivaltarikollisuudessa se vaikutti

etenkin pahoinpitelyiden kuolettavuuteen. Kommunistien Suomeen salakuljet-

tamien aseiden maara jai kokonaistarkastelussa marginaaliseksi.6'
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Skp:n puolustustaistelua

Komintern siirtyi vuodesta 1928 lahtien kolmannen vaiheen taktiikkaan, mika

merkitsi luokkataistelun kiihdyttamista ja kapitalismin maailmanlaajuisen krii-

sin hyOdyntamista. Skp noudatti politiikassaan ylhaalta saatuja ohjeita mutta

epaonnistui otollisen tilanteen hyOdyntamisessa: 1920-luvun lopun lakkoliikeh-

dinta ja nayttava nuorisoagitaatio kilpistyivat viimeistaan vuoden 1930 kommu-

nistilakeihin. Vaikka kommunistit olivat lapualaisten vakivaltaisten laittomuuk-

sien ensisijaisia kohteita, vastaanottavana osapuolena olivat myEss sosiaalide-

mokraatit ja muutamat porvarilliset laillisuusmiehet. Lapualaisten kokonaissal-

dona oli Juha Siltalan mukaan 254 kiistatonta vakivaltaista kyyditysta, joista pari

sataa kohdistui kommunisteiksi maariteltyihin, seka kolme surmatykita.62

Skp:ssa arvostettiin johtavaa tyiita joukkojen keskuudessa, mika tarkoitti kay-

tannOssa lakkoliikkeiden ja mielenosoitusten lietsontaa. Valmius vastaanottaa

vakivaltaa ja antaa mandollisuuksien mukaan takaisin liittyi elimellisesti ruo-

honjuuritason toimintaan. Tapio Bergholmin mukaan vakivallan hyvaksymi-

nen ja kestaminen oli "normaalia" erityisesti satama- ja kuljetustyolaisten ko-

van miehisyyden leimaamissa ammattikunnissa. Uhkailua, painostamista ja fyy-

sista vakivaltaa kaytettiin rikkuritytivoimaa ja etenkin 1920-luvun lopulla yleis-

tyneita lakonmurtajakaarteja vastaan. TyOnantajapuoli syyllistyi yhta lailla vaki-

vallan lietsomiseen ja kaartiensa aseistamiseen. Bergholm nostaa vakivaltaisen

Skp-aktiivin perikuvaksi Eero "Patu" Hautojarven, joka on muistellut suuren sa-

tamalakon jalkeisia tappeluita:

Enimmakseen ne aktiivit olivat puolueihmisia. Mutta eihan me tappelun vuoksi ta-
peltu vaan sen vuoksi, etta olisi nostatettu \than intoa, ja kun ei ollut muuta menet-
telytapaa nun meidan oli tietysti kaytettava vakivaltaa.63

Lapualaisvuonna 1930 Skp irtisanoutui yksilOterrorista, eika se kehottanut

aseelliseen vastarintaan. Niiden katsottiin eristavan puoleen joukoista

kun teorian mukaan olisi pitanyt pyrkia joukkovoimalla jaytamaan kapitalisti-

sen jarjestelman perusteita. Yksittaisilla valdvallanteoilla pikemminkin pelat-

taisiin vastustajan pussiin. Skp:n puoluekonferenssissa Moskovassa keskustel-

tiin kesalla 1931 valitun linjan jarkevyydesta. Suomen karjistyneessa tilantees-

sa kommunistit olivat ottavana osapuolena, mita paikallistason kuumapaisim-

pien oli vaikea hyvaksya:
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Anna maarays tappaa joitain ohranoita, maaherra, poliisimestari, Kosola, president-
ti tai mita muuta hyvansa niin solumme on valmis sen tayttamaan, mutta tylimaa-
yhteytta emme saa!

Puoluekuri sitoi periaatteessa noudattamaan Moskovan edellyttamda malt-

tia. Tunnus "Lyii fasistia missa sen vain naet!" tasmentyi muotoon "Lyii silloin

kun (fasisti) tulee paallesi, rosvoaa asuntosi!", jossa vastarinnan puolustukselli-

nen luonne korostui.64

Kaikki eivdt tyytyneet passiiviseen antautumiseen "fasistikumouksen" yh-

teydessa: Helsingissa perustettiin loppuvuodesta 1930 Skp:sta riippumaton

Punaisten rintamamiesten liitto, joka piti esikuvanaan Saksan militantteja ka-

tutappelijoita. Liiton akkijyrkat puuhamiehet laativat saannOt, jotka lahetettiin

Moskovaan hyvaksyttaviksi. Toiminaan painopisteend oli poliisin haastaminen

"fyysillisen vastarinnan" keinoin katumielenosoitusten yhteydessa. Manntit ke-

hottivat jasenia varustautumaan tasku- ja lyomaasein. Pettureille ja ilmiantajil-

le julistettiin ehdoton kuolemantuomio.65

Moskovassa akkijyrkkien puuhastelu nahtiin syrjapyrintOna, joka kyseenalais-

ti puolueen linjan. Rintamarniehet yrittivat ilmeisesti ottaa kyseenalaisen kun-

nian yhdesta Skp:n Landessa suorittamasta ilmiantajan ampumisesta seka po-

liisin puukotuksesta Helsinginkadulla. Tiedottajat raportoivat tarkasti Punaisten

rintamamiesten suunnitelmista, joten pelatty mielenosoitus helmikuun alussa

pysyi tiukasti poliisin komennossa. Rintamamiesten keskushenkiliit pidatettiin

kevaalla 1931 ja toiminta hiipui. Jaljelle jaaneet Skp:n "puolustusjoukot" koetti-

vat saada puolueen danta kuuluviin fyysisen vastarinnan keinoin. Virkavallan ja

"fasismin" puristuksissa piti ajan tunnuksen mukaisesti panna "kova kovaa vas-

taan". Ilman vastarintaa ei saanut antaa hajottaa yhtaan mielenosoitusta.66

Skp:n "puolustusjoukot" oli alun perin kasattu turvaamaan kirjapainojen ja

tydvdentalojen toimintamandollisuuksia lapualaishyOkkayksessd. Vuonna 1930

darivasemmiston joukkokokoontumisten jarjestaminen muuttui entista vai-

keammaksi. Taktiikka oli muuttunut edellisvuosien haastejuhlien hylikkaavyy-

desta passiiviseen puolustukseen. 67 Sosialistisen kalenterin mukaisia poliitti-

sia merkkipaivia pyrittiin mandollisuuksien mukaan juhlistamaan ahtaissakin

oloissa. Menetelmdna nayttaa olleen poliisin harhauttaminen seka sekasorto,

jonka tiimellyksessa saattoi avautua tilaisuuksia joukkoagitaatioon. Vappuna

1930 kommunistinuoriso alkoi jo aamusta kokoontua Siltasaareen tytivaentalon
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liepeille, jossa ratsupoliisit olivat vastassa pamppuineen. Kommunistit paattivat

siirtya Mantymaelle sosialidemokraattien laillisesti jarjestaman juhlan sekaan.

Kommunistinuoriso ryhmittyi puolustamaan puhujalavaa, jolle Armas Aikia

pesi julistamaan. Kun poliisi sitten paasi murtautumaan ketjun lapi, agitaattori

oli jo kadonnut vakijoukkoon. Eri puolilla Suomea sattui samankaltaisia yhteen-

ottoja, joissa kommunistinuoret omien sanojensa mukaan pitivat kiinni "katu-

jen vapaudesta". Seuraavina vuosina joukkoesiintymiset ja vastarinta kilpistyi-

vat kuitenkin hyvin vahiin.68

Poliisia ei pyritty haavoittamaan mielenosoitusten yhteydessa, vaikka tam-

mikuussa 1931 onnistuttiin Helsinginkadulla pistamaan puukolla pahamaineis-

ta etsivaa, "Iso-Makelad". TekijOita osattiin epailla vasta, kun he olivat istuneet

Tammisaaren vankilassa jo tovin muista poliittisista syista. 69 Poliisin nakiikulmas-

ta katujen levottomuuksissa oli kyse poliittisen aktivismin ja huliganismin vali-

muodosta. Viipurin alaosaston tilannekatsauksessa helmikuussa 1933 puhutaan

Kominternin suosittelemista 'fyysillisen vastarinnan' hurmiossa syntyneista ve-

riteoista, "jotka totuttavat joukkoja veren makuun ja lOytavat vastakaikua tappe-

lua ja hulinoimista ihannoivassa huligaaniaineksessa ja valitettavasti myOs rau-

hallisemmissa kansalaisissa, jotka tsaarinvallan ajoilta ovat tottuneet poliisia ja

jarjestysvaltaa pitamaan pahimpana vihollisenaan ja olemaan mielissaan siita,

etta poliisi saa paihinsa."7°

Vasemmisto oli vuosisadan alusta lahtien kayttanyt joukkovoimaa ja osin po-

liittista vakivaltaa alistetun asemansa parantamiseen. Itsendisyyden ensimmai-

sind vuosikymmenind seka reformistinen sosialidemokratia etta vallankumouk-

sellinen aarivasemmisto joutuivat puolustuskannalle. Kommunisteista tuli 1930-

luvun alussa poliittisen vakivallan kohteina vapaata riistaa. Kommunismin kan-

nattaminen oli rikos, ei kommunistin pahoinpitely. Markku Ahonen on nimen-

nyt Suomen maailmansotien valisen kauden "oikeistolaisen poliittisen vakival-

lan ajaksi"." Jalkeenpain voidaan pohtia, oliko kommunistien repression sallimi-

nen valttamatiinta oikeistokumouksen estarniseksi ja parlamentaarisen jarjes-

telman sailyttamiseksi. Suomi ei ajautunut autoritaariseen, totalitaariseen saa-

tikka fasistiseen jarjestelmaan, kuten kavi monissa Euroopan tasavalloissa 1930-

luvulla. Ei Suomi toisaalta ollut demokratiakaan, ainakaan kommunismin kan-

nattajille.
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Osuus Stalinin terroriin

Neuvostoliitossa Skp:n jasenet ja johtajat toteuttivat politiikkaa, jonka pda-

madraksi vakiintui sosialismin rakentaminen yhdessa maassa ja bolshevik-

kien johtavan aseman korostaminen kansainvalisessa kommunistisessa liik-

keessd. Bolshevikkien yksipuoluejdrjestelma perustui kanonisoituihin myyttei-

hin lokakuun vallankumouksesta, tyOldisten ja talonpoikien diktatuurista, neu-

vostojen vallasta, viisivuotissuunnitelmien suunnitelmallisesta toteuttamises-

ta, perustuslain toteutumisesta jne.72 Moskovan Skp:n julkilausuttu politiikkaa

ei voinut olla ristiriidassa naiden propagandististen perusolettamusten kans-

sa. Suomalaisemigrantit sopeutuivat vallitseviin olosuhteisiin ja hyvaksyivat se-

kd bolshevikkien valheelliset myytit etta raa'at hallitsemistavat. Kominternin ja-

senend Skp sitoutui oman puolueensa asteittaiseen "bolshevisointiin" Leninin

kuoleman jalkeen. Emigranttipuolueen olemassaolo oli viime kadessa riippuvai-

nen bolshevikkien suosiosta.

Neuvostoliitossa ryhdyttiin 1920-luvun lopussa toteuttamaan teollistamis-

ta ja maatalouden pakkokollektivisointia viisivuotissuunnitelman utopistisella

tempolla. Suomalaiskommunistit olivat vastuussa naiden tavoitteiden toteutta-

misesta etenkin punaisessa Neuvosto-Karjalassa. "Kulakkien likvidointi luokka-

na" tarkoitti perinteisen maatalouselinkeinon tuhoamista ja yksityisten talon-

poikien pakottamista kolhooseihin. Skp:n kouluttamat propagandistic kiersivat

maaseudulla agitoimassa viisivuotissuunnitelman autuutta, mutta konservatii-

visia ja takapajuisia talonpoikia ei sanan sailalla taivutettu uuteen elamanta-

paan. Kansanvihollisten kitkemisen ja kulakkien karkotukset pani toteen turval-

lisuuspoliisi GPU / NKVD.73

Skp:n johtoa on mytis syyllistetty siita, end se ei piitannut lamavuosien lait-

tomien Suomen-pakolaisten kohtelusta neuvostomaassa. 1930-luvun alus-

sa Neuvostoliitto otti hanakasti vastaan ammattitaitoisia siirtolaisia Pohjois-

Amerikasta ja Euroopasta. Laittomia rajanylittajia sen sijaan ei toivotettu terve-

tulleiksi, vaikka heidan pakonsa kapitalismin rappiota todistikin. Skp kielsi jase-

niltaan luvattoman siirtymisen neuvostomaahan. Loikkareita varten perustettiin

rajan pintaan keskitysleireja, joiden suurimmaksi ongelmaksi Skp:n johto kasitti

poliittisen koulutuksen organisoinnin. 74 Pakolaiset muodostivat ongelman: vaik-

ka maahan mahtui sosialismin rakentajia, laittomasti loikanneet saattoivat yhta
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hyvin olla vihollisen lahettamia vakoilijoita. Mita pitemmalle 1930-luku eteni, si-

ta vainoharhaisemmaksi aityi kuviteltujen sisaisten vihollisten etsinta.

Terrorin kauden lahtOlaukaus ajoitetaan yleensa Leningradin puoluejohta-

ja Sergei Kirovin murhaan 1934. Skp:n ja suomalaisten piirissa tuho eteni kol-

messa aallossa: kuten Nkp:ssakin, aluksi kiinnitettiin huomio puolueen sisais-

ten oppositioiden tuhoamiseen. Skp:ssa naita oli sitten perustamisen ollut usei-

ta, 75 mutta 1930-luvun puolella vaikutusvaltaa kuusislaisen paalinjan haastami-

seen oli vain Kullervo Mannerin hengenheimolaisilla. Mannerin-Malmin oppo-

sition kannattajat erotettiin Skp:sta vuosia kestaneen kadenvaannOn jalkeen ja

tuomittiin vankileireille loppuvuodesta 1935, mika poikkesi ankaruudellaan ai-

empien oppositioiden kohtelusta.76

Kesalla 1935 kaynnistyi suomalaisen paikallisen nationalismin kitkeminen

Neuvosto-Karjalasta. Bolshevikkien kansallisuuspolitiikka kaantyi paalaelleen

1930-luvun puolivalissa, ja suomalaiset menettivat erityisasemansa tasaval-

lan johdossa. Skp:n paikallisjohtoa syytettiin vakoilijoiksi; punaupseerikoulu ja

Lannen vahemmistOkansallisuuksien yliopisto Leningradissa puhdistettiin ja

lakkautettiin. Paperilla Skp:n johto kaansi kelkkansa bolshevikkien mukana ja

yhtyi syytOksiin paikallisesta nationalismista, mutta yksittaisia henkilOita ei he-

villa uskottu vakoilijoiksi. Nimekkaimmat johtajat Edvard Gylling ja Kustaa Rovio

lOysivat yield turvapaikan Moskovasta, mutta jo tuomittuja paikallisia rivijase-

nia ei edes yritetty auttaa.77

Kolmannessa aallossa, kesasta 1937 Widen, tuho kohdistui suoraan Skp:n

huipulle, josta ei jdanyt jaljelle kuin Otto Wille Kuusinen. Neuvostoliiton puo-

lella toiminut Skp tuhottiin kaytannOssa kokonaan. Kokonaisuutena arvioiden

NKVD:n operaatioiden kohteina olivat erityisesti rajaseutujen vahemmistOkan-

sallisuudet, puolalaiset, baltit, saksalaiset ja suomalaiset. Valtaosa suomalaisista

terrorin uhreista oli tavallisia tyiitatekevia neuvostokansalaisia, jotka valikoitui-

vat tuhottavien kiintioihin etnisen alkuperansa johdossa. Kimmo Rentolan mu-

kaan ison vihan uhrien maara yltaa 20 000:een, minka verran suomalaisia kuo-

li 	 Markku Kangaspuro on esittanyt Karjalasta tarkempia tilastoja,

joista luettava repression laajuus ja totaalisen havittamisen tavoite oikeuttavat

puhumaan etnisesta puhdistuksesta.78
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Mika on Skp-johdon osuus suomalaisten murhendytelmaan? Hannu Rautkallio

on esittanyt, etta henkiin jaanyt Kuusinen syyllistyi puolueensa tuhoamiseen.79

Taitavana tuulenhaistelijana Kuusinen kykeni mukautumaan Stalinin politiikan

oikkuihin ja syyttamaan tarvittaessa jyrkin sanoin miltei keta tahansa yhtakkia

kansanviholliseksi muuttunutta toveria. Toisaalta hanessa oli ripaus suomalais-

ta nationalistia, joka pyrki pitamaan omiensa puolta bolshevikkien mielivaltaa

vastaan. 8° Terrorin ulotuttua tammikuussa 1938 aivan Moskovan lahipiiriin han

vetosi riskit tiedostaen toveriensa puolesta NKVD:n paallikkO Nikolai Jezhoviin

- turhaan.8'

Emigranttipuolue Skp oli niin sisaanpainlampiava, etta tuhon edettya huipul-

le kukaan ei enaa ollut turvassa. Sama pati tietysti Kominternissa ja Vkp(b):ssa:

kaikki Stalinin alapuolella olivat mandollisia uhreja. Terrorin syOksykierteessa

kaikki epailivat ja monet ilmiantoivat toisiaan. Pelkka yhteydenpito tai sukulai-

suussuhde NKVD:n vainoamiin saatettiin tulkita vihjeeksi kansanvihollisuudes-

ta. Toveria ei voinut auttaa hadassa, mikali mieli itse selvita. Jarkevinta oli katkais-

ta kaikki puoluekontaktit ja toivoa, etta NKVD:n y011iset noutajat eivat pysahtyisi

omalle ovelle. Henkiin jadminen mielivaltaisessa terrorin pyOrassa ei valttamat-

ta tarkoita, etta selviytyjat olisivat olleet sen enempaa tai vahempaa syyllisia to-

teutuneeseen kuin terrorin uhreiksi valikoituneet toverinsa. Vkp(b):n, NKVD:n ja

viime kadessa Stalinin mielivallan avoin kyseenalaistaminen olisi vain edesaut-

tanut ja nopeuttanut tuhoa.

Vastuu toteutuneesta kehityksesta kasautui eittamatta keskusjohtoisen puo-

lueen huipulle, jossa oli edellytyksia ymmartaa, mita puoluepropagandan

tamassa neuvostotodellisuudessa tapahtui. Otto Wille Kuusinen osasi taitavasti

tasapainoilla puolueen paalinjalla ja kayttaa puheissaan bolshevikkien uuskielta,

mutta hanen todelliset mietteensa eivat valttamatta paljastu julkisista puheen-

vuoroista. 82 Totalitaristisen puoluevallan kehittyminen stalinistiseksi despotis-

miksi edellytti tiettyjen rituaalien (kritiikki ja itsekritiikki, sosialistinen kilpailu,

puoluedemokratia jne.) sisaistamista, mutta ne osoittautuivat vasta jalkikateis-

tarkastelussa terrorin kaytinaineiksi. Suomalaisuuden joukkotuhoon Karjalassa

tai Skp:n alasajoon Moskovassa Kuusinen ei juuri voinut vaikuttaa. Toimenpiteet

olivat osa sisapoliittista valtioterroria, jolla pyrittiin tuhomaan etenkin epailytta-

viksi leimatut rajaseutujen vahemmistlikansallisuudet. 83 Silti Kuusinen oli suo-
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malaisista vaikutusvaltaisin siind jarjestelmassa, joka tuhosi Skp:n seka Karjalan

ja Leningradin suomalaisuuden, melkein hanet itsekin.

Mita Kuusinen olisi voinut tehde m Henkiliikohtainen pako Suomeen olisi tar-

koittanut loppuelamaa kalterien takana. Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa han

olisi voinut Oda, mutta aluksi elattaja olisi yha ollut Komintern, joka ei olisi jatta-

nyt liiaksi salaisuuksiin vihittya Kuusista rauhaan missaan. 1930-luvun puolivalin

jalkeen Neuvostoliiton rajat suljettiin ja maasta paasi pois vain NKVD:n puollol-

la.85 Matkustuslupa jarjestyi suomalaisista johtokommunisteista vain Arvo Polka

Tuomiselle. Johtavat suomalaiset emigranttikommunistit olivat bolshevikkien

pankkivankeja, jotka paatettiin lopulta tuhota.

Kommunistisessa ideologiassa oli periaatteita, joiden vadrinkayttO mandollis-

ta Stalinin terrorin kaltaisen tragedian toteutumisen. Demokraattinen sentralis-

mi ja puoluekuri olivat joukkovoiman maksimoimisen kannalta tarkeita tylivaes-

ton taistelun aseita, jotka yksipuoluevaltiossa kaantyivat repressiivisiksi harvain-

ja yksinvallan valineiksi. Myytti marxismi-leninismin "tieteellisyydesta" ja usko

historiallisen materialismin vadjaamattOmasti eteneviin liikevoimiin sisalsivat

toivon potentiaalin, jota neuvostomaan valtiojohtoinen propagandakoneisto su-

meilematta ruokki. VilpittOmasti aatteelliset suomalaiskommunistit eivat kyen-

neet ymmartamaan, mita ymparilla tapahtui ison vihan vuosina.86

Henkinen vakivalta

Kommunismin kannattamiseen liittyi maanalaisella kaudella yleensa joku hen-

kilOkohtainen motiivi, joka monilla sisalsi katkeruuden siemenen. Adrimmainen

kiiyhyys, lapsena aloitettu tystinteko, tyOnantajien mielivalta ja etenkin vuoden

1918 tapahtumat ohjasivat hakemaan radikaaleinta ratkaisua tasa-arvon toteu-

tumiseen. Suomen kommunistien julkisten liikkeiden pakottaminen maan alle

lisasi katkeruutta. 1930-luvulla kosto eli Tammisaaren ja Hameenlinnan muu-

rien sisapuolella. 87 Samaan aikaan, kun vieno toivon kipind jalleen virisi vuosi-

kymmenen loppupuolella Suomessa, suomalainen kommunismi tuhottiin

Neuvostoliitosta miltei jaannOksetta.

Skp:n maanalaisimpina vuosina 1920-luvun julkisen liikkeen kannattajat ye-

taytyivat vaarallisesta toiminnasta. Jatkuvien palojen katkomaa puolueverkostoa
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pyrittiin taydentamaan kouluttamalla uusia puoluetyOntekijOita Neuvostoliitossa.

Rajanylittajat sitoutuivat Skp:n puoluejasenyytta tiukemmin sitein bolshevik-

kien ihanteisiin. Suomeen palauttamisen jalkeen heilta edellytettiin ammatti-

vallankumouksellista elamantapaa, jossa puolueen etu ohitti elaman muut ar-

vot. Neuvostomaassa vastaava kaaderipolitiikka ulotettiin lopulta sodanvaa-

raan vedoten koko vdestiiiin, se iskostettiin terrorilla ja sita yllapidettiin pelolla.

Nuoruuden ehdottomuuden savyttamat valinnat, suomalaisten kohdalla lahtO

neuvostokoulutukseen, sanelivat koko loppuelaman uhraamisen Skp:lle, joka oli

aina 1960-luvulle asti tiukasti Moskovan liekanarussa. Puolue edellytti koulutus-

panostuksensa vastineeksi kurinalaisuutta ja kestavaa lojaalisuutta.

Skp:sta tuli laillistamisensa jalkeen tiukka kaaderipuolue, joka nostatti tarvit-

taessa jouldwliikkeita poliittiseksi painostuskeinokseen. Skp:n johdon uskolli-

suus Moskovalle saattoi muutamilla ratkaisevilla hetkilla padota joukkoliikeh-

dinnan riistaytymista hallitsemattomaksi. Kommunistit jaivat vaistamatta ala-

kynteen, kun virkavalta pantiin puutumaan poliittisiksi tulkittuihin lakkoihin.

Vuoden 1949 Kemin kahakasta saatiin marttyyrit, 88 jotka jdlleen osoittivat syytiik-

set kommunistien vakivaltaisuudesta aiheettomiksi. Tuure Lehen leimasi "lur-

jusmaiseksi" koko kysymyksen vakivallan kaytOsta sosialismin toteuttamises-

sa Suomessa:

Miksi sitd meilta kysytaan? Kysyktitit itseltaan! KysyklititVdrtsild- ja KemiyhtiOn kont-
torista! Me puolestamme tieddmme vain sen, etta sosialismi tulee ehdottoman var-
masti toteutumaan Suomessakin, ja nimenomaan tarnan kansan valtavan enemmis-
ton tandosta.89

Ruohonjuuritasolla kaytiin sodanjalkeisina vuosina vasemmiston sisals-

ta kamppailua hegemoniasta. Painostus taisi olla kovinta ammattiyhdistysliik-

keessa, jonka liittojen vallasta seka kommunistit etta sosialidemokraatit taiste-

livat likaisia keinoja kaihtamatta. 9° Oppositioon jaatyaan kommunistit eristyi-

vat ja heidat eristettiin ymparOivasta yhteiskunnasta omaksi vastaleirikseen.

Pettymys otollisen tilanteen menetyksesta kaantyi jaseniston luokkapuhtauden

vaalimiseksi ja kurinalaistamiseksi. Skp-johdon stalinismi kesti vankkumatta

Suuren johtajan kuoleman vuonna 1953 ja Hrushtshevin Stalin-kriittisen pu-

heen Nkp:n XX puoluekokouksessa.
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Skp:sta ei erottu, siita erotettiin - etenkin sodan jalkeen, kun puolue pyrki

puhdistamaan rivinsa 1930-luvulla ja sota-aikana passivoituneista tai luokkavi-

hollisen kanssa vehkeilleista. Skp:n johtoon valikoitui tovereita, joiden luotetta-

vuuden takeena oli neuvosto- ja vankilavuosien madra. NeuvostokaytannOista

omaksuttiin marxismi-leninismin opiskelu (Nkp(b):n historian lyhyen kurs-

sin mukaan) autuaaksitekevana metodina seka kaaderikontrollin menetelmat,

henkilOmapit ja puolue-elamakerrat. Niiden paikkansapitavyytta paastiin ver-

taamaan Ek-Valpon kommunisteista keradmiin aineistoihin, kunYrjO Leino tuli

sisaministeriksi ja Valpo punastui. Kansandemokratioiden tapaan Skp:sta kam-

mattiin 1950-luvun alussa omat vaardoppiset titolaiset. Erottamisten perustei-

na saatettiin rosin yield silloinkin kayttad maanalaisen kauden edesottamuksia.

Ikavimmillaan kaaderijaos kaytti elamantavoista ilmiannoilla kerattya tietoa ja-

seniaan vastaan.9'

Puolueesta erotettu toveri suljettiin entisen tiiviin yhteisOnsa ulkopuolella sa-

moin kuin uskonnollisesta lahkosta irtautunut henkilo. Kun elama oli pitkaan

pyOrinyt puolueen ymparilla, entisen kommunistin oli vaikea lOytad kantavaa

oksaa muualtakaan. SkpAla oli taas vetovoimaa ja ensi kerran myOs valtaa so-

danjalkeisessa Suomessa, jonka suunta ei viela ollut selvinnyt. Puolue tarvitsi

kipeasti patevia kaadereita, mutta poliisin kanssa yhteisty6hOn antautuneille se

ei antanut anteeksi. Paikallistasolla joillekin pystyviksi tiedetyille tovereille saat-

toi lOytya nostetta, mutta Skp:n kaaderijaos Helsingissa ei antanut lupaa kayt-

tad pettureita jarjestiity6hOn.92

Skp:n jasenistO tyytyi hammastyttavan kuuliaisesti johtonsa maarittelemaan

linjaan. Ainostaan 1930-luvun sivistyneistOsiipi tohti hapuilla vaihtoehtoisiin

suuntiin, yleensa vasta Stalinin kuoleman jalkeen. Puoluejohto olisi kaivannut

luokkatietoista alymyststia stalinisminsa legitimoijaksi vaan ei sen kriitikoksi.

Ensimmaisena sai menna Vapaan Sanan pdatoimitta Raul Palmgren, joka ero-

tettiin puolueesta vuonna 1952. Sosialistisen realismin runoilija Elvi Sinervo vei

viela helmikuussa 1953 Kiilan surunvalittelun Tehtaankadulle ja kirjoitti ylistys-

sanoja, joita han muutaman vuoden kuluttua hapesi. Miehensa Mauri Rytima oli

kdynnistamassa kriittista keskustelu vuonna 1956, mutta tapaturmainen kuole-

ma katkaisi hanen matkansa jo vuonna 1958. Skp:n hylkimat sivistyneistiin edus-

tajat perustivat stalinismin ja Neuvostoliiton rakentavan kritiikin aanenkannat-
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tajaksi Tilanne-lehden, jota paatoimitti Jarno Pennanen. Pian Liternaturnaja

Gazeta hyOkkasi "neuvostovastaisen" Tilanteen kimppuun. 93 Skp perusti sen puo-

luekantaiseksi vaihtoehdoksi Aikalaisen, joka aloitti vuonna 1964. Suurista odo-

tuksista huolimatta lehti ei edes paatoimittaja Pentti Saarikosken vetovoimalla

kyennyt houkuttelemaan taiteen ja tieteen etujoukkoa puolueen helmaan.94

Skp:n puoluekriisi ja hajoaminen kaynnistyivat viimeistaan vuodesta 1966.

Hajaannus sinettiityi luokkakantaisen puolueopposition kannattajien marssit-

tua ulos Skp:n XV edustajakokouksesta vuonna 1969.95 Puolue sailyi ulospain yh-

tendisend Moskovan vaatimuksesta. Katkera sisainen linjariita tulehdutti ihmis-

suhteita ja johti muutaman kerran ikaviin jalkiseuraamuksiin. HenkilOkohtaista

painostusta ja Moskovan kortilla pelaamista esiintyi molemmilla osapuolilla.

Tunnetuin tapaus lienee Sirola-opiston rehtori Erkki Salomaan valinta Skp:n va-

rapuheenjohtajan ja RakennustyOlaisten liiton puheenjohtajan tuulisille paikoil-

le vuonna 1966. Han yritti ajaa seka ammattiyhdistysliikkeessa etta hajoavassa

puolueessa eheytyslinjaa, mika edusti puolueoppositiolle pahimmanlaatuista

revisionismia. Salomaan karkas luonne ja teoreettis-kirjallinen tyyli eivat hel-

pottaneet Suomen suurimman ammattiliiton kentan vakuuttamista. Kriittisen

Tshekkoslovakia-kannan julkituominen vuonna 1968 aiheutti Moskovan reakti-

on, syytiiksen neuvostovihamielisyydesta Trud-lehdessa. Salomaa jai yksin uu-

distuslinjan keulakuvaksi ja siirtyi lopulta painostuksen takia tyiivoimaministe-

virkamieheksi. Kun kova ulkokuori lopulta petti, Skp:n puheenjohtaja Aarne

Saarinen totesi puolueensa kollektiivisen syyllisyyden menetykseen.96

Henkinen vakivalta Skp:ssa kumpusi maanalaisuuden kaudelta, jonka ehdotto-

miin arvostuksiin puoluejohto tarrautui pitkalle 1960-luvulle. Kahtiajakautuneen

puolueen vahemmistOsiipi yllapiti ja romantisoi maanalaisen kauden kovaa pe-

rintlia myOhemminkin. Se pyrki teoreettisesti yha oikeaoppisempaan kommu-

nismin, kun enemmistO piti tarkeampana kansallisia painotuksia ja uudistumis-

ta eurokommunistiseksi vasemmistopuolueeksi - sillakin uhalla, etta suunta ei

Moskovaa miellyttanyt.97

Paljon oli kuitenkin muuttunut maanalaisuuden ajoista. Vaikka puolueoh-

jelmassa oli jaanteena vakivaltaisia muotoiluja vuodelta 1918, Skp joutui so-

danjalkeisessa Suomessa jatkuvasti todistamaan yhteiskuntakelpoisuuttaan.

Vanha asetelma kaantyi erikoisella tavalla hetkeksi paalaelleen kesalla 1962, kun
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Helsingissa vietettiin Maailman nuorison ja ylioppilaiden VIII rauhan ja ystavyy-

den festivaalit. Skp-leiri kantoi paavastuun siihen asti suurimman kansainvali-

sen tapahtuman jarjestelyista. Suomen hallitus joutui Moskovan painostuksessa

taipumaan kommunistiseksi katsotun festivaalin isannyyteen. Edellisen Wienin

festivaalin kokemusten perusteella odotettavissa oli aktiivista festivaalivastus-

tusta, silla lansileiri halusi padota sosialististen maiden etenemisen kylman so-

dan propagandakamppailussa.

Suojelupoliisi sai suomalaiset jarjestOt lahestulkoon vetaytymaan aktiivisesta

festivaalivastuksesta. Festivaaliviikolla etukateen luotu jannitys kuitenkin pur-

kautui nuorison nujakoinniksi Helsingin ydinkeskustassa. Ensimmaisina huli-

nailtoina tilanne ei ollut poliisin hallinnassa, ja muutamat ulkomaiset festivaa-

livieraat loukkaantuivat lievasti. Festivaalijarjestajien uhattua rauhoittaa kes-

kusta tystilaisten jouldcovoimalla poliisi ryhdistaytyi palauttamaan jarjestyksen.

Skp:lla oli myOs omia jarjestysmieskaartejaan, jotka toimivat poliisin kanssa yh-

teistyOssa. Punaisen Valpon veteraaneista, Helsingin Jyryn painijoista ja muista

kaduilla koulituista tovereista koostuneet iskuryhmat saivat valtuudet jarjestyk-

sen yllapitoon. Mellakoinnin aikana poliisin pamppu heilui ja iskuryhmat ylit-

tivat yleisesti toimivaltaansa. Hulinoitsijat uskoivat saaneensa paihin "siviilipu-

kuisilta poliisikytilta". Pahoinpitelyista annettiin myithemmin muutamia sakko-

tuomioita. 98 Festivaalin poiklceusolosuhteissa darivasemmiston ja j arjestysvalta-

koneiston intressit kavivat poikkeuksellisella tavalla yhteen. Ylilyonteja lukuun

ottamatta poliisi - vanha kommunistien arkkivihollinen - oli tyytyvainen saa-

maansa virka-apuun.

"Kauhea joskin on puhdistustyamme, ihmisten onnen on ehtona se"99

Ensimmainen maailmansota suisti Venajan vallankumouksiin ja vakivaltaan

vuodesta 1917 Widen. Mylis suomalainen kommunismi syntyi vakivallasta, se

sikisi vuoden 1918 katkeruudesta. Kommunismin sulkeminen suomalainen yh-

teiskunnan ulkopuolelle ja alasajo 1930-luvulla pakottivat puolueen maanalai-

suuteen, jossa menettelytavat olivat poikkeuksellisia. Tassa artikkelissa valdval-

taisia tekoja on kammattu esiin rauhan ajan normaaliolosuhteista, mutta suo-

malaisten kommunistien ndkOkulmasta sellaiset saavutettiin vasta toisen maa-
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ilmansodan jalkeisessa Suomessa. Kuten Kimmo Rentola on osoittanut, suoma-

laisen kommunismin Neuvostoliitosta tuhonnut sota syttyi jo vuonna 1937.100

Vakivaltaiset menettelytavat kuuluivat Suomen maanalaiseen kommunismiin,

mutta vakivalta kohdistui lahinna puolueen omiin jaseniin. "Provokaattoreita

nitistettiin" yhtaalta kostoksi puolueen luottamuksen pettamisesta, toisaal-

ta pelotteeksi muille uskossaan horjuville tovereille. Puolueen "puhdistustyki"

oli bolshevikkien maanalaisuuden kaudelta omaksuttu leninistinen perinne.

Neuvostoliiton puolella Skp:ssa mentiin aarimmaisyyksiin Mannerin ja Malmin

opposition kukistamisessa, minka jalkeen ratkaisuvalta suomalaisten asiois-

sa siirtyi neuvostoelimille. Liukuminen poliittisista erimielisyyksista toiseuden

maarittelyyn, ulossulkemiseen, viholliseksi leimaamiseen, dehumanisaatioon ja

lopulta fyysiseen tuhoamiseen kuvastaa valtaan paasseen kommunistisen ide-

ologian vadrinkaytOn mandollisuuksia. i° 1 Suomessa lopullisen rangaistuksen

saivat muutamat niista, jotka todella olivat aiheuttaneet haittaa puolueelle ja

sen tyOntekijOille. Silti demokraattisessa sentralismissakin kaikkivoipa puolue-

johto koostui viime kadessa vain ihmisista, jotka olivat paattaneet ottaa rankai-

sijan valtuudet.

Virkavallan edustajat olivat kommunistien paavihollisia Suomessa, mutta

vakivalta osui poliisiin tai rajavartioihin hammastyttavdn harvoin. Silloinkin se

yleensa johtui yllattavasta tilanteesta rajavyohykkeella, jossa vakivaltaisten te-

kojen seuraukset saattoivat olla valtettavissa. HenkilOkohtaisen kaunan ja katke-

ruuden aiheita etsivia kohtaan varmasti riitti etenkin 1930-luvulla, mutta ne ei-

vat Suomen puolella purkautuneet edes pahoinpitelyiksi saatikka

vakivallanpurkauksiksi. Terrori ei kuulunut Suomen maanalaisen kommunis-

min keinovalikoimaan rauhan aikana. Selitysta kommunistien lauhkeudelle vd-

kivallan kyllastamalla ajanjaksolla on haettava 1930-luvun kommunisminvas-

taisesta sosiaalisesta kontrollista, joka passivoi liikkeen liepeilla viihtyneet, ka-

tujen vakivallasta ammentaneet tyOldisryhmat. Ahtaissakin oloissa toimimaan

kyenneet kommunistit olivat entista ammattimaisempia ja kurinalaisempia kaa-

dereita, jotka noudattivat puolueen linjaa ja pysyttelivat puolustuksellisessa va-

kivallassa.

Suomen jarjestaytyneen tyiivaenliikkeen sisalla kommunistit erottuivat val-

lankumouksellisina, jotka hyvaksyivat vakivaltaiset menettelytavat sosialismin
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saavuttamiseksi. \Taint!, Tanneriin henkiliiityneessa sosialidemokraattisessa tyes-

vaenliikkeessa vedettiin vuoden 1918 kokemuksista toisenlaiset johtopdatOkset.

Sosialismiin edettaisiin asteittaisen parlamentaarisen reformipolitiikan kautta

viimeistaan silloin, kun sosialidemokraatit saavuttaisivat eduskuntaenemmis-

ton. Bolshevikkien avaamassa maailmanvallankumouksen valittiimassa odo-

tushorisontissa reformismi tulkittiin anteeksiantamattomaksi luokkapetturuu-

deksi. Maltillisemman suunnan toverit puolestaan tulkitsivat kommunistien

pettaneen demokratian. Toveriviha teroitti sanan sailaa puolin ja toisin, mutta

Suomessa tystivdenluokan sisalla tyydyttiin henkiseen vakivaltaan.m2

Suomen maanpaallinen kommunismi vuoden 1944 jalkeen oli pyrkimysta

Oda sotienvalisen kauden vakivaltaisen perinnOn kanssa. Ammattivallankumouk-

sellisten ydinryhma oli Skp:ssd niin pieni, etta se kykeni porvariston vallan val-

taamisen sijasta vain kaappaamaan ja sailyttamaan vallan omassa puolueessaan.

Hallitustaipaleen paatyttya vuonna 1948 kommunistit eristettiin Aileen omaksi

kansandemokraattiseksi leirikseen, jota tarkkailemaan perustettiin suojelupo-

Skp pysyi pitkalle 1960-luvulle Moskovan etaispdatteend, jota siedettiin ys-

tavyyspolitiikan valttamattOmand ehtona. Kommunistit pidettiin merkittavasta

vaalikannatuksesta huolimatta todellisen vallankaytiin ulkopuolella, ja he jou-

tuivat jatkuvasti todistamaan yhteiskuntakelpoisuuttaan. Todellinen integrointi

osaksi suomalaista yhteiskuntaa alkoi vasta 1960-luvun lopulla, kun Skp oli teh-

nyt pesderoa maanalaisen kauden perintOOn - ja hajonnut. Henkinen vakival-

ta puolueen varhaisia uudistajia vastaan oli perusteltua, jos ja kun Skp:n johto

halusi pysyd maanalaisuuden kaudelta perityissa arvostuksissaan. Ongelma oli

niitten sovittaminen porvarillisen demokratian politiikanteon reunaehtoihin.

Vakivalta saa yleisemminkin kaytinvoimaansa mustavalkoisesta toiseuden

maarittelysta, ulossulkemisesta tai "puhdistustylista". Sisallissodan voittajat ra-

jasivat vallankumoukselliset jarjestelmansa ulkopuolelle. Valkoisen Suomen pe-

rivihollinen oli Neuvostoliitto, jonka edustajiksi suomalaiset kommunisti kasitet-

tiin riippumatta siita, kumpusiko kommunismi Suomen paikallisista olosuhteis-

ta vai Moskovan mahtikaskyista. Kansallinen eheytyminen alkoi 1930-luvun

mutta se katkesi kommunistien osalta turvasailijihin. Kommunistit integ-

roitiin suomalaiseen yhteiskuntaan vasta 1960-luvulta lahtien. Nuortaistolaisten

ehdottoman ja vakivaltaisen retoriikan voisi tasta ndkiikulmasta tulkita Skp:n
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maanalaisen perinteen kuolinkorandukseksi.

Leninin oppi etujoul(kopuolueen merkityksesta vallankumousten toteutta-

misessa oli tuonut saman ulossulkemisen logiikan kommunismin kaanoniin.

Puolue sai voimansa yhtendisyydesta ja kurinalaisuudesta, joita yllapidettiin te-

kemalla erotteluja seka tystivaenliikkeen etta oman puolueen sisalla. Stalinin kau-

della puolueen ulkoisia ja sisaisia, todellisia tai kuviteltuja, vihollisia vainottiin

jarjestelmallisesti ja lopulta tuhottiin fyysisesti.

Suomalainen kommunismi syntyi ja kehittyi naiden vastakkaisten kulttuu-

rien leikkauspisteeseen. Kun kansallisen kommunismin ilmentymat ajettiin

Suomessa alas viimeistaan 1930-luvun alussa, jaljelle jai vain Moskovasta johdet-

tu andas maanalaisuus. Kommunisteista tuli Suomessa vakivallan kohteita seka

vapaalla jalalla etta poliittisessa vankeudessa, mika johtui osaltaan Kominternin

hyOkkadvan taktiikan noudattamisesta. Kapitalistinen Suomi sulki kommunis-

tinsa vuosiksi vankilaan, mutta myiis neuvostopuolella suopea suhtautuminen

muuttui vuosikymmenen puolivalissa. Suomalainen kommunismi oli suljettu

seka Suomen porvarillisen jarjestelman etta neuvostomaan puoluevaltion ul-

kopuolelle, mutta omat koirat purivat hengilta.

Vakivalta synnyttaa vakivaltaa, vallankumous vastavallankumouksen.

Historiasta on vaikea lOytad esimerkkia, jossa valdvaltainen "puhdistustyli" olisi

taannut onnen edes valiaikaisesti. Kommunismin utopiaa ei ole yield saavutet-

tu missadn, eika historia lupauksista huolimatta ole loppunut markkinatalouden

voittoon. Neuvostoblokin romanduksen jalkeen johtavat lansimaat ovat hah-

mottaneet uudeksi uhkakuvakseen globaalin terrorismin, jota vastaan kaytava

sota on noudattanut samoja erottelun, leimaamisen ja noyryyttamisen mekanis-

meja, joita tassa artikkelissa on yritetty kuvata. Ehka samaan syyllistyneet kom-

munistit eivat sittenkaan olleet aikanaan kovin "erityislaatuisia ihmisia".1°3
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Rovaniemen murhapoltto 1930
Poliisin ja trOvaestOn ruumiillisen kohtaamisen

muistijaljesta historiaksi

"Tiedostamaton itsessaan on pohjimmiltaan vaenpaljous."1
"Ajattelu kulkee luonnon jaljessa."'

Poliisikulttuurin ja tyOvaestOn kohtaaminen tulevaisuuden madrittajand

Joskus kaikkein suurin yksi1011istyminen tapahtuu ihmisten elamassa hetkelli-

sesti. Hetken paasta tallainen tilanne on jo poissa. Joskus sama hetki voi toistua

ihmisten mielissa uutta ilmiasua hakien, olematta kuitenkaan aivan samaa kuin

aiemmin.3 Varhainen maanantaiy6 heinakuun 7. paivana vuonna 1930 seurauk-

sineen, eli tapahtumat ns. Rovaniemen murhapolttoyOnd ja sen jalkeen, toistui-

vat poltosta tuomittujen muistoissa kevaalla ja syksylla 1945. Analysoin Oman

"toistumisen" psykohistoriallista luonnetta poliisikulttuurin ja tytivaestOn

sena kohtaamistilanteena seka tuon kohtaamisen muistijalkena sen integroi-

miseksi suomalaiseen historiakertomukseen. 4 Luen aiemmassa tutkimuksessa

melko vaietusti tai voimakkaasti etaisyytta ottaen kasitellyn 5 murhapolton ta-

pahtumia toisen tasavallan Suomen poliisikulttuurin esihistorian symbolisena

rajana. Tutkin myslis kohtaamistilanteen seurauksia: vuoden 1930 yhteiskunnal-

linen rajankayntiprosessi yhteis011iseen kuulumiseen liittyen oli vuoteen 1945

tultaessa muuttunut traumaattisen muistamisen projektiksi, tyOldisidentiteettia

korjaavaksi toiminnaksi. Vaitan, etta vuoden 1945 uusintatutkimuksilla mennei-

syytta koetettiin konkreettisten muutosvaatimusten lisaksi korjata mytis symbo-

lisesti. Samalla tultiin antaneeksi tapahtumiin osallistuneiden ihmisten elaman-

kohtaloille uudenlaisia merkityksia.

Lahestymistapanani on nanda menneisyys dynaamisena avoimuutena, ei

odottamassa olevien faktojen kokoelmana. Taman takia sen kohtaaminen vaa-

tii tutkijalta uudenlaisia tapoja ajatella. Punnitsen omia lahtOkohtiani tekstin
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edetessa jatkuvasti uudelleen, jotta landemateriaalista nousisi esille juuri ne kes-

keiset piirteet, jotka kuvaavat ja kasitteellistavat tutkimani ilmion luonnetta par-

haiten. Filosofi Peter Sloterdijk toteaa kasitteellistamisesta, etta mietiskelyssa ta-

pahtuvan kohoamisen ja itsesuhteen valilla on havaittu syva vastaavuus jo sofis-

tikkoja edeltavien ensimmaisten kreikkalaisten filosofien aikoina. 6 Olennaista ei

siis voi nanda ja erottaa tutkimuskohteesta menematta ensin Mae, mutta ot-

taen sitten etaisyytta kohteeseen. Vasta kyky reflektioon mandollistaa olennai-

sen esiin kirjoittamisen. Lukija voi lukea tata tekstia tutkijan tutkimuskohtee-

seen liittyvan lahenemisen ja etaisyydenoton valisend liikkeend. Teksti on kirjoit-

tajan oman ajatteluprosessin esittelya eika suinkaan moraalinen tuomio - sen

tehtavan Wan muille tahoille. Etaisyydenotosta huolimatta teksti ei kuitenkaan

koskaan ole menneiden elamankohtaloitten ulkokohtaista esittelemista korke-

uksista, vaan osallistumista samaan menneeseen nykyajassa yield lasna olevaan

historialliseen prosessiin. Kerran paattyneenakin tassa tekstissa kasilla olevat ta-

pahtumat elavat yield jollain aikatasolla (ja kasvavat toivottavasti lasna olevaksi

myiis lukijan mielessa tata tekstia lukiessa).

Jokaiseen menneisyyden tapahtumaan voidaan avata aina uudenlainen au-

keama7, jolta sita voidaan hahmottaa uusin tavoin. Tutkimus on tallOin tuon hie-

man epaselvan ja utuisen menneisyyden uudelleen muotoon koostamista his-

toriallisen rekonstruktion keinoin. Kuva jaa aina enemman tai vahemman epa-

tarkaksi. 8 Siksi aineistoja luetaan koko ajan kaytannOnlaheisesti. Keskeisind ky-

symyksind ovat koko ajan: miten jokin puhe, teko tai ajatus on historiassa toi-

minut? Mihin silla on pyritty? Miten se osin tahtomattaan on vaikuttanut ihmis-

ten kohtaloihin?9 Esitystapani perustuu paaasiassa kuvailuun, mutta en silti ero-

ta teoriaa ja kaytandia toisistaan. Psykohistoriallisen tutkimusperinteen mukaan

koetan tietoisesti limittad niita toisiinsa. m Ne ovat saman maailmansisaisen

mitin ilmentymia. Psykohistoria pyrkii kokonaiskuvaan tunteenkasittelyn kult-

tuurihistoriasta. 11 Siksi tutkijaa ei voi koskaan taysin irrottaa erilleen siita aineis-

tosta, jota han tutkii. Esittelen artikkelissa kayttamiani teoreettisia tyiikaluja tar-

kemmin aineistojen kuvailun yhteydessa.

Keskeinen ajatus on nostaa Rovaniemen murhapoltto tyesvaestOn ja poliisi-

en ensimmaisessa tasavallassa tapahtuneiden kohtaamisten psykohistoriallisen

rajanmaarittelyn kuvaajaksi. Tapahtumissa sai ilmauksensa jokin paljon yksit-
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taistapausta laajempi ja kauemmas ulottuva asia suomalaisessa yhteiskunnas-

sa. Poliisien nakiikulmasta tapahtumissa ehdollistuu heihin vaikuttaneet, osin

tiedostamattomat yhteis011isen dynamiikan luomat toimintamallit. Niista artik-

kelin kannalta tarkein oli se, miten ja mina ehdottomuudella kansallisesti ajatel-

leiden toimijoiden piirissa suhtauduttiin omien toimiensa kautta nuorkommu-

nisteiksi itsensa maaritelleiden tyOldisnuorten itsen maarittelyn tapoihin. Nama

rajat piirtyvat esiin seka vuonna 1930-1931 etta myOs vuoden 1945 aikana, jol-

loin tapahtumat otettiin Valtiollisessa poliisissa uusintakasittelyyn. Poliisin ja

yhteisiin valinen suhde tulee esiin erilaisissa aineistoissa: Poliisien ja syyttaja-

na oikeudessa toimineen nimismiehen toimesta syntyneet esitutkintamateri-

aalit kertovat siita, mien asia poliisin taholta haluttiin tuolloin mieltad vallitse-

vaa jarjestelmaa tukeneiden yhteisOn julkilausumattomien odotusten mukai-

sesti. LehdistOssa avoimen julkilausutusti kerrotut toiveet kommunistien tule-

vasta kohtalosta taas kuvastavat poliisin ja yhteistin valista suhdetta seka kerto-

vat poliiseja kohtaan suunnatuista yhteis011isista paineista, niiden ehdottomuu-

desta seka mytis niiden vaikutuksesta suhteessa poliisiin (seka myiis epailtyihin).

Paikalliset lehdet (Rovaniemi ja Lapin Kansa) kertovat asian merkityksellisyydes-

tä paikallistasolla. Valtakunnalliset lehdet, kuten kaupunkilaisuutta ja modernia

edistyksellisyytta edustanut Helsingin Sanomat tai puolueisiin selvemmin sidok-

sissa olleet Suomen Sosialidemokraatti ja Maaseudun Tulevaisuus, kertovat puo-

lestaan asian merkityksellisyydesta yleisemmalla maanlaajuisella tasolla. Ne kat-

tavat samalla Mlles koko maan silloisen poliittisen kentan.

Esitystapani on paasaantiiisesti deskriptiivisesti. Olen valinnut kuvailevan esi-

tystavan siksi, etta sen avulla voin ndyttad jotain sellaista, joka maaritti, vaikutti ja

oli osin myOhemminkin vaikeuttamassa poliisien ja tyOvaestOn valilla vallinnut-

ta psykokulttuurisen syvatason kanssakaymista. Itse asiassa Rovaniemen tapah-

tumien alkusoitto esitettiin jo kauan ennen niiden tapahtumista. Tassa kuvailtu-

jen tapahtumien vaikutushistorian prosessuaalisena alkukohtana voisi pitaa ke-

vatta 1918, siihen johtanutta kehitysta seka mystis sen jalkiseurauksia. Ihmisten

muistoissa dynaamisesti vaikuttavana historiana kevat 1918 muokkasi kansalli-

sen Suomen kollektiivista toimintaa koko ensimmaisen tasavallan ajan. Se ilme-

ni pelkona suhteessa Venajalle syntyvaa kommunististen Neuvostotasavaltojen

liittoa kohtaan. Rovaniemen valkoisten mielesta vuonna 1918 jai jotain kesken,
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kuten syytettyna ollut Kerttu Hyvtinen muisteluissaan toteaa12 . Tata keskeyty-

nytta hanketta ryhdyttiin 1930-luvun taitteessa jatkamaan kommunistiseksi

kiihotukseksi nimetyn kansalaisliikehdinnan sita ennen voimistuttua maassa.

Kansallisesti ajattelevissa piireissa erityisesti nuorison toiminta ymmarrettiin

vadrin. Sosialismiksi kanavoitunut liikehdinta tyOldisnuorison keskuudessa oli

seurausta punaorpojen sukupolven tulemisesta aikuisuuden kynnykselle 1930-

luvun taitteessa. He ryhtyivat yhteis011isen toiminnan avulla etsimaan itselleen

omaa tilaa ja paikkaa suomalaisessa yhteiskunnassa." Tassa mielessa kiihotuk-

sesta puhuminen kansallisissa piireissa seka siihen vetoaminen voidaan tulkita

valkoisen Suomen reaktioksi tytilaisnuorison symbolista sukupolvikapinaa koh-

taan aikana, jolloin sukupolvikapinan kasite ei yield edes ollut tuttu.

Jotta kuva asiasta muodostuisi mandollisimman monipuoliseksi ja ottaisi huo-

mioon seka yksilOiden elarnankohtaloihin liittyvan moninaisuuden" etta avaisi

uuden nakOkulman asiaan, lahestyn murhapolton selvittelyja, tapahtumiin liitty-

via muistoja seka niiden esiintuomista vuonna 1945 usealla eri tasolla. Mita taso-

ja ovat esitutkinnan nakiikulma, lehdistOn nakiikulma seka syytettyjen naktikulma

asiaan. Ensin kayn lapi poliisin esitutldntamateriaalin ja oikeuskasittelyjen anta-

man kuvan tapahtumista, sen jalkeen valotan asian yleisempaa psykohistoriallis-

ta taustaa pelkistamdlla ajan lehdista esiin asiaan liittyneen ja julkisessa puheessa

ilmenevan ryhmafantasiatason, jolla yhteis011isten arvojen jatkuvuutta julkisuu-

dessa kannateltiin ja jolla naiden arvojen luomien toimintasaantOjen noudatta-

mista valvottiin. Tama taso mytis kytkee Rovaniemen tapauksen laajempaan so-

sio- ja psykokulttuuriseen kontekstiin. Sen esittelylla ja ryhmafantasian kehitty-

misen kuvailulla valotan ilmapiirin pakottavuutta suhteessa yksibliihin. Ajattelen,

etta lehdissa ilmenevien vaatimusten kautta muokattiin kansallista yhteisba dy-

naamisena ryhmana ja sidottiin yhteisOn jasenia pakottavan tuntuisesti keslcinai-

seen yhteyteen. Nain maariteltiin samalla joitain ihmisryhmia jo lahtOkohtaisesti

ulos tuosta yllapidettavasta kansallisesta yhteisiista. Lopuksi kuvaan kolmannel-

la tasolla Rovaniemen tapauksen muistijalkia sodanjalkeisen ns. Brusiinin komi-

tean asiaan liittyvien uusintatutkimuksien aineiston pohjalta. Naiden analyysin

eri tasojen avulla kutsun Rovaniemen tyiivaestOn ja poliisien valilla tapahtunutta

kohtaamista teoriaa ja empiriaa yhteen limittavasti luonnonvastaiseksi osallistu-

miseksi (unnatural participation, participation contre nature)."
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"Luonnolla" ymmarran tassa yhteydessa sita tapaa, jolla yksils5 liittyi hanet

ylittavaan kansalliseen tasoon. Se on siis sosiaalisesti ja kulttuurisesti madray-

tyneend asiana yhteiskunnallinen ja historiallinen suure, eika ylihistoriallinen

totuus maailmasta. Epdluonnolliseksi tuon kohtaamisen teki se, end molempi-

en ryhmien edustamat yhteiskunnalliset luonnot joutuivat sen aikana tOrmays-

kurssille. Pelkistetyimmilladn ajateltuna voima kohtasi voiman. Vaikka nden ta-

pahtumien piirtaneen tystivdestiin ja poliisien valista rajaa ei tarkoituksenani kui-

tenkaan ole kategorisoida tapahtumaa yleiskuvaksi poliisin ja tylivdestOn \Tana

ensimmdisen tasavallan aikana vallinneista suhteista (koska se ei tekisi oikeut-

ta noiden suhteiden moninaisuudelle). Tapahtumaa analysoimalla on kuitenkin

mandollista piirtad esiin alustavaa kuvaa poliisin tehtdvasta yhteiskuntaa koos-

sa pitavand symbolisena rajankavija.

Tekstini on siis yritys hahmottaa erityisen merkitsevan yksittaisen tapauksen

kautta historiassa aina lasnd olevaa avoimuutta sekd tuon avoimuuden yhteis-

kuntaan tuottamaa yhteis011isen rajanvedon dynamiikkaa. Mid rajalla kohtasi-

vat poliisi, yhteiskunta sekd tythrdestO ja vaikuttivat toinen toistensa eldmankoh-

taloihin Suomen ensimmaisesta tasavallassa. Historian toimijoiden tekojen seu-

raaminen diagnostisoi tassa tapauksessa jotain tuolloin vallinnutta sekd myiis

jotain tulevaisuudessa mandollisesti esiin nousevaa, jonka ei ollut pakko toteu-

tua, mutta joka saattoi toteutua. 16 Kyse on siis pohjimmiltaan siita, miten yksi-

lea ja yhteisiit limittyivat yhteen poliisin toimien kautta seka siita, miten ja mik-

si poliisi reagoi tai jatti reagoimatta eri suunnilta tuleviin ja hyvinkin erityyppi-

siin suuntautumispaineisiin eri tavoin (kysymys on siis siita, miksi toisen ryh-

man tarinaa tapahtumista pidettiin julkisuudessa jo lahaikohtaisesti "uskotta-

vampana" kuin toisen tassa tapauksessa julkisen kdsittelyn luoman suuntautu-

mispaineen kautta alakynteen sysatyn ryhman tarinaa).

Artikkelini on osa vditiiskirjahankettani suomalaisen poliisikulttuurin sol-

mukohdista Suomen toisessa tasavallassa (1944-1997) 17 . Poliisikulttuurin kasit-

teen ymmarran sulkevan sisaansa poliisiin liittyvat kulttuuriset artefaktit seka

julkilausumattomat oletukset poliisille sallituista ja oikeista toimintatavoista.18

VaitOkseni tarkoitus on tutkia poliisia juuri tallaisena rajankayntina. Tama artik-

keli on lyhennelma vaittiskirjani ensimmaisesta luvusta.
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Heinakuun 7. paivan aamuyO vuonna 1930 - Poliisin ja trOvaestOn

kohtaaminen

"Esitutkijan" muistelmia - Miten "todellisuuden salaaminen" avataan?

Reilut kaksi viikkoa Rovaniemella raivonneen suurpalon jalkeen rovanieme-

lainen 31-vuotias suomalaista poliisikulttuuria sodan jalkeisen yhteiskun-

nan luokkarakenteen ja symbolisen jarjestyksen psykohistoriallisena tyiimies

Vainii Verner Paaso kertoi poliisikuulusteluissaan keskiviikkona 30. heinakuu-

ta 1930, miten ajalla vallinnut "lapualaisuus ja fascismi" olivat alkaneet "ah-

distaa" paikkakunnan tyiivaestOd alkukesasta. Paaso oli taman vuoksi ryhtynyt

keskustelemaan asiasta taman jalkeen paikkakunnalta poistuneiden toimittaja

Heikki Virtasen, toimitsija Akseli Timosen ja tyiivaentalon vahtimestari Viljami

Kumpumaen kanssa. He toivat naissa keskusteluissa hanelle julki ajatuksensa,

etta lapualaisten edesottamukset olisi kostettava jotenlcin. Kun sitten paikkakun-

nan nuorkommunistien johtaja ja kauppias Aleksanteri (Alex) HyvOnen joutui

kesakuun viimeista viikonloppua ennen 28.-29. kesakuuta 1930 1s kyyditetyksi

Neuvosto-Venajalle "kiihtyivat" tyOldisten "mielet" edelleen, kuten Paaso polii-

sille esitutkinnassa kertoo. Kosto muilutuksesta paatettiin toteuttaa sytyttamalla

tulipalo kauppalaan. Paaso myonsi syyllisyytensa taman tulipalon sytyttamiseen

itse asiasta kuultuna. Suunnitelma lyOtiin lukkoon salaisessa kokouksessa tyliva-

entalolla tiistaina 1. heinakuuta 1930. Kokouksen jalkeen han kertoi "tiistai-ilta-

na" lahteneensa kalastamaan Albert Isometsan kanssa Mellalammelle loppuvii-

koksi, josta palasi lauantaina 5. paiva takaisin Rovaniemelle.'

Jutun paatekijaksi poliisin tutkimuksissa havaitun Paason tunnustus pohjau-

tui esitutkinnan mukaan seuraaviin tapahtumiin. Lapuanliikkeen organisoiman

talonpoikaismarssin aattona heinakuun 6.-7. paivien valisena yOnd kello 00.30

Rovaniemen SahkOmylly OsakeyhtiOn myllylta tuli palohalytys voimakkaan tu-

lipalon takia. Yo oli kuuma, koska kesa oli ollut pitkaan helteinen ja palo levisi

nopeasti ymparistOOnsa. Pohjanmaan Kauppiaiden Oy:n, Valtion Veitsiluodon

Sahan seka Lapin Kauppa- ja Valitysliike Oy:n rakennukset paloivat maan Lasal-

le. Mytis Louekarin makasiinissa, joka sijaitsi noin 400 metrin paassa palaneis-

ta taloista, syttyi tulipalo hieman myllyn syttymisen jalkeen. Taltd makasiinil-

ta tuli uhkasi levita yield mytis kahteen viereiseen varastorakennukseen: Robert
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Saastamoinen OsakeyhtiOn ja Pohjanmaan Kauppiaiden OsakeyhtiOn toiseen

varastoon seka mm. kartanonomistaja 011i PaakkOsen ja seppa Matti Tapion la-

hella sijainneisiin asuinrakennuksiin, jotka onnistuttiin kuitenkin pelastamaan

tuholta."

Huhut alkoivat kiertaa paikalla valittOmasti sammutustOiden aikana maa-

nantaina aamuy011a. Niiden mukaan palon olivat sytyttaneet tahallaan paikalli-

set nuorkommunistit. Valtiollinen poliisi tai paikallispoliisi eivat kuitenkaan ol-

leet ottaneet asiaan yield mitaan kantaa tassa vaiheessa. Pidatykset paikallis-

ten nuorkommunistien keskuudessa aloitettiin kuitenkin heti maanantaina 7.

heinakuuta kello 2.30, jolloin ratatyOmaalla tyOskennellyt ja aamukolmen tysti-

junaan matkalla ollut Etti Aaprami Karppinen pidatettiin tytivaentalon pihalta.

Han oli ollut siella noutamassa halkopinon paalle unohtunutta reppuaan, oltu-

aan sita ennen vartioimassa tytivaentaloa lapualaisilta ja mytihemmin seuraa-

massa sammutustOita kaupungilla. Useat ensimmaisena paivana pidatetyt pads-

tettiin kuitenkin nopeasti pois, mutta Karppista ei. Kaksi paivaa myslihemmin

keskiviikkona 9. heinakuuta poliisi ryhtyi pidattamaan paikallisen suojeluskun-

nan avustamana lisaa paikallisia nuorkommunisteiksi tunnettuja tyOldisnuoria.

Lapin Kansa kirjoitti seuraavana paivana torstaina 10. heinakuuta kommunis-

tiroistoja olevan pidatettyna jo 14. Lehti kertoi saaneensa poliisin tutkimuksis-

ta mystis "kiintoisia tietoja."22

Kesldviikkona 9. heinakuuta otettiin kiinni 21-vuotias puukkoseppa Toivo

Hyviinen seka torstaina 10. paivana Kemissa vanhempien luona asunut, vara-

ton 16-vuotias Antti Kangas. Lauantaina 12. paiva pidatettiin yield 20-vuotias au-

tonasentaja Oka Paavo Laukkanen. Muita jutussa pidatettyja nuorkommuniste-

ja olivat 20-vuotias Arvo Johannes (Jukka) Kumpumald, Ellen Halttu, 14-vuoti-

as Taimi Nieminen eli Pallari, kyyditetyn Alex HyvOsen tyttaret Kerttu (17) ja ha-

nen isosiskonsa Alli seka 16-vuotias kemilainen Laila Helena Leppanen. 23 Toivo

Hyviisen kuulustelut aloitettiin kolmantena paivana pidatyksen jalkeen, koska

pidatettyja alustavasti kuultaessa oli huomattu heidan varmasti "salaavan jotain

todellisuutta"24 . Naissa kuulusteluissa saatiin selville, etta Hyviiselle oli kerrot-

tu kauppalan tuhoaikeista vasta tekoa edeltavana paivana, sunnuntaina 6. hei-

nakuuta, kun uimarannalla on sovittu palon toteuttamisesta. Kun han oli tuol-

loin kysynyt syyta tallaiseen tekoon, oli han kertomansa mukaan saanut vasta-
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ukseksi: "Kostoksi fasisteille kyydityksestd." HyvOnen oli sitten sytyttanyt yhdes-

sd idean keksijan Paason kanssa myllyn, josta muut ldhialueen palot saivat al-

kunsa.25 Rannalla oli sovittu, etta Paaso, Hyvtinen ja Kangas jaisivat sytyttami-

sen vuoksi yOksi tytivdentalolle, ja end mistdan asiaan liittyvasta ei puhuttaisi

myiihemmin mitadn.26

KuulustelupOytaldrjojen mukaan Tytivdentalolle tuli kuitenkin mykis Etti

Aaprami Karppinen. Hanen annettiin jadda, sill y hdn suostui mukaan toimin-

taan kuultuaan suunnitelmista. TutldntapOytaldrjojen mukaan hdn oli ensin sy-

tyttanyt Pohjanmaan Kauppiaille kuuluneen varaston sekd myiihemmin kau-

empana olleen Louekarin makasiinin. Ensimmaisen rakennuksen sytytettyddn

hdn oli lahtenyt kuljeksimaan kaupungille ja tullut Louekarin makasiinille "men-

nen siella makasiiniin sisalle takaseindssa olevasta ovesta" mukanaan vuorilliset

boksnahkaiset kintaat. Makasiinissa hdn oli laittanut kintaansa lautaseindn tayt-

teisiin sytyttden ne palamaan. Taman jdlkeen hdn oli poistunut samasta ovesta,

misty oli makasiinin sisalle tullutkin.27

Tytivdentalolla tarjoilijattarena tytiskennellyt Eva Hynynen kertoi paikallisen

rikosetsivd Yrjel Myllyldn kuulusteluissa kuulleensa, miten paikalle tilattiin pu-

helimitse	 Hand tunnettiin nuoresta idstd huolimatta Karihaaran

vdentalolla vaikuttanut Laila Helena Leppdnen, joka ladninrikosetsiva Hjalmar

Kylmdsen kuulusteluissa tunnusti avustaneensa palon sytyttamisessa. 29 Antti

Kangas kertoi kuulusteluissa, etta palon sytyttamisen jdlkeen he menivat Paason

kanssa takaisin tyiivdentalolle ja kaivautuivat ullakolla siella taytteend ()Heiden

sahamuhien sisaan. Maanantaina aamuytilla joskus kello neljan-viiden aikaan

paikalle tulivat Jukka Kumpumaki ja Eva Hynynen, jolloin he sopivat, miten kuu-

lusteluissa tullaan asiasta kertomaan.29

Palon jalkeisend viikonloppuna rovaniemeldinen tehtailija ja everstiluutnant-

ti P. A. Autti perusti vapaaehtoisen kansalaisjarjeston, jonka tehtdvand oli saattaa

poliisin tietoon: "sellaisia tietoja ja nakijkohtia, jotka syysta tai toisesta eivat ole

tulleet viranomaisten tietoon, mutta joilla asian selvittelyssd saattaa olla merki-

tystd."3° Lehdissa kirjoitettiin torstaina 10. heindkuuta, miten kauppalan vaes-

tossa vallitsi. "Levottomuutta tutkimusten hitaudesta." Lehdissd kerrottiin vd-

estOn edelleenkin olevan kiihdyksissa, eika se "tahtonut malttaa rauhassa odot-

taa tutkimusten tuloksia".31 Lauantaina 12. heindkuuta teosta omien sanojen-
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sa mukaan kieltaytynyt, mutta siita tietoinen Oka Laukkanen naytti komisario

Eino Poikelalle, Kylmaselle ja Myllylalle tien, josta hanen ryhmansa oli paloyO-

na mennyt Ounasvaaralle turvaan. Tasmalleen saman tien naytti taman jalkeen

mytis poliisien mukaan seuraavaksi otettu Jukka Kumpumaki asiaa hanelta erik-

seen pyydettaessa. 32 Samana paivana lehdissa kyseltiin, oliko poliisilla jo "mur-

hapolton johtolangat kasissaan", ja arveltiin heilla olevan hallussaan "lienee ai-

nakin yksi palon sytyttajista".33

Poliisin esitutkintapOytaldrjojen mukaan kyseessa ei mitenkaan voinut ol-

la vakuutuspetos. Kihlakunnanoikeuden istunnossa 20. elokuuta selitettiin, et-

ta kauppiaat "olivat hyvassa taloudellisessa asemassa, eika mytiskaan palaneen

omaisuuden palovakuutukset olleet todellisia arvoja korkeammat". Tasta paatel-

tiin, etta "ei voitu olettaa jonkun palaneen omaisuuden omistajan olevan syyl-

linen". Paikkakunnalla ei myliskaan tiedetty olleen palon aikoihin ketaan "byro-

maania". Nain ollen "oli ajateltavissa, etta palo oli sytytetty ilkityOnd tai kostotoi-

menpiteend". Lisaseildwina tahan liittyen poliisin mukaan tuli yleisella tasolla ot-

taa huomioon mystis "edellisten viikkojen kiihtynyt poliittinen tilanne" seka yksi-

tyisella tasolla Alex HyvOsen kyyditys, jossa "erdat tuntemattomat henkilOt" olivat

y011a vieneet hanet kodistaan ja kyydinneet rajalle. Lisaksi paakaupungissa juuri

maanantaina 7. heinakuuta tapahtunut talonpoikaismarssi oli "tunnetusti kiih-

dyttanyt paikkakunnan kommunistisen vaestiin mielialaa". Naiden syiden nojalla

naytti "ainoalta mandollisuudelta", etta palon olivat sytyttaneet joko oman paik-

kakunnan tai muualta saapuneet kommunistit. Olettamusta tuki myOs se seikka,

etta "eras henkilO" oli lauantaina 5. heinakuuta kuullut junassa matkalla Kemista

Rovaniemelle Antti Kangas-nimisen kommunistinuorukaisen sanovan matkato-

verilleen, etta "Rovaniemella saattaa sunnuntain seudulla tulla Idiretta".34

Poliisi kuuli tata Kankaan sanat kuullutta Valpon ylietsiva Toivo Keskitaloa to-

distajana heinakuun 28. paivana. Han kertoi tuolloin todistajan ominaisuudes-

sa miten Antti Kankaaksi tunnistettu tyiimies sanoi junassa toiselle

le, joksi mys5hemmin tunnistettiin Eemil Hoikka Koivun Icylasta, etta "voi siel-

la Rovaniemella olla Idiretta pyhan aikaan, kun sattuu". 35 Poliisiasemalle tuotu-

na Hoikka sitten muisti - kuitenkin vasta vastakkain Kankaan kanssa kuultuna -

Kankaan sanoneen hanelle "jotakin siihen suuntaan, etta Rovaniemella voi sun-

nuntain aikaan tulla ldiretta, kun sattuu".36
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Lehtien kertomus tapahtumista - kansallisen ryhman sislitilan rajojen matiritte-

lyei julkisella projektiopinnalla

Ennen kuin katsotaan millaisia tuomioita tapahtumista langetettiin, on syyta

katsoa julkisuudessa esiintyneita kollektiivisen tason mielipiteita, joita kommu-

nisteihin, murhapolttoon, pollisin tehtaviin tai yhteiskunnan yleiseen tilaan asi-

aan liittyen liitettiin julkisuudessa kesdlla 1930. Mita kommentteja tarkastellaan

seuraavassa seka muistojen etta kansallisen ryhman psyykkisen sisaisyysulottu-

vuuden silloisina rakennusaineina.

Sita ennen on kuitenkin otettava kayttiiOn teoreettiseksi tyiikaluksi ryhmafan-

tasian kasite. Ryhmateorioissa erotellaan paasaantOisesti ainakin kaksi ryhmissa

ilmenevaa ryhmasubjektiuden muotoa. Toista voidaan kutsua subjektivoiduksi

ryhmaksi ja toista taas ryhma-subjektiksi. Subjektivoitu ryhma omaksuu ja saa

maaritteensa aina ulkopuolisilta ryhmilta. Sen piirissa vahvistetaan perinnai-

sia rooleja, hierarkioita ja ryhmasta ulossulkemisen muotoja ryhmaidentiteetin

pohjana. Lisaksi sen piirissa kaydaan jatkuvaa taistelua jokaista vahankin mie-

lettOrnalta nayttaytyvaa sisaryhman tilaa koskevaa toimintaa vastaan. Nain ra-

kentuva ryhma luo jonkin institutionalisoidun kohteen ymparille itsedan suo-

jaavan ja ryhmassa jaetun fantasian, jonka sisaista mielekkyytta ryhma ei kos-

kaan kyseenalaista. Nain se tarjoaa taman fantasian kautta jokaiselle ryhman ja-

senelle oikeastaan parasiittisen kuolemattomuudentunteen, josta ryhmadn kuu-

luva yksilO voi ammentaa itselleen suojaa. Mid tunteella ei kuitenkaan valtta-

mdtta ole mitadn tekemista tai yhteytta muiden inhimillisten todellisuusulottu-

vuuksien kanssa.37

Seuraavassa tuon pelkistetysti esille kesalla 1930 lehdistOjulkisuudessa toi-

mineen kollektiivisen, yksiloiden toimet ylittavan projektiopinnan38, jolla tata

kansallista sisatilaa madrittelevad ryhmafantasiaa pidettiin sen kaikessa ehdot-

tomuudessa ylla Rovaniemen murhapoltto tapauksen avulla. Ryhmafantasia vd-

ritti kansallisesti ajattelevan ja homogenisoivaa painetta muita kohtaan ilmai-

sevan ryhman suhdetta kommunismiin pitkalle eteenpain. Tama tapahtui ryh-

man jakaman ja sen rajoja yllapitavan tiedostamattoman eldmantyylin kautta,

josta ryhmafantasia on ilmausta.39

Helsingin Sanomissa oli vaadittu jo sunnuntaina 6. heinakuuta eli paloa

edeltavana paivana, etta mielivallasta oli nyt tehtava loppu. Lehdessa kerrottiin
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maassa harjoitetun kevaan ja kesan aikana mieli- ja vakivaltatilaisuuksia, joita

hallitus- ja jarjestysviranomaiset eivat olleet voineet estaa. Tallaiset yksityisten

kansalaispiirien oma-aloitteisesti aloittamat toimet oli lehden mukaan tuomit-

tava ankarasti, oli tekijOind sitten vaikka kommunistit, kuten useimmissa tapa-

uksissa huomattiinkin olleen. 4° Rovaniemi-lehti oli julistanut lauantaina 5. hei-

nakuuta yksiselitteisesti, etta kommunismi oli tuhottava. Tahan vaikuttaakseen

Suomen talonpojat olivat paattaneet marssia Aileen paakaupunkiin ja lausua

kasityksensa asiasta julki voimakkaasti ja arvokkaasti. 41 Lehtien kirjoittelussa

menee mytis selvasti, miten vuoden 1918 tapahtumien seurauksena tunnetut

pelot aktivoituivat tai olivat julkisen keskustelun taustalla kesalla 1930.

Maanantaina 7. heinakuuta llama edeltavien paivien ja kuukausien aika-

na esiin manatut pelot sitten osoittautuivat kasilla olevaksi todellisuudek-

si. Helsingin Sanomat teki asiasta jo heti maanantaina lisalehden, mika silla

ei yleensa ole ollut tapana ellei kyseessa ole ()Hut jokin aivan poikkeuksellisen

suuruusluokan tapahtuma. Tdssa yksisivuisessa lisalehdessa julistettiin suu-

rilla kirjaimilla, miten kommunistien murhapolttojoukkue nyt oli toiminnas-

sa Rovaniemella. Uutiset valittyivat paakaupunkiin siis laws reaaliaikaisesti.

Kolmen murhapolttajan kerrottiin jo olevan kiinni ja kaikkiaan 24 muun tulleen

pidatetyksi. 42 Seuraavana paivana eli tiistaina 8. heinakuuta edellisen paivan ko-

via danenpainoja vedettiin hieman takaisin, kun lehdessa todettiin varovasti, et-

ta naytti silla, etta Rovaniemen palo ilmeisesti oli murhapoltto. Vaikka tutkimuk-

set yield olivatkin kesken, oli kaikesta paattaen lehden mukaan kuitenkin jo sel-

vää, etta ilkitystit olivat kommunistien jarjestamia. Siksi kaikissa tapauksissa oli

nyt syyta olla varuillaan kommunistien tihutOiden varalta. Paikallisissa lehdis-

sa kerrottiin teon olleen kommunististen huligaanien katala hirmuty6, yritysta

polttaa koko kauppala poroksi seka kommunistisen provokatsionin julkea seu-

raus. 43 Paikallisessa Rovaniemi-lehdessa suurpaloa uutisoitiin useina paivina sen

tapahtumisen Alkeen. Lehdessa todettiin 10. paiva torstaina palaneen myllyn

seinia aivan varmasti valellun helposti palavalla aineella, silla olivathan myllyn

kaksi seinda akkia syttyneet koko pituudeltaan palamaan, kuten lehti silminna-

kijan lausunnon mukaan tiesi kertoa. Lehti mytis varoitti samalla, ettei huhuihin

ole asiasta luottamista. Siksi lehti olikin omien sanojensa mukaan omalta osal-

taan sivuuttanut ne keveasti ilman mitaan mainintaa. 44 Tassa nakyy nyt se miten
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ryhmafantasian uhkakuvaa esiteltiin ja siita "tiedotettiin" ryhman todellisuus-

kasityksen jakaville ihmisille.

Suomen sosialidemokraatissa taas kerrottiin tiistaina 8. heinakuuta tuoreel-

taan talonpoikaismarssin jalkeen kriisin karjen olevan nyt toistaiseksi sivuutet-

tu.43 Kriisilla ja sen laukeamisella oli kevaan ja alkukesan tapahtumissa tieten-

kin tulevaan kietoutuva oma esihistoriansa. Rovaniemi-lehdessa nimittain oli

kerrottu jo 12. kesakuuta uhkailevaan savyyn, miten karsivallisyys voi loppua.

Uutinen liittyi kevaalla tapahtuneen Tyiin Aani-kirjapainon rikkomisjutun oi-

keuskasittelyn alkamiseen, jota tytivald oli lehtitietojen mukaan hairinnyt val-

tavalla hiljaisella mielenosoituksella, joka oli paattynyt karajarauhan rikkomi-

seen. Tama oli saanut koko maan vavahtamaan. Lehden mukaan Pohjanmaan

kunnian arka ja vapautta rakastava rahvas vastasi tahan toteamalla lehdessa, etta

kommunistien rehentely laillisen yhteiskunnan murtamiseksi oli mennyt jo  lii-

an pitkalle. Kommunistien yhteiskunnassa pitamad metelia vaiennettiin konk-

reettisesti havittamdlla Tytin Adnen tilat.46

Lehdistii ssa yllapidettyjen kansallisten ennakkoasenteiden voimakkuutta ku-

vaa suhtautuminen kahteen Mlles samanaikaiseen henkirikokseen. Rovanierni-

lehdessa kirjoitettiin 3. heinakuuta poliisin kuolemasta Vaasassa. Tekija oli sel-

vinnyt heti tuoreeltaan. Artikkelissa kuitenkin lcysyttiin, oliko kommunisti tart-

tunut aseeseen aatteensa puolesta ja surmannut ratsukonstaapeli Arvo Sorvarin.

Teon teldjaksi nimettiin lehdessa vasemmistolainen autonkuijettaja Kalle Valve.

Valve kertoi Sorvarin uhanneen hanta kotonaan puukolla ja hanen toimineen ti-

lanteessa itsepuolustukseksi. Kaksi paivaa mystihemmin heinakuun 5. kerrottiin

hieman samanlaisesta tapauksesta, mutta savy oli aivan toisenlainen. Uutisen

mukaan kommunistien valtuusmies oli murhattu Forssassa. Tihutylin tehneista

ei kuitenkaan ollut mitaan tietoa. Tuntemattomien miesten kerrottiin tunkeu-

tuneen surmatun tytimiehen asuntoon. Sen jalkeen oli syntynyt kahakka, jos-

sa tytimiehen kerrottiin saaneen surmansa, mutta murhaajista ei lehdella ollut

mitaan tietoa.47

Heinakuun 5. paivalla Rovaniemi-lehdessa kommunistien kerrottiin pitaneen

salaisen kokouksen, jossa oli suunniteltu otteita tihutOiksi. Yrityksien todettiin

kuitenkin jaaneen toteutumatta tietojen vuodettua julkisuuteen. Ehka osittain

taman takia tiedettiinkin heti paloyOn jalkeen maanantaina paivalla kertoa, et-
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tä Rovaniemella sattunut teko oli luultavasti kommunistien jarjestama. 48 Myiis

Rovaniemi-lehdessa tiedettiin 8. heinakuuta tiistaina teon olleen kommunisti-

sen provokatsionin julkea seuraus.49 Suomen sosialidemokraatissa kylla kysyttiin

tuolloin, oliko palo suunniteltu poltto? Lehden mukaan eraiden kommunistien

vaitettiin suunnitelleen asiaa salaisessa kokouksessa, ja tiedettiin, etta 10 asi-

aan sekaantunutta henkilOa oli pidatettyna. Lehdella oli varmaa tietoa mylis sii-

ta, etta eraiden syyllisyys oli tullut todetuksi ja heista useimpia vastaan oli sel-

vinnyt sitovia todisteita. Kokkolassa kerrottiin samaan aikaan pidatetyn 30 kom-

munistia. Varmana tietona esitettiin myos, etta Kemin sillat oli aiottu rajayttaa

ilmaan. 5° Kerrottiin mystis, etta Pohjois-Suomen sahojen vartiostoja ryhdytaan

vahvistamaan. Olihan Etsivan keskuspoliisinkin taholta lehden mukaan ilmoi-

tettu, etta kommunistit olisivat salaisissa kokouksissa suunnitelleet Kemijoen

siltojen rajayttamista. Artikkelin lopussa tieto tasta ilmoituksesta kuitenkin pe-

ruttiin." Helsingin Sanomissa peruutus samaisesta tiistaina 8. paiva julkistetusta

rajaytysyrityksesta tehtiin keskiviikon lehdessa.52 Lehtien mukaan Rovaniemen

kauppalassa kuitenkin tultaisiin ryhtymaan tehokkaisiin palosuojelutoimiin, jot-

ta tulevat tuhot estettaisiin jo ennalta. Kauppala oli tarkoitus jakaa viiteen alu-

eeseen, joissa kussakin ryhtyisi liikkumaan Oiseen aikaan vartiot. 53 Pahin saattoi

tapahtua aivan odottamatta, ja siksi siihen kannatti varautua jo ennalta sen ol-

lessa mielissa lasnaolevaa todellisuutta koko ajan.

Paton jalkeisella viikolla heinakuun 10. paiva Rovaniemi lehdessa lcysyttiin,

oliko kyyditetty Alex HyvOnen palannut takaisin. Lehden mukaan kauppalassa

kierteli itsepintainen huhu, jonka mukaan HyvOnen ei olisikaan viihtynyt tuhan-

net ja taas tuhannet kerrat ylistamassaan Neuvostolassa, vaan olisi nyt palannut

takaisin tahan porvarien maahan. "Vahinko Alexille, jos tarna huhu on tosi!", lehti

totesi. 54 Rovaniemi lehti lcyseli myijs 15. heinakuuta, oliko tuolloin aiottu vuoros-

taan Sodankylan kirkonkyla havittaa tulen avulla maan tasalle? Lehti tiesi, etta

syylliset, joista pari oli todennakOisesti tunnettu, olivat kommunisteja. Lehtien

mukaan mytis Sodankylassa oli niihin aikoihin takalaisia kommunisteja.55

Lehdet julkaisivat kansallisen yhtendisyyden kannalta mykis rohkaisevia uuti-

sia. Suomen sosialidemokraatissa julistettiin 13. heinakuuta, etta Rovaniemelld

ei ole levottomuuksia. Kaikki tiedot niista olivat lehden mukaan perattOmia.

Lapuan liikkeen valtuuskunnan jasen everstiluutnantti P. A. Autti oli ilmoitta-
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nut STT:lle, etta kaikki kuljeskelevien kommunististen tulddtytimiesten yritykset

saada aikaan levottomuuksia oli otettu Rovaniemella huomioon ja niita silmal-

la pitaen oli ryhdytty vastatoimenpiteisiin. 56 Lapin Kansassa kerrottiin murha-

polttojen selviavan heinakuun 15. paiva. Maaherra E. Y. Pehkonen, joka oli vie-

railulla Rovaniemella, oli todennut lehdelle tutkimusten olevan oikealla tolalla.

Lehdessa mytis kerrottiin kauppalan asukkaiden lahetystOn kayneen maaherran

puheilla tutkimuksiin liittyen. Laanin poliisitarkastaja Vaino Suhosen kerrottiin

tulevan mukaan tutkimuksiin. Siksi juttu olikin lehden tietojen mukaan selvia-

massa. Lehdessa todettiin mystis maaherran sulkeneen Rovaniemen tyOvaenta-

lon, silla sielta oli lOydetty kiihoituskirjallisuutta."

Ryhmafantasiaan liittyvaa me-kuvaa rakennettiin ja vahvistettiin lehdissa.

Tata heijasteli ajatus siita, miten kansallinen rahvas oli kulkenut itselleen valit-

semalla reitilla vakaasti jo maanantaina 7. heinakuuta. Lehdissa kerrottiin kul-

kemisen tapahtuneen vakavin mielin liikkeen omassa, hyvin jarjestetyssa mie-

lenosoituksessa. Kyse oli tietysti tuolloin jarjestetysta Talonpoikaismarssista. Sen

ruokailustakin mainittiin lehdessa erikseen, etta kaikki oli tapahtunut mita par-

haimmassa jarjestyksessa. Miehet oli jaettu ryhmiin ja he olivat jarjestyneet ri-

veihin, jotka jonossa vietiin kenttakeittiiiiden luo. Niiden luona lotat sitten huo-

lehtivat tottuneesti tarjoiluista miehille. Lapualaisten rivien suoruutta ja heidan

rintamansa eheytta38 esitelleen lehtikuvan tekstissa kerrottiin joukkojen taytta-

neen Valtioneuvostontorin keskuksen reunoja myOten. 59 Kansalliseksi maaritel-

lyn than kerrottiin siis olevan konkreettisesti taynna, tarkkaan rajattua ja hyvas-

sa jarjestyksessa, eika sen yhteyteen sopinut mitaan hairitsevia elementteja. Ei

ainakaan lehtien siita antamassa kuvassa.

Paloa edeltaneisiin andistaviin tunnelmiin toi selkeytta mytis Rovaniemella

marssin jalkeen pidetty surujuhla. Paikalliset lehdet kertoivat, miten joukot oli-

vat kotiutuneet ikimuistettavalta ja vaiherildmalta marssilta Helsingista. Marssin

paluumatkakin oli lehtien mukaan ollut yhta juhlaa. Palattuaan miehet suunta-

sivat heti ensimmaiseksi kauppalan suurpalon raunioille. Siella pidettiin juh-

lava muistohetki. Marssijat kertoivat lehdille katsellessaan tihutyOn jalkia, et-

ta heita oli jo Helsingin pallokentalla jarIcyttanyt tieto siita, etta kauppala oli yri-

tetty tuhota.6°
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Naista kansallisen ryhman tilaa ja sen rajoja selkeyttavista toimista huolimat-

ta jokin tuntui edelleen vaivaavan kansallista kokonaisuutta. Suomen sosialide-

mokraatissakin nimittain kyseltiin 20. heinakuuta, mista "ajalla vallitseva" systipa

aiheutui. Osaksi kansallista ryhmadynamiikka lehden systipapuheet kytki lehdes-

sä ollut spekulaatio siita, oliko kyse kenties ylikulttuurista. Jopa vaarattomat ylel-

lisyystuotteet, kuten kahvi ja tee nimettiin samaisessa artikkelissa vaarallisiksi

nautintoaineiksi korostaen nain kansallisesti ajattelevien kansalaisten ruumiil-

lista itsekontrollin tarvetta. 61 Sama yhteiskunnallisia tauteja koskeva huoli jaet-

tiin mytis yleisemmin. Lapin Kansa kirjoitti elokuun 2. paiva Suomessa synty-

neen lain sallimissa piireissa valtiollinen ja yhteiskunnallinen spitaalitauti, kom-

munismi. Taudin poisjuurimiseksi oli lehden sanojen mukaan luovuttava liian

humaanisista teorioista. 62 Suurpaloa esitelleet valokuvat puhuivat lehden mu-

kaan selvaa kielta koko tilanteen kaameudesta. 63 Rovaniemi-lehdessa oli todet-

tu 15. heinakuuta, etta murhapolton seurauksena tehdyt kuulustelut johtaisi-

vat suotuisiin tuloksiin, ja etta heranneet kansalaismielet saisivat tyyntya. Siita

oli merkkind mm. Rovaniemen tykivaentalon sulkeminen. 64 Muutamaa paivaa

myOhemmin myijs maakunnan muiden tytivaentalojen over oli naulattu kiinni.65

Uhattuna ollut kansallinen isantavalta ulotti nain otteensa takaisin niihin konk-

reettisiin paikkoihin, joissa se koki menettaneensa kansallista tahtoa edustaneen

puhe- ja maaraysvaltansa. Paikallista kansallista tahtoa edustanut Autti saattoi-

kin taman vuoksi antaa ilmoituksensa toimenpiteista uhkaavia levottomuuksia

vastaan. Isannan dani kuului taas paikkakunnalla. Kyse oli mytis koko maata kos-

kettavasta ilmiosta. Maaseudun Tulevaisuudessa kirjoitettiin 19. elokuuta kun-

nanvaltuustojen puhdistamisen jatkuvan kautta koko maan.66Yhteiskunnallista

spitaalitautia oltiin siis juurimassa pois kansallisesta kokonaisuudesta konkreet-

tisin sulkutoimenpitein.

Viikko Rovaniemen tapahtumien jalkeen Suomen Sosialidemokraatissa ker-

rottiin samaiseen kansalliseen ryhmadynaamiseen julkisuusulottuvuuteen

kytkeytyen, miten maassa oli rajaton lippukauhu. Poliisiviranomaiset olivat

Kannuksessa poistaneet tangosta osuustoimintalipun, joka osuustoimintapai-

vand salossa liehuessaan muistutti ihmisia kansojen yhteistystiskentelysta osuus-

toiminnan alalla (kontaktille laajempaan vuorovaikutukseen annettiin tassa yh-

teydessa negatiivisesti latautunut merkitys). 67 Sosialidemokraatin toimittajan
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kysyessa lipun salosta poistaneelta Kannuksen nimismiehelta, mina oikeudella

han oli teon tehnyt, oli nimismies vastannut lehdelle tehneensa sen omalla oi-

keudellaan ja vastaavansa seurauksista itse. Han siis teki mita itse halusi. Lehti

paatti asiasta kertoneen artikkelinsa kommenttiin: "Kun nain pitkalla ollaan, et-

tä virkamies on etunenassa jarjestyksen ja yleisten saannOsten rikkojana, nun

eipa ole ihme vaikka rahvas kulkeekin perassa." 68 Lapin Kansassa oli mytis uu-

tinen lippuun ja sen puhtauteen liittyen. Kittilassa oli ajettu kommunistit pois

valtuustosta, suljettu Kaukosen tylivaentalo ja vedetty valtakunnan lippu liehu-

maan tyiivaentalojen tankoihin.69

Kansallisen ryhmiin rajaaminen oikeuksissa
Heinakuun 10. paivana kerrottiin Helsingin Sanomissa Tyiin Aani -kirjapai-

non havittaneiden tuomioista. Kolme vastaajaa tuomittiin muutaman kuukau-

den ehdollisiin vankeusrangaistuksiin, olihan kirjapainon tiloja lehden oikeu-

dessa saamien tietojen mukaan kaytetty Suomen Kommunistisen Puolueen sa-

laisena kokouspaikkana. Lehti totesi oikeuden maaranneen tuomiot ehdolli-

siksi "vastaajain aikaisempiin eldrndntapoihin ja teon vaikuttimiin ndliden".7°

Rovaniemen valikarajilla kihlakunnanoikeus elokuun 20. pdivand kuitenkin ja-

koi suhteessa edelliseen aivan toisenlaisia tuomioita murhapoltosta. Syytettyna

olleista tyOldisista Vaino Paaso tuomittiin 10 vuodeksi kuritushuoneeseen ja me-

nettamaan kansalaisluottamuksensa 10 vuodeksi, Toivo HyvOnen seitsemaksi

vuodeksi kuritushuoneeseen ja olemaan 10 vuotta ilman kansalaisluottamusta,

Etti Karppinen kandeksaksi vuodeksi kuritushuoneeseen ja 10 vuodeksi ilman

kansalaisluottamusta, Antti Kangas nuorena rikoksentekijana neljaksi vuodeksi

kuritushuoneeseen ja kolmeksi vuodeksi todistajaksi kelpaamattomaksi, Jukka

Kumpumaki avunannosta murhapolttoon kuudeksi vuodeksi kuritushuonee-

seen ja olemaan kandeksan vuotta ilman kansalaisluottamusta, Oka Laukkanen

kolmeksi vuodeksi kuritushuoneeseen ja viideksi vuodeksi olemaan ilman kan-

salaisluottamusta seka Kerttu HyvOnen nuorena rilcoksentekijana yhden vuo-

den vankeuteen. Taimi Nieminen jatettiin alle 15-vuotiaana tuomitsematta ran-

gaistukseen seka Helena Leppasen syytteet hylattiin naytiin puuttuessa. Syytetyt

velvoitettiin mytis korvaamaan aiheuttamansa vahingot, jotka nousivat kihla-

kunnanoikeuden saamien tietojen mukaan satoihin tuhansiin markkoihin.71
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Lehdissa vahinkoj en yhteissummaksi arvioitiin 5 miljoonaa markkaa.72

Kihlakunnanoikeuden paatOksessa todettiin, etta:

[...] syytetyssa Vainti Verner Paasossa jostain vaikutteista oli syntynyt ajatus kostaa
porvarilliselle yhteiskunnalle joistakin viime aikaisista tapauksista sytyttamalla tuli-
palo Rovaniemen kauppalassa ja etta tuumaan sitten ovat yhtyneet syytetyt Antti Olavi
Kangas, [...] Toivo Leonard Hyvtinen ja Etti Aaprami Karppinen ynna Arvo Johannes
Kumpumaki, Oka Paavo Laukkanen, Kerttu Elisabet HyvOnen ja Taimi Kirsti Nieminen
eli Pallari.73

Jopa paikalliset lehdetkin yllattyivat nopeasti annetusta tuomiosta. 74 Tuomiot

tyynnyttivat julkisessa sanassa ilmenneita darimmaisia mielipiteita. Mylis asiaa

tutkineita poliiseja muistettiin kiitella. Lapin Kansassa kirjoitettiin kihlakunnan-

oikeuden antamien tuomioiden jalkeen 23. elokuuta, etta poliisi ansaitsee tun-

nustuksen. Lehden mukaan tOrked rikosjuttu oli saatu paatiikseen harvinaisen

lyhyessa ajassa. Lehti tiesi kertoa, etta tavallisesti kului pitkia aikoja, ennen kuin

tallaisten perusteellisesti harkittujen ja suunniteltujen rikosten suorittajien jal-

jille paastaan. Tapaus oli lehden mukaan omiaan osoittamaan, etta rikospolii-

sin kykyyn voi luottaa. Lehti lopetti artikkelinsa toteamukseen: "Tiedamme, etta

poliisimiehilla on suoritettavanaan raskas tyii. Se on ollut sitakin vaikeampi, kun

tutkimukset on taytynyt suorittaa epakiitollisten olosuhteiden vallitessa. Kaikki

kunnia sen vuoksi heille."75

Epakiitolliset olosuhteet kuitenkin jatkuivat, silla juttu palautettiin nopeasti

Vaasan hovioikeudesta takaisin kihlakuntaan, siind ilmenneiden muotovirhei-

den vuoksi. Kaikkia jutun osapuolia ei oltu kuultu kihlakunnan oikeuden istun-

nossa, eika mytiskaan kaildda jutun mandollisia asianomistajia oltu tavoitettu

ensimmaiseen kasittelyyn. Kihlakunnanoikeudessa asiaa kasiteltiin uudestaan

ensimmaisen kerran valikarajilla 15. marraskuuta 1930. TallOin se siirrettiin seu-

raaville varsinaisille syyskarajille joulukuun 15. paivalle, joilla se jalleen siirret-

tiin seuraaville valikarajille tammikuun 14. paivalle 1931. Sielta juttu alistettiin

uudelleen Vaasan hovioikeuteen tarkastettavaksi (1.4.1931), josta se lahetettiin

edelleen Korkeimpaan oikeuteen. Siena jutulle laitettiin sitten lopullinen sinetti

paatOs 4.9.1931. Kaikki syytetyt, mukaan lukien nyt myOs Helena Leppanen, tuo-

mittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin, joihin yhdistettiin lisaksi Vaasan hovioike-
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uden 29. joulukuuta 1930 langettamat tuomiot valtiopetoksen valmistelusta.76

Valtiopetostuomioiden ajamiseen oli antanut aihetta syytettyjen murhapolt-

toa koskevissa kuulusteluissa tekemat tunnustukset osallistumisesta maanalai-

sen Suomen Kommunistisen Nuorisoliiton (SKNL) Kemin "alipikin" toimintaan

sen pakeissa (paikalliskomitea) ja soluissa 1920- ja 1930-luvun taitteessa. Taman

seurauksena osa pidatetyista luovutettiin Etsivan keskuspoliisin huostaan kuu-

lusteluita varten 12. elokuuta vuorokaudeksi. Naissa kuulusteluissa he tunnusti-

vat osallisuutensa SKNL:n maanalaiseen toimintaan. Useat nuorista olivat myijs

kuuluneet Karihaarassa toimineeseen Tyiivaenopintoyhdistys "Valoon" tai jo-

honkin alueen tykivaestOn voimistelu- ja urheiluseuroista kuten Rovaniemen

Reippaaseen tai Karihaaran Tenhoon. Mita seuroja pidettiin Valtiollisessa po-

liisissa tuohon aikaan SKP:n toiminnan verhoamisena laillisuuden kaapuun.77

Suomalaista tuomioistuinlaitosta tutkinut oikeustieteen professori Jukka

Kekkonen on todennut monen ensimmaisen tasavallan aikaisen tuomarin saa-

neen kaytanntin kokemuksensa toimiessaan kansalaissodan jalkeisissa valtio-

rikosoikeuksissa joko tuomareina tai syyttajina yield lakitieteen ylioppilaina ol-

lessaan. Mytis ylivoimainen enemmistO lakimiehista toimi sodan aikana valkoi-

sen Suomen riveissa. Suhtautumisen kommunisteihin voi siis sanoa olleen tas-

sa kaytetyn esimerkin kaltaisesti kategorista. 78 Heine annetut tuomiot ovat yd.-

rittyneet tietynlaisen kansallisen ideologian ja sen takana olleen sosiaalipsyko-

logisen todellisuuskasityksen mukaan, jolla syntymassa ollutta kansallista ryh-

makulttuuria koetettiin suojella.79

Oliko asia sitten tuomiolla save Annetaanpa seuraavassa "syyllisiksi" jo en-

nen oikeuden paatOsta nimettyjen 8° ja murhapoltosta kuritushuoneeseen tuo-

mittujen nuorten itse kertoa pidatysten ja oikeusistuntojen aikaisista tapahtu-

mista. Tama on mandollista kandesta eri syysta. Ensinnakin siksi, koska tuomi-

tut esittivat jo ensimmaisen kihlakunnan oilceudenistunnon aikana useita vas-

talauseita kohtelustaan pidatettyna seka myijs tavoista, joilla tunnustukset oli

saatu. Lisaksi tamd on mandollista myiis siksi, etta sodan jalkeinen sisapoliitti-

sen tilanteen muutos nosti julkisuuteen useita samankaltaisia selvitystarpeita

seka aiempia vankilaoloja koskien etta myOs poliisin toimintaan liittyen. TallOin

myOs Rovaniemen murhapolttoa ryhdyttiin tutkimaan uudelleen syksylla 1945

jatkosodan padttymisen jalkeen ns. Brusiinin komitean toimesta 81 . Hengissa ta-
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pahtumista selvinneet uudistivat sitkedhenkiset kertomuksensa siita, mita ke-

sand 1930 oli tapahtunut.

TyOvaestO poliisina — Kohtaamisten muistijaljet 1945

Kommunistit ryhtyivat poliisien kanssa yhteistoimintaan heti sodan jalkeen.

Vapaaehtoiset puolueenjasenet toimivat poliisipartioiden apuna ilman poliisi-

koulutusta syksysta 1944 alkaen. Lisaksi Valtiolliseen poliisiin ja Liikkuvaan po-

liisiin ryhdyttiin rekrytoimaan kommunisteja poliiseiksi. 82 Taman konkreettisen

ulottuvuuden lisaksi tytivaestO halusi ryhtya poliisiksi suomalaisessa yhteiskun-

nassa mystis symbolisella tasolia. Siksi on luodattava hieman maan yleista tilan-

netta syksylla 1944 ennen Rovaniemen murhapolttojutun yhteydessa tapahtu-

neiden asioiden jalkiseivittelyn kuvausta. Poliisitoimesta vastannut sisaministeri

Kaarlo Hillila piti heti valirauhan solmimisen jalkeen erityisesti poliisia ja polii-

sikulttuuria koskevan avainpuheensa radiossa Walla 20. syyskuuta. Puhe oli tah-

datty kaikille suomalaisille, vaikka siina kerrottiinkin kasiteltavan yksistaan po-

iiisiasioita. Kasittelen sita seuraavassa lyhyesti, silla radiopuheena se sai laajan

levinneisyyden koko maassa. Hillilan puheen ja sen aiheuttamien vastareakti-

oiden kautta tulee ymmarrettavaksi se, miksi tyiivaestO halusi kiihkeasti padsta

vaikuttamaan poliisitoimea koskien kevaalla 1945 ja miksi Rovaniemen tapaus

otettiin silloin uuteen viralliseen kasittelyyn.

Sisaministerin muistelmia — metelia vastaan itsekurin solmuruoskalla

Hillila kertoi puheensa alussa puhuvansa jarjestysvallan nimissa. Tuloksena so-

dasta oil hanen mukaansa haviO, vaikka armeija ja kotirintama olivat pysyneet

jarkkymattomina ja yksimielisina. Hillila kertoi vaikeuksien suomalaisten koh-

dalla alkavan todella vasta tuolloin, ja siksi sana vaikeus olikin hanen mukaan-

sa unohdettava kokonaan ja kaivettava syvalle maahan. Kansan tuli Hillilan mu-

kaan uskoa itseensa, silla vain silloin se voisi toteuttaa tehtavat, jotka nykyinen

hetki she asetti. Itseensa uskominen tarkoitti Hillilalle vaikenemista. Hanen mu-
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kaansa kansa pystyi suuriin tekoihin ainoastaan hiljaisena. Tasta syysta jokaisen

ehdoton velvollisuus oli nyt itsekurin sailyttaminen jokaisella askeleella. Taman

takia kaikkien tuli mystis ruoskia itsedan itsekurin solmuruoskalla ja pitaa huol-

ta siita, etta juuri hanen kohdallaan kuri ja jarjestys sailyivat. Kansan jasenilla

oli Hillilan mukaan mandollisuus hoitaa omat asiansa, vain sikali, kuin he tu-

lisivat olemaan itsensa herroja. Jo koska tuohon kansalliseen ankaruuden pro-

jektiin itsen hallitsemiseksi taydellisesti kuului hiljaisuus, nyt ei ollut aika repi-

vaan arvostelemiseen eika keskinaisen Loran lietsomiseen (eli poliittiset risti-

riitaisuudet esiin nostavien puheenvuorojen esittamiseen). Mielet oli hillittava.

Painottaakseen sanojaan Hillila ilmoitti yield puheensa lopuksi, ettei hallitus ai-

konut sallia pienintakdan epajarjestysta. Tassa tehtavassa hallitusta tulisi hanen

mukaansa auttamaan erinomaisen hyva ja Suomen kansaa Melia oleva jarjes-

tysvalta. Puheen viesti saavutti mytis poliisikunnan, sills se julkaistiin lokakuus-

sa Suomen Poliisilehdessa.83

Omissa sen aikaisissa muistiinpanoissaan Hillila totesi "myrskyn voivan puh-

jeta" raid hetkella hyvansa. TallOin tuuli puhaltaisi ja janikset juoksisivat valkei-

na meren selalla. Seurauksena olisi veneen kaatuminen, jossa Suomen kansa yh-

dessa pirun kanssa tuolloin Hillilan mukaan oli. Siind olleet hukkuisivat kovaksi

yltyneen tuulen aiheuttaman merenkaynnin seurauksena.84

Milan puheen ja muistiinpanojen keskeisin elementti oli irtipaasemassa

olevien, selvastikin daneldcaiden tunteiden ja toisaalta heti valirauhansopimuk-

sen solmimisen jalkeen andistavina leijuvien myrskyaviksi kuvattujen psyykkis-

ten latausten tukanduttaminen ja niiden sitominen uudelleen julkisuudessa yl-

lapidettavan moraalisen kansakunta-abstraktion piiriin. Jos liikkeella olevat voi-

malliset ja kokonaisvaltaisen tuntuiset lataukset paasisivat irti, saattaisivat seu-

raukset merenkaynnin voiman takia olla tuhoisia. Hiljaisuus (eli yritys sulkeu-

tua yhteiskunnassa andistavana vaikuttavalta vuorovaikutukselta ja tunnesiir-

rolta, joka uhkasi saastuttaa puhtaan kansallisen tilan) nostettiin Milan pu-

heessa keskeiseksi sekavien tunteiden myllerrysta kanavoivaksi toimintatavaksi.

Jarjestysvalta esitettiin yhtenaisend kokonaisuutena. Sen tehtavand nahtiin ole-

van kansallisen lain yllapito. Lain olemusta tutkinut kielitieteilija Ronald Bogue

toteaa, etta vaikka laki palveleekin aina yhteis011isia arvoja ja niiden sailymista,

sen irtautuminen niiden inhimillisista toimijoiden yhteydesta, jotka systeemin
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luovat ja sita kannattelevat laittaa systeemin puolustamaan vain itsedan sen pa-

rissa toimivista ihmisista vIlittamatta." YksilOiden tasolla kyse on siis viimeka-

dessa siita, keita lain sailyminen yhteisOssa palvelee.

Ehka sodan jalkeisesta kommunistiyhteisty6sta, mutta my6s jo hieman aiem-

masta kevaan 1944 sotatilanteen muutoksesta johtuen hiljaisuutta arvostettiin

tuolloin poliisin tarkeimpana ominaisuutena. Hiljaisuuden arvostaminen kuvaa

seka poliisikulttuurin sisalla vallinnutta pitkan linjan kansallisesti orientoitunut-

ta identiteettityOn tapaa etta myOs kevaalla 1944 ajankohtaiseksi muodostunutta

toiminnantapaa. Malliesimerkiksi helmikuun 1944 Suomen Poliisilehdessa nos-

tettiin alkuvuodesta 1944 kuollut poliisi ja tunnettu painija Kustaa Pihlajamaki.

Han oli 1930-luvulla ollut kiihkokansallisesti varittyneen Lauri PihkalanYhtyma

Vientirauhan miehia. Hanessa ruumiillistuivat lehden mukaan kaikki hyvan po-

liisin tunnusmerkit. Lahemmin haneen tutustuttaessa oli lehden artilckelin mu-

kaan havaittu, etta: "Hanen henkinen olemuksensa oli lapikotaisin yhta ehyt ja

kiinted kuin hanen lihaksensakin." Han oli my6s muissa ominaisuuksissaan esi-

kuvallinen suomalainen mies: "Hiljainen, vaatimaton, mutta otteiltaan varma."

Ja kuitenkin han oli "tarpeen tullen perdanantamattoman sitked" ja "havites-

saankin lannistumaton".86

Hiljaisuutta kuulutettiin poliisien vallitsevaksi ominaisuudeksi myOs Poliisi

Pekan Pakinoissa Suomen Poliisilehdessa helmikuussa 1944. Pakinan ohje polii-

seille oli, etta kukin hoitakoon leiviskansa ja olkoon hiljaa, paitsi jos puhui mu-

kavia. Pakinassa luotiin kuva suomalaisesta pystyssa pain seisovasta

hesta, jota ei pystyta ylipuhumaan, vaikka hanelle kuinka puhuttaisiin mita ta-

hansa paikkansapitamattOmia asioita. Lehti totesi: "Me vain olemme ja annam-

me puhua, mutta emme siita miksikaan muutu." Siksi poliisi varsinkin nyt oli

hiljaa ja katsoi oman hiljaisuutensa lisaksi, etta kaikki muutkin asiattomat oli-

vat hiljaa, kuten lehti painotti.

Pyrkik6 tassa poliisin ja asiattomat yhteen liittavassa lipsanduksessa esiin asi-

an tuolloin ajankohtainen sisaltO? Nousiko siind esitietoiseen kasittelyyn aja-

tus tulevaisuudessa uhkaamassa olevasta toimijuuden menetyksesta yleisem-

malla kansallisella tasolla? Itsed koskevien paatOksien teon suhteenhan asiat-

tomuus kertoisi olemattomista vaikutusmandollisuuksista suurempien valta-

konstellaatioiden edessa. Yhdysvaltain hallitus oli tammikuun lopussa kehotta-
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nut Suomea viipymatta solmimaan rauhan. Helsinki mytis karsi kirjoituksen jul-

kaisemisen aikoihin Mlles koko helmikuun ajan kiivaista pommituksista. Man

ehka sisaltyy myOs asian ydin. Ulkopuolelta tuleviin kehotuksiin ei voitu luot-

taa, koska niiden antajan liittolainen samaan aikaan kylvi pommimattoja ih-

misten niskaan. Pystypaisyyden sailyttdmisessd kuitenkin oli kyse luomismyy-

tin rakentamisesta - nousemisesta irti eriytymattlimasta sulautumisesta uhkaa-

van vihollisen kanssa, jonka kosketuskin uhkasi saastuttaa kansallisesti ajatte-

levan ryhman sisatilan.

Pakinan lopussa kerrotaan muista tiedostamatonta aina vaihtelevin maarin

kansoittavista ja minuuteen vaihtelevien tunnetilojen mukaan valilla tungettele-

vista fantasiapopulaatioista. Seka siita minkalaisia vuorovaikutustunteita kirjoi-

tuksen esitietoisella fantasiatasolla kanavoidaan. Artikkeli toteaa Suomessa ole-

van monia sellaisia henkilOita, jonka olisivat valmiit saatamaan suuren rangais-

tuksen rauha-sanan turhasta lausumisesta. Poliisi Pekka pdattelee loppusanoik-

seen, etta: "Olkaamme ainakin itse tuohon syntiin lankeematta." Suut rauhan

suhteen oli pidettava suljettuina eika vuorovaikutukseen saanut antautua.

"YlOsnousemuksen" muistelmia - Poliisi on "puhdistettava" 1944-1945

Syksylla 1944 jotkut aiemmat kansalliset pelot tulivat osin kasilla olevaksi eletyk-

si todellisuudeksi. Sota paattyi lokakuussa ja maahan tuli pdaasiassa neuvosto-

liittolaisten upseerien miehittama Liittoutuneiden valvontakomissio 87. Vain rei-

lu kuukausi Hillilan radiopuheen Alkeen marraskuun 1. paivana pidettiin SKP:n

"YlOsnousemusjuhla" Helsingin Messuhallissa sankoille ihmisjoukoille. Paikalla

oli vanhaan tapaan myiis Valpon etsiva Oskari Askelo. 88 Askelo antoi raportissaan

hyvan kuvan voimantunnosta, joka SKP:n massoja juuri tuohon aikaan elah-

dytti. Hanen kuvauksestaan 1(4 mystis ilmi ne massiiviset tunnelataukset, joita

puolueen nyt odotettiin suomalaisessa yhteiskunnassa ryhtyvan kanavoimaan.

Tilanne paljastaa mystis poliisi-instituution aseman sodanjalkeisessa Suomessa:

siihen kohdistuneet suuntautumispaineet ja sita uhkaavat toimenpiteet. Nain se

taustoittaa myOs Rovaniemen jutun uusintakasittelya.89
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YleisOn mielet viritettiin alussa tulevaan torvisoitolla 90, jonka jalkeen seurasi

puheenjohtaja Aimo Aaltosen puhe. Han vaati "fascistisista hallitustavoista" luo-

pumista ja valtiokoneiston puhdistamista. Aaltosen puheen jalkeen tapahtui jo-

tain tassa tapauksessa hyvin merkitsevaa. Nayttelijatar Lullan Helo lausui runo-

ja. Yleiso toivoi hanelta ylimadraisen numeron. Tuossa Arvo Turtiaisen runossa

"Nauru" vuoden 1936 runokokoelmasta "Muutos" tiivistyvat ajan symbolista ja

konkreettista limittaneet tiedostamattomat muutospaineet, joista Rovaniemen

tapauksen uusintatutkimukset ovat ilmausta. Turtiainen kirjoittaa:

Kaupungin ylla on raskas pilvi / ja pilven takana nauru, hirtehisen nauru. / Oh, mi-
ten hanen hartiansa hytkyvat ja suunsa irvistaa. / Eika kukaan huornaa mitaan. [...]
pilven takana nauraa joku, / hirtehisen naurua: / Tuolla on ita / ja tuolla on lansi / ja
tuolla on laita. / Nauraja nakee miljoonat, / joiden voima kasvaa ja sydamet terasty-
vat. / Han ei naura enaa. / Han tietaa, / etta sielta, / heidan luotaan laidalta / nousee
huomenna suuri tuuli. / Suuri tuuli nousee, ja sen jalkeen / ei enaa ole hienoa her-
raa, / patrioottia, napaa."91

Sanojen uhmakkuus kertoo aiemmista kohtaamisissa poliisi, oikeus- seka

vankeinhoitolaitosten toimijoiden kanssa. Niissa nakyy myOs se kohtaamisissa

syntynyt katkeroitunut kiukku, josta Rentola antaa hyvan kuvan siteeratessaan

Cay SundstrOmin kirjeen ilmausta Hagar Olssonille syksylta 1944'2.

Maassa vallinnut taysin uudenlainen sisapoliittinen tilanne, jota itsendises-

sa Suomessa ei koskaan aiemmin oltu koettu (ellei kevaan 1918 lyhytta jaksoa

lasketa mukaan), tuotti 	 tasoillaan tunteen vanhojen kiinnikkeiden

lisesta murtumisesta. Kommunistien parissa syntyi toive uudistumisesta, mut-

ta kansallismielisia tuntematon pelotti. Aiempien kansalliseen ryhmafantasiaan

sidottujen latauksien purkautuessa seurauksena oli kokonaisuudesta eristetty-

jen kommunistien toiveiden tulviminen julkiseen keskusteluun 93 . Ne aiheutti-

vat uhkaavuutta jo silla, etta niita koetettiin saattaa tietoiseen julkiseen kasitte-

lyyn. Kommunismi kanavoi siis mystis yleisia vapautumistoiveita suhteessa van-

haan, eika ainoastaan suoraa vallankumoushalua. Olihan puolueen organisaa-

tiokin yield perustamisvaiheessaan kovin hajanainen ja heikko.94

Helon lausuntaesityksen jalkeen Ville Pessi esitti vaatimukset poliisia koskien.

Han otti poliisiin jopa sotilasasioista perilla olevaa Aimo Aaltostakin jyrkemman

kannan. Pelkka yleisluontoinen puhdistus ei Pessille riittanyt. Poliisilaitokset ja

virastot oli puhdistettava. Tuli perustaa kansantuomioistuimia, jonka tuomitsi-
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sivat kaikki "fasistit". Jos maan hallitus olisi haluton ja kykenemattin hoitamaan

naita tehtavia, tuli sen antaa Pessin mukaan paikkansa sellaiselle hallituksel-

le, joka olisi valmis ryhtymaan toimiin vitkastelematta. "Sama ohrana kuin en-

nenkin vaani" edelleen "tilaisuutta toimia" Pessin mukaan. Han nal sen olevan

edelleen myiis "valmis patukoimaan kansaa toreilla". Siksi Valtiollinen poliisi oli

pikimmiten lakkautettava sellaisena kuin se viela marraskuussa 1944 toimi.

Pessi siirsi asian mystis yleisemmalle tasolle todetessaan, etta Tannerilla ei ole

"tepsivaa reseptia", jolla "pitaa kansaa koossa". Yleisiissa tama heratti avointa

naurua. Mutta oliko tuo nauru SKP:n omaa hirtehisen naurua vai pelkoa vapau-

tuneista ruumiillisuuden esitystavoista ja niiden karkaamisesta tavoittamatto-

miin? Tilaisuudessa vallinneista tunnelatauksista ja niiden voimakkuudesta ai-

nakin antaa hyvan kuvan naiden latausten sitominen syntipukkiin, jona toimi

mielikuvaVainii Tannerista. Aina Pessin mainitessa Tannerin nimen, se kirvoitti

yleison seasta voimakkaita "alas Tanner" tai "Tanner hirteen" valihuutoja. Tanner

oli yleisOsta taysin kompromettoinut. Han kelpasi joukoille enaa pelkaksi raivon

tunteen keraysastiaksi. Kokouksen lopuksi laulettiin positiivisen muiston jatta-

miseksi tilaisuudesta Kansainvalinen viela kolmannen kerran.93

Tutkintatoimikunnan muistelmia — yhteiskunnassa hairitsevan

jarjestaminen

Pessin puhe sai vastakaikua ja siihen palattiin useita kertoja loppuvuodesta

1944. Kasiteltaessa seuraavan vuoden tulo- ja menoarviota joulun alla SKDL:

n kansanedustaja Vaino Meltti vaati Valpon puhdistamista. Vaadittlin, etta jos

Valpoa ei voida puhdistaa, se pitaa lakkauttaa. Vapaa Sana piti vaatimusta esilla

artikkeleissaan. Kaytanniin toimiin ryhdyttiin helmikuussa 1945. Vaatetusalan

Kommunistisen yhdistyksen kokouksessa Messuhallissa tuotiin helmikuun lo-

pulla julki jalleen vaitOksia pollisien tekemista sodan aikaisista pahoinpitelyista.

Seuraavan paivan Vapaa Sana kehotti kaikkia kansalaisia toimittamaan aineis-

toa perustettuja tutkimuskomiteoita varten. Kansanedustaja Aimo Aaltonen jat-

ti huhtikuussa aloitteen Valpon lakkauttamisesta eduskunnalle. Fantasiatasolla

"poliisi" oli rankaiseva kuvitelma menneisyyden tapahtumista, ja sita pidettlin

koko ajan tapahtumien polttopisteessa.96
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Politologi C. Fred Alford viittaa Norbert Eliaksen sivilisaatioteoriaan pohties-

saan hairitsevien tunteiden ja kokemusten paikkaa yhteiskunnassa. Han ajatte-

lee, etta voimakkaat kokemukset ja tunteet siirretaan voimakkuutensa takia ai-

na yhteiskunnassa sen reunamille, jotta niiden kanssa voitaisiin elad. Alford kir-

joittaa: "Siena ne eivat kuitenkaan vahene tai lievene, vaan ovat ainoastaan hillit-

tyind ja saillissa kulissien takana sotilasparakeissa, poliisiasemilla ja vankiloissa.

Sielta ne voidaan tarvittaessa nostaa esiin levottomina aikoina. Nain ne toimi-

vat jatkuvasti itsestaan muistuttaessaan uhkana niille, jotka uskaltavat kyseen-

alaistaa vallassa olevan jarjestelman." YksilOtasolla tuo paine on Alfordin mu-

kaan juuri jatkuvuudessaan tuttua. Arkisessa hahmottomuudessaan se on lisak-

si niin vaikeasti eriteltavaa, etta sita on edes vaikeaa havaita.'

Kevaalla 1945 poliisikulttuuri sai toimia muutosandistuksen lievittajana.

Poliisien aiempia toimia ryhdyttiin nostamaan julkisen tarkastelun kohteeksi.

Tama tapahtui sen jalkeen, kun poliittiset vangit oli syksylla armandettu vali-

rauhansopimuksen ehtojen mukaisesti ja he olivat ryhtyneet kertomaan julkisis-

sa puheissaan sodanaikaisista pidatyskokemuksista. Sisaministeriii asetti toimi-

kunnan tutkimaan sodan aikaisia "poliisin tekemiksi vaitettyja pahoinpitelyja"

helmikuun 14. paivana 1945. Toimikunnan puheenjohtajaksi tuli laldtieteen toh-

tori Otto Brusiin. 98 Asian herkkyytta ilmentaa se, etta toimikunnan nimen muo-

toilussa asiaa lahestyttiin sanoilla "tekemiksi vaitettyja". Toimikunnasta ryhdyt-

tiin kayttamaan nimitysta Brusiinin komitea. Toimikunnalle varattiin selvitysai-

kaa aluksi vain huhtikuun loppuun, mutta luultavasti tehtavan osoittauduttua

- seka sen saaman julkisuuden etta poliittisen tilanteen mystita paljon odotettua

laajemmaksi maaraaikaa jatkettiin toukokuussa 1945 olemaan voimassa "tois-

taiseksi". Tutkimustoimikunnan kevaan aikana tekemien selvitystOiden alusta-

vat tulokset yhdistettiin ennen kesda sen kanssa samoihin aikoihin perustetun

valtiollisen poliisin uudistamista selvittavan ns. Sukselaisen komitean tuloksiin,

jonka ehdotukset uudesta Tasavallan turvallisuuspoliisista (TATUPO) kuitenkin

jaivat sisaministeri Leinolle annetun mietintOluonnoksen asteelle kesalla 1945

voimatasapainon jo heilandettua uuteen asentoon.99

Huhtikuussa 1945 kommunistien luottamuksen toimikunnassa saavuttanut

Brusiin oli nimitettyValtiollisen poliisin paallikoksi. Tuolla hetkella ei haitannut

edes se, etta han oli sodan aikana toiminut Suojeluskuntain Yliesikunnassa hal-

188



Rovaniemen murhapoltto 1930

linnollisissa tehtavissa.m Toimikunta jatkoi edelleen poliisin tekemiksi vaitetty-

jen sodanaikaisten pahoinpitelyiden selvittelya, ja toukokuussa 1945 toimikun-

nan tystihOn tulivat mukaanVainii Karhunen seka Valentin Halme. Toimikunnan

tytin perustana olivat lahinna kommunistisessa lehdistOssa olleet ilmoitukset,

joissa kehotettiin kaikkia jatkosodan aikana poliisin pahoinpitelemiksi tulleita

henkiloita tekemaan asiastaan kantelun toimikunnalle seka mystis SKP:n uuden

organisaation kehotukset jasenilleen ilmoittaa mandolliset pahoinpitelytapauk-

set toimikunnalle. im Hyvin harva tapaus kuitenkin johti syytteiden nostamiseen

tai muihin hallinnollisiin kurinpitotoimenpiteisiin. Akteja toimikunnan aineis-

tossa on sailynyt kaikkiaan 59 kappaletta.

Toimikunnan ty15 sai hieman paradoksaalisesti paremmat edellytykset, kun

Brusiin joutui anomaan eroa Valtiollisen poliisin paallildcyydesta jo joulukuussa

1945. Sotasyyllisyysjutussa seka asekatkennan tutkinnoissa oli ilmennyt Valpon

tystintekijOiden vadrinkaytiiksia. Brusiin siirtyi sisaministeriOn virkamieheksi ja

jatkoi toimikunnassa aina siihen asti, kunnes siirtyi SNS:n lehden toirnituspaal-

likOksi syksylla 1947. Tastakin tehtavasta han kuitenkin joutui eroamaan jo vuo-

den kuluttua. Toimikunnan ty6 hautautui kaikessa hiljaisuudessa, eika montaa-

kaan syytetta nostettu, vaikka Tykikansan Sanomissa kylla kerrottiin toimikun-

nan tyOn tuloksista yield vuonna 1948. Virallisia merkintlija toiminnasta lOytyy

vuoden 1946 puolelta. PerintOna Valpon paallildcyydesta Brusiin sai itse my$5-

hemmin syytteen taitamattomuudesta tehdysta virkavirheesta. Hanen kohtalo-

naan oli jaada kansallisten rintamalinjojen valiin putoavaksi sijaiskarsijaksi.m2

Brusiinin toimikunnan akteja tarkasteltaessa ja edelliset asiat mielessa pitaen

on helppo ymmartaa, miksi nain kavi.

Brusiinin kirjeessa sisaministeri Leinolle kevaalta 1945 kerrottiin toimikun-

nan tytin silloisista tuloksista. Tapauksia oli kirjeen kirjoittamishetkella 50.103

Brusiinin toimikunnan asiakirjoissa Rovaniemen murhapolton poliisin kuu-

lusteluissa suorittamia pahoinpitelyita koskevien syyttisten tutkinnat ovat ak-

tissa numero 97. Uusintatutkimuksen suoritti Valpon Rovaniemen osaston

ylimadrainen etsiva Einar Makinen. Han oli tullut Valpoon kesakuussa 1945.

Toimenhakuhetkella han oli SKP:n jasen. Aiemmin han oli kuulunut 18 vuotta

sosialidemokraatteihin ja ollut kunnallisvaltuutettuna 1937-1939. Sotien aikana

han oli turvasailOssa kahteen otteeseen. TyOpalvelusvelvollisenaValpo luokitte-
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li flatlet ensimmaiseen luokkaan. Siihen kuuluvat olivat kaytOksellaan osoitta-

neet olevansa "taysin yhteiskunnan vastaisia henidliiita". Tytipalvelua koskevas-

sa lausunnossa arvioitiin, etta vapaina sodan aikana ollessaan tallaiset henki-

lot olivat "erittain vaarallisia". Karvian varavankilan johtaja arvioi Makinen "te-

kijamieheksi" 1944. Mytis vartioesimies oli tyrmadva. Han totesi, ettei Makinen

"yield" ollut "kypsa vapautettavaksi", vaan "painvastoin". Valpon kuulustelija

Gunnar Seeve arvioi Makista: "...kai selva tapaus, koska vasta passitettu, eika

mitaan muutosta tapahtunut." Syyskuussa 1941 Makinen oli turvasai101disista

muodostetussa Parmin pataljoonassa. Sen jalkeen hanet maarattiin Erilliseen

TyOkomppaniaan. Siena olosuhteet muistuttivat Rentolan mukaan keskityslei-

ria. Han toteaa Erillisen tyOkomppanian miehia piinatun "niin pitkalle kuin tap-

pamatta oli mandollista".1"

Valpon Kemin osaston paallikkO R. S. Linnan henkilOkohtainen arvio

Makisesta oh, ettei Valpolla ollut "juuri pirullisempaa seka neuvokkuutensa et-

ta varovaisuutensa vuoksi taitavampaa ja vaarallisempaa salatoimitsijaa val-

vottavanaan". Makinen oli joutunut myiis SKP:n illegaalien arviointiin. "Tyra

Sandbergin" kaytya pohjoisessa Makista ehdotettiin Kemin pikiin mustasukkai-

suusdraaman seurauksena. Valpon tiedottaja Elli kertoi illegaalien arvioineen,

etta Makinen oli pakko ottaa erotettavien tilalle, "joskin" Makinen "ottamisessa

pikiin" tuli olla "hyvin varovainen", silla entisend demokraattina "hanen 'sisin-

taan'" ei ollut "yield oikein riittavasti tarkistettu".1°5Toimenhakulomakkeeseensa

Makinen esitti edellytykseksi valtiollisen poliisin toimialalle toimintansa salai-

sessa puoluetyiissa. Sen avulla han oli tutustunut Valtiollisen poliisin tyOmuotoi-

hin. Hanella ei mystiskaan ollut rikosrekisteria, eika han ollut sodan aikana puhu-

nut mitaan oleellista kuulusteluissaan. EnnenValpon lakkauttamista joulukuus-

sa 1948 Makinen ehti kohota Valpon Rovaniemen osaston paallikOksi.1°6

Jos kommunistien aktuaalisia toimia ryhdytaan tuomitsemaan tutkimukses-

sakin, niiden myOhemmin tuottamien seurauksien mukaan syyllistytaan sa-

maan yksisilmaisyyteen, mihin jo aikalaisarviot syyllistyivat. Talli5in determinoi-

daan tulevaa menneen pohjalta ja ryhdytaan katselemaan mennytta mytihem-

min tapahtuneen pohjalta. Samalla suljetaan alussa kuuluttamani aina mennee-

seen liittyva dynaaminen avoimuus, joka kaikkiin inhimillisiin prosesseihin kuu-

luu niiden omassa tapahtumisen dynamiikassa, jota tassa tutkin.
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Tuomittujen muistelmia — kielto ja kiertotie

Selvittelen seuraavassa murhapolton muistoja tuomittujen nakOkulmasta.1°7

Vaikeinta asian mystihempi suora kasittely oli Alex Hyviisen tyttarelle Kerttu

Val-nille. Han kertoo TyOvaen muistitietotoimikunnan aineistossa, miten ikavaa

Rovaniemen murhapolton muistelu mystihemmin oli: "Mie en oo niinko joten-

kin mie en oo halunnu itelleni selvittad tata, kun on tays tyti ollu elamisessa.'Pl08

Han oli painanut asian mielestdan pois. Ehka sen vaikeuden tai voimakkuuden

takia. Varnin ratkaisuna muistamiseen liittyvien tunnetilojen voimakkuuden on-

gelmaan tuntuu olleen asian aktiivisen ajattelun valttaminen. Han suuntautui

maltillisempaan toimintaan. Han mytis katkaisi yhteydet muihin poltosta tuo-

mittuihin. He taas suurelta osin ryhtyivat suomalaisen kommunismin mikropo-

liittisen tason toimijoiksi vapauduttuaan vankilasta 1930-luvun aikana. Naihin

toimijuuksiin palaan yield uudelleen hieman etaampana.

Syytetyt arvostelivat kasittelyaan jo oikeudenkayntien alussa. Kihlakunnan-

oikeuden ensimmaisessa istunnossaVainO Paaso myOnsi kylla kertoneensa asi-

an kuulusteluissa siren kuin pOytakirjoissa oli. Tama johtui siita, etta konstaa-

peli Vitikka Rovaniemelta seka muuan Oulun poliiseista olivat lyOneet hanta ja

neuvoneet hanelle miten oli sanottava. Avustaja Eino Lahti pyysi tassa vaihees-

sa istuntoa lykkaysta "sanomatta mita varten", kuten istunnon pOytaldrjaan kir-

jattiin. Kerttu HyvOsen avustajaksi ilmoittautunut tyOrnies Nestor Rissanen taas

tahtoi peruuttaa oman lykkdysanomuksensa "sen vuoksi etta hanta oli ulkona

painostettu". Kun Eino Lahti valid oikeudessa syytettyjen puhuneen painostuk-

sesta, maarasi oikeus tauon kasittelyyn. Tauon aikana lapualaiset veivat Landen

istuntosalin eteisesta ja lahtivat kyyditsemaan hanta metsaan, jossa hanta sitten

pahoinpideltiin. Oikeudenistuntosalissa hanta ei enaa tuomiolauselmien aika-

na nahty.1°9

Marraskuun valikarajille syytetyt laativat ylioppilas Kullervo Tuomisen avus-

tamana kirjallisen vastineen. Siind he kertoivat, miksi olivat kuulusteluissa tun-

nustaneet palon sytyttamisen. He kuvailivat kuulusteluja "ahkeriksi" ja "tiukak-

si" seka kuvailivat tunnustukset saadun "voisimmepa sanoa epatavallisin kei-

noin". Lisaksi pitka pidatysaika ja elaminen ahtaissa ja epamukavissa tyrmissa

sai heidat murtumaan ja tunnustamaan teot, joita eivat olleet tehneet. Lopuksi

he totesivat: "Kun siis tunnustuksemme ei ole ollut vapaa, eika se ole tapahtu-
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nut selvassa mielentilassa ja lisaksi se on epatotta ja mandotonta, niin ei silla

voi olla todistusarvoa eika laillista vaikutusta." Lisaksi kyseenalaistettiin VainO

Paason kalastusmatkan tarkka ajankohta. Han ei top listusten mukaan millaan

pystynyt olemaan paikalla tiistain salaisessa kokouksessa, koska han tuolloin oli

Mellalammilla kalassa. Asian kasittely lykattiin seuraaville syyskarajille."°

Syytettyjen edustajaksi saapui tuolloin paikalle jo ensimmaiseen oikeude-

nistuntoon matkalla ollut lakitieteen kandidaatti Ernest Hentunen Helsingista.

Mykihemmassa vuoden 1945 tutkinnassa selvitettiin, etta Hentusen matka en-

simmaiseen oikeudenkayntiin katkesi lapualaisten pahoinpitelyyn. m Hentunen

totesi heti alussa oikeudelle, etta kuulusteluissa saaduilla tunnustuksilla ei ol-

lut mitaan arvoa, koska ne oil hankittu pahoinpitelemalla syyiliseksi epailtyja.

MyOskin lainkohta, johon syyte perustui oli hanesta vaara, koska palaneet raken-

nukset olivat varastoja eivatka ihmisasuntoja. Hentunen kertoi syytettyjen pe-

ruuttavan tunnustuksensa ja tulevan nayttamaan toteen ne pakotuskeinot, joilla

heidat oli saatu tunnustamaan. Lopuksi Hentunen vaati, etta kaikki syytetyt va-

pautettaisiin edesvastuusta, koska he olivat tunnustaneet pahoinpitelyiden pe-

losta. Etti Karppinen, Jukka Kumpumald, Oka Laukkanen ja Toivo HyvOnen jat-

tivat oikeudelle kirjallisen vastineen. Todistajana olleen Paavo Kuosmasen todis-

tajanlausunnosta on oikeuden pOytakirjasta yliviivattu kohta, jossa todetaan ha-

nen kuulusteluistaan (jotka nimismies ja syyttajana asiassa toiminut Pelttari ha-

lusi Idistaa) seuraavasti: " wlisaten todistaja yield, etta poliisikuulustelussa oli pu-

huttu siihen suuntaan, etta olisi ollut parempi, jos todistaja olisi viety Venajalle

Hyviisen sijasta." Etti Karppinen kysyi omassa kirjallisessa vastineessaan, oliko

"tutkimuksen toimittajilla ainoastaan padmadrand etta kun rikos on tehty niin

pitaa saada joku vankilaan tuosta rikoksesta olkoompa han sita tehnyt tahi ei kun

vain poliisi pysyypi arvossa"."2

Yksi suurimmista kipupisteista asiaa muistelleille taisi kuitenkin olla Jukka

Kumpumaki. Han kirjoitti oikeudelle jattamassaan kirjallisessa vastineessa halu-

avansa kertoa ne "tosiseikat", joiden takia valehteli itsestaan ja muista syytetyista

ensimmaisessa oikeudenistunnossa elokuussa 1930. Pidatyksensa jalkeen

ta ryhdyttiin kirjeen mukaan hakkaamaan, kun han vaitti olleensa tietamaton

koko palosta. Han kertoi kirjeessaan oikeudelle, etta hanta ryhdyttiin pahoin-

pitelemaan taman jalkeen. "[N]iinpa sain jo ruumiillisestikin kokea heidan sa-
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noistaan saamaani ajatusta." Kumpumaki "rohkeni" mytis mainita, etta kuulus-

telut hanta kohtaan olivat olleet "enimmakseen kaikki epainhimillisia ja kerras-

saan elaimellisia". Kun siviilihenkilot tulivat hakkaamaan liana vetaytyivat po-

liisit Kumpumaen mukaan piiloon. Erdand iltana hanta tultiin hakemaan illalla

joskus kello kandeksan aikoihin. Hakijat istuttivat hânet autoon ja lahtivdt aja-

maan. Eras miehista otti pistoolin ja sita Kumpumaelle nayttaen kysyi "tiedatkii

mihinka nyt mennaan", jatkaen etta Kumpurnaesta "tulee pirulle hyva rekinah-

ka". Taman Kumpumaki vastasi kuolemaansa uumoillen, etta "taitaa tulla ala-

karppalaan MI6". Ajamisen jalkeen miehet veivat hanet metsadn, jossa he ryh-

tyivat kyselemaan tulipalosta. Kun han ei suostunut tunnustamaan, ryhdyttiin

hanta hakkaamaan. Sen jalkeen miehet "alkoivat kaivattamaan" Kumpumaella

"mukana olleella lapiolla hautaa". Kaivamisen lomassa miehet hakkasivat han-

ta edelleen ja sanoivat nyt olevan pakko puhua, vaikka ei mitaan asiasta tietai-

sikaan ja kysyivat ymmarsikO Kumpumaki taman. Han kielsi ja sanoi ettei voi to-

vereittensa pdalle puhua. Taman jalkeen alkoi taas lyominen. Ensin tyiinnettiin

pamppua hanen suuhunsa ja sen jalkeen miehet riisuttivat hânet alasti, jolloin

han menetti tajuntansa. Tasta han kauhistui tajuihinsa tullessaan ja ryhtyi ker-

tomaan koska Oath, etta olisi parempi olla linnassa kuin "tuollaisten radkatta-

vand joita ei voi sanoa etes ihmisiksi vaan ihmispedoiksi" vaikka tovereitten koh-

talo pelottikin mielessa. Vasta vankilasta vapauduttuaan Kumpumaki uskalsi pu-

hua siita, etta metsaisten kuulustelujen yhteydessa hanta istutettiin muurahais-

pesassa. Sodan jalkeen mystis selvisi, etta hanen paljasta selkanahkaansa oli si-

velty metsassa nuotiossa kuumennetuilla raudoillan3.

jos jokin kohta Kumpumaen taman jalkeen kertomasta "tarinasta" murha-

polton suorittamisesta ei miellyttanyt kyselijoita, aiheutti se valittomasti

pahoinpitelya. Kumpumaki koetti ensin ottaa syyta itsensa seka Paason ja

Laukkasen niskoille, mutta tama ei suojeluskunnasta ja Lapuan liikkeesta rekry-

toituneille epavirallisille kuulustelijoille kelvannut. Vahan ajan kuluttua han ker-

toi asian sitten suunnilleen sellaisina kuin ne oikeudessa esitetysta esitutkinta-

pOytakirjasta yha edelleen ovat luettavissa. Kuulustelijoina toimineet miehet kir-

jasivat Kumpumtien kertomuksen muistilehtitiOn vannottaen hanta, etta polii-

sikuulusteluissa ja oikeudessa on kaikki kerrottava tasmalleen samalla tavalla.

Nain kansallinen laki verhottiin ulkoisesti oikeuden kaapuun. Uhkaksi sille, etta
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Kumpumaki ryhtyisi oikeudessa pyOrtamaan sanojaan kerrottiin odotettavissa

tuolloin olevan samanlaisen tai yield kovemman kyydin. Poliisilaitokselle tultaes-

sa eras kyyditsijOista vei Kumpumaen ylakertaan, jossa han voiteli Kumpumakea

pahoinpitelyn jallden haivyttamiseksi nopeammin. Kumpumaki kertoi vasti-

neessaan maanneensa taman jalkeen kolme paivaa vuoteessa kovissa tuskissa

ja henkisestikin lyotyna, kun oli joutunut valehtelemaan tovereittensakin OW-

le. Sen jalkeen hanta tulivat tapaamaan nimismies ja poliisitarkastaja, jotka ky-

syivat hanelta oliko hanta pakotettu puhumaan. Kumpumaki ei uskaltanut sa-

noa totuutta, mutta kertoi, etta "luulen heidan nahneen totuuden siita, kun olin

vuoteessa ja luulen heidan olleen tietoisia jo muutenkin". 114

Epaselvyyksia ja ristiriitaisuuksia oli myOs siina, oliko Paaso ollut Rovaniemella

tiistaina pidetyssa "salaisessa kokouksessa", jossa han esitti ajatuksen palosta

ensimmaisen kerran muille. Paloa edeltaneen viikon maanantaina kirvesmies

Albert Isometsa ja hanen alivuokralaisensaVaino Paaso lahtivat kalaan ja viipyi-

vat siella loppuviikolle lauantaihin asti. Kuulusteluissa Isometsalta kysyttiin mi-

na paivana han oli lahtenyt ja kun han varmasti muisti paivan olleen maanan-

tai ja sanoi nain, tempaistiin hanelta tuoli alta. Taman jalkeen poliisitarkastaja

sanoi hanelle ankaralla danensavylla "tiistaina to landitte". Lopulta han suostui

sanoen "laittakaa sitten, etta tiistaina". Han myOs kertoi oikeudessa antaneen-

sa totuudenmukaisen lausunnon asiassa. Pallddoksi han sai nimismiehelta 2000

markkaa. Han sai ensin 500 markkaa, mutta oli tyytymatOn summaan ja vaati li-

saa rahaa uhaten nimismiesta haasteella. Nimismies selitti oikeudessa rahan ol-

leen hyvitysta Isometsan pidatettyna pitamisesta. Sodan jalkeisessa Valpon uu-

sintatutkimuksessa Isometsa kertoi tajunneensa vasta mytihemmin, etta

paivaksi piti saada tiistai siksi, etta Paasoa syytettiin osallistumisesta juuri tuo-

na paivana pidettyyn kommunistien salaiseen kokoukseen, jossa piti paattaa tu-

levasta Rovaniemen murhapoltosta.

Oikeudenistunnoissa Isometsan kertomus ryhtyi "virtaamaan" edestakaisin.

Ensimmaisessa istunnossa lahttipaivaksi oli ilmoitettu tiistai, ilman etta asiaa

mystihemmin spekuloinut Arthur Mobergkaan siihen olisi mitaan erityista huo-

miota kiinnittanyt. Toisessa kasittelyssa Isometsa kertoi, etta he olivat Paason

kanssa lahteneet kalastusmatkalle jo sunnuntaina 30. kesakuuta. Seuraavillakin

karajilla Isometsan kertomuksen paivamadra oli aluksi sama. Liitteend ollees-
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sa pOytakirjassa Isometsan lisakuulusteluista paivamadrad ryhdyttiin kuitenkin

muuttamaan. Ensin han kertoi, etta he olivat lahteneet kalaan tiistaina illalla jos-

kus yhdeksan aikaan. Sitten han kuitenkin halusi peruuttaa kertomuksensa ai-

emmasta lahtopaivasta, koska han sanoi antaneensa sen "ajattelemattomuut-

taan ja harkitsematta". Seuraavan paivan kuulusteluissa han Aileen vaihtoi lah-

tOpaivan takaisin sunnuntaihin. Isometsa kertoi talloin, etta he olivat eronneet

Paason kanssa yhden yon jalkeen ja tavanneet Mellalammella vasta seuraavan

paivan iltana joskus yhdentoista aikoihin. Seuraavalla kerralla Isometsa tarvitsi

jo apua ja asiasta antoi "oikaisun Isometsan puolesta" landOnajankohdasta erit-

tain kiinnostunut asioitsija Arthur Moberg. Oikaisun mukaan miehet olivat eron-

neet toisistaan tiistaina aamulla ja tavanneet seuraavan kerran vasta keskiviikon

vastaisena yOna. Taman takia Moberg halusi erityisesti painottaa oikaisussaan

sita, miten: " [...] saattoi kuitenkin olla Paasolla omat muutkin syynsa siihen, et-

ta tahtoi jaada Isometsan matkasta pois nain kauvaksi aikaa.""5

Toivo Hyviinen taas kertoi juttua tutkineelle Makiselle omassa todistajanlau-

sunnossaan syksylla 1945, etta hanen kieltaytyessaan tunnustamasta syyllisyyt-

taan tuhopolttoon hanta syytettiin valehtelijaksi ja uhkailtiin lapualaisten va-

kivallalla. Kun han ei viela seuraavassakaan kuulustelussa tunnustanut, hanen

eteensa tuotiin samaan aikaan pidatettyna ollut Kangas henkisesti murtuneena

ja HyvOsen mukaan "sen nakOisend kuin hanelle olisi jotain tapahtunut". Kangas

kehottikin talloin HyvOsta tunnustamaan. Lopulta Hyviinen taipui kuulusteli-

joiden tahtoon ja ilmoitti, etta "kyllakai se sitten niin on koska Kangas niin sa-

noo". Taman jalkeen ryhdyttiin laatimaan pijytakirjaa, jota tehtdessa kuuluste-

levat poliisit useissa eri kohdissa ehdottivat Hyviiselle "eikOs se niin ole". Taman

jalkeenkin HyvOselta viela vaadittiin jalkikateen muutoksia tapauksen esitutkin-

tapOytakirj o ihin. " 6

HyvOsen jalkeen pidatetyksi oli joutunut Oka Laukkanen 12. heinakuu-

ta, joka haettiin suoraan tyiimaaltaan. Laukkanen kertoi uusintatutkimukses-

sa, miten "Myllyla saesti kuulusteluja pukkimalla kuulusteltavaa sukupuolieli-

miin polvillaan" ja "rapsi kadella kasvoihin ja rintaan". Matkalla nayttamaan tie-

ta Ounasvaaralle laitoksen komisario Eino Poikela taas potki Laukkasta taka-

puoleen ilkkuen "ettei Suomen armeija tarvitse tuollaisia miehia". Laukkanen

valittaessa nimismiehelle kohteluaan, tama iski silmaa kuulustelijoille ja sanoi
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Laukkaselle "eihan teita taalla kukaan pahoinpitele". Kuulustelujen alussa nimis-

mies oli mytis sanonut "nyt et Laukkanen padse yhta vahalla kuin toukokuussa",

jolloin han oli ollut pidatettyna epailtyna osallisuudesta kommunistien maan-

alaiseen toimintaan paikkakunnalla.'"

Kyyditetyn kauppias HyvOsen tytar Kerttu oli pidatetty siskonsa Allin kanssa

viikko palon sattumisen jalkeen. Hanen ensin kieltaydyttydan edes puhumasta,

hanet vietiin paikallisen vanginvartija Korvan putkaan ja haettiin viiden paivan

kuluttua pidatyksesta uudelleen ensimmaisiin kuulusteluihin. Han ei tallOin-

kaan suostunut tunnustamaan mitaan ja kuulustelu lopetettiin nimismiehen sa-

noessa "ottakaa irti Icylla han puhuu". Muut paikalla olijat haukkuivat Kerttua

tallOin "passinpaaksi". Viikon paasta tasta hanet haettiin jalleen kuulusteluihin.

Poliisitarkastaja Suhonen ilmoitti talloin, etta hanen sisarensa ja muut miehet

olivat tunnustaneet ja uhkasi "ellette puhu jotain niin laitetaan halddin ja vie-

daan Lapuan asemalle". Han mytis kertoi olevan muitakin keinoja ja antoi niis-

ta esimerkin sanoen "otetaan housut pois ja piiskataan".

Oka Laukkasen morsian Ellen Halttu pidatettiin 14. heinakuuta. Flanta pu-

huteltiin ensin ilman kirjaamista ja vietiin muutama paiva taman jalkeen kuu-

lusteluhuoneeseen, jonne han saattoi kuulla toisia pidatettyja "hakattavan an-

karasti" viereisessa huoneessa, silla han kuuli siella "voihkintaa ja lyOntien lais-

kandyksia". Taman jalkeen Ellen naki Etti Karppisen tulevan kuulusteluhuonees-

ta ulos "paljon muuttuneena ja karsineena". Kolme viikkoa myithemmin hanet

tuotiin uudelleen kuulusteltavaksi. Tassa tilaisuudessa nimismies tukisti hanta

ja kysyi hanelta "miksi ette polttaneet poliisilaitosta ja muita huomattavia raken-

nuksia". Kuulusteluhuoneeseen mentaessa hanelle sanottiin "tuolla kylla puhut".

Kun han siella yritti istuutua potkaistiin hanelta tuoli alta ja sanottiin, etteivat

"tuollaiset roistot istua saa". Kun Ellenia taman jalkeen ryhdyttiin viemaan yid-

kertaan, han nald eraan tuntemattoman konstaapelin ottavan mukaansa hevos-

ruoskan. Huoneessa uhkaavasti esiintyen hanta vaadittiin tunnustamaan, jolloin

han viimein totesi kuulustelijoille "pankaa pii-ytaldrjaan mita haluatte"."8

"Pildw-ditia" eli Helena Leppasta sen sijaan uhkailujen lisaksi kuritettiin mytis

ruumiillisesti. Fanni Vanninen kavi usein viemassa ruokaa pidatetyille. Erdalla

kerralla nimismies sanoi hanelle, etta "Vanniskan on ensin alennuttava ja sitten

vasta puhutaan ruuan viemisesta". Fanni kertoi mystis nahneensa yhdella tallai-
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sella ruoan vientireissullaan raollaan olevasta kuulusteluhuoneen ovesta Olavi

Karppisen istumassa tukka pOrrOssa ja "ilmeisen huonossa kunnossa". Samaan

aikaan han kuuli naisen itkua viereisesta huoneesta ja tunsi danesta itkevan nai-

sen Helena Leppaseksi, joka myiihemmin kertoi hanta pahoinpidellyn juuri tuo-

na paivana. "Komissaari" Poikela oli "riisunut hanen housunsa, paiskannut tuo-

lille 	 ja piiskannut hanta"."° 1930-luvulla poliisina Rovaniemella pal-

vellut Uuno Bergman kertoi Maiselle kuulleensa jonkun sanovan, etta "kylla

kesti kauvan antaa selkaan ennenkuin pehmeni". Bergmanin mukaan tutkin-

nassa kaytettiin mystis laittomia kuulustelutodistajia, kuten KemiyhtiOn miehia

ja paikallisen suojeluskunnan puuhamiesta, autonkuljettaja Aarne Ahoa."°

Uusintatutkimuksissa murentui vuoden 1930 oikeudenkaynnissa raskautta-

vana silminnakijatodistuksena pidetty tieto siita, etta paikalta pakeneva mies oli-

si ollut Etti Karppinen. Hanet tuolloin tunnistanut emanta Lyyli Narkaus kertoi,

ettei kyseinen pakenija ollutkaan Karppinen. Emanta Narkausta ei kuitenkaan

ryhdytty syyttamaan perattOrnasta lausumasta oikeudessa saati sitten vadrasta

valasta. 121 Mytis 1930 pidatettyna ollut muurari Heikki Lantto antoi lausunnon

uusintatutkimukseen. Han kertoi joutuneensa pidatetyksi heti maanantaina, jol-

loin hanta olivat kuulustelleet Myllyla ja Tuomaala. He syyttivat hanta murha-

poltosta ja pahoinpitelivat Lanttoa "lyOmalla paata seindan ja repien korvista".

Seuraavana paivand hanta kuulusteltiin uudestaan. Talloin komisario Poikela sa-

noi hanelle "tama onkin selva asia: tama mies on murhapolttaja". Kolmen viikon

pidatysajan jalkeen hanet kuitenkin vapautettiin. Tasta jonkin ajan padsta hanet

yhytti kauppalan kadulla kolme miesta, jotka vaativat hanta mukaansa ravinto -

laan. Siena he vannottivat liana ettei han saa todistaa kenenkaan jutussa syyte-

tyn puolesta oikeudenkaynnissa. Tahan Lantto sitten suostuikin.122

Historian ironiaa on ehka se, etta poliisien alun perin yhtend idean isana esit-

telema punaupseeri Akseli Timonen sai Rovaniemen murhapoltosta tuomion

Neuvostoliitossa Leningradin sotilaspiirin jarjestamassa naytOsoikeudenkayn-

nissa Jezhovin kauden suomalaispuhdistuksissa. SNTL:n Korkeimman oikeu-

den sotilaskollegio kuitenkin muutti Timosen murhapolttotuomion kymmenen

vuoden vankeudeksi hanen armonanomuksensa jalkeen. Vankeutensa Timonen

vietti Vorkutan ja Intan leireilla Komissa. Han kuoli leirilla toukokuussa 1944.123

Timosen naytiisoikeudenkaynnin todistusaineistoon ei mita ilmeisimmin sisal-
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tynyt toveri Arvo Tuomisen Kominternin VII maailmankongressissa 1935 pita-

mää puhetta toveri Wilhelm Pieckin alustuksen johdosta. Siind Tuominen kertoi,

etta Suomen fasistit voivat ylpeilla suunnannayttamisesta jopa Hitlerin Saksalle.

Han totesi Suomessa jarjestetyn Rovaniemella jo 1930 "provokatoorinen" mur-

hapoltto, jonka nojalla syyttOmia tyOldisnuoria vangittiin ja kidutettiin "mita pe-

tomaisimmilla tavoilla" seka tuomittiin lopulta moniksi vuosiksi kuritushuone-

vankeuteen.124

Tuomitut velvoitettiin korvaamaan noin kanden miljoonan markan edesta

korvauksia vakuutus- ja muille asiasta karsineille yhtiOille ja yksityishenkiliiil-

le. Keskimaarainen paivapalkka syytetyilla vaihteli tuolloin 20-50 markan \Tani-

la. Pohjanmaan Kauppiaat ja muut yritykset saivat kylla korvauksensa vakuu-

tusyhtiOilta. Uusintatutkimuksessa palopaikalla ollut asianajaja Juho Pyttynen

muisti kiinnittaneensa huomionsa siihen, ettei Robert Saastamoisen varastossa

ollut mitaan arvokkaampia tavaroita tulen uhatessa slid. Hanen mukaansa va-

rasto: "[...] oli kuin tietaen odotettavissa olevan onnettomuuden, tyhjennetty

tavarasta." Ihmetysta heratti myOs se, etta Louekarin makasiinin avainta ei ol-

lut muiden kuin tyOntekijOiden saatavilla, eivatka avaimet palon aikaan todis-

tettavasti olleet hukassa kuten liikeapulainen Paavo Ropponen Maldselle ker-

toi. 125 Paikallisen palomestarin Jaakko Ervingin (myoh. Etto) asiantuntemusta ei

oikeudessa kuultu ollenkaan, vaikka uusintatutkimuksessa selvisi, etta han oli

varoittanut myllaria palonaroista tavaroista myllyn seinustalla jo muutama pai-

va ennen paloa."6

Kommunistin muistelmia - piina Ioppuu kuolemaan

Etsivan keskuspoliisin Kemin edustuston tilannekatsauksessa heinakuulta 1930

todetaan Kumpumakea ja Paasoa kuulustellun palon takia. Tiedustelijalta oli

saatu kuulla heidan olevan syyllisia polttoon. Kuulusteluita koskien todettiin sen

olevan varmaa, ettei puolueen taholta oltu annettu maaraysta murhapolttoon.

Tekoon olivat ilmoituksen mukaan vaikuttaneet muut syyt. Sytyttajat eivat katsa-

uksen mukaan paloa sytyttaessaan olleet toimineet salaisen puolueen jasenina,

vaan yksityishenkiliiind "mutta kuitenkin aatteellisina kommunisteina".127

Kumpumaen kohtalo oli kuolla teloituskomppanian edessa 1942. Han oli tul-
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'Rovaniemen murhapoltto'-jutusta syytettyjd tovereineen Jukka Kumpumtien teloituspai-

kalla muistotilaisuudessa, mukana mm. 0. Laukkanen, Helena Lepptinen,Viiinti Paaso, T

Hyviinen." Kuva: Kansan Arkisto.

lut laskuvarjolla Suomeen desantiksi ja vakoillut saksalaisten joukkojen siirto-

ja kotiseudullaan. Hanet ilmiannettiin ja kiinni jaatyaan han sai kuolemantuo-

mion. Kumpumaki oli tata ennen ollut turvasailtilaisend Parmin pataljoonas-

sa. Sielta hdn loikkasi heti tilaisuuden tullen linjojen toiselle puolelle. Han sai

Neuvostoliitossa koulutuksen radistiksi. Muutaman kuukauden toimittuaan han

jai Suomessa kiinni. Han takertui pakotilanteessa illan pimeyden vuoksi piik-

Ehka Kumpumaen tragediana oli mytis se, etta Valpon tekemas-

ta Parmin yliloikkarien listasta hanta ei lOydy, vaikka yhdessa hanen kanssaan

Suomeen tullut veli Aarne tuolla listalla oli. Kun vaimolle tuotiin tieto Jukan ka-

toamisesta taistelussa oli vaimo aaneen ihmetellyt, ettei Jukka suinkaan kadon-

nut ollut, vaan loikannut. Ilmeisesti viranomaiset silti uskoivat oikeasti Jukka

Kumpumden kadonneen taistelussa.128

Sodan jalkeen Kumpumaesta tehtiin stalinistisen aatteen marttyyri. Hanen

kuolemastaan kertoneessa Kommunisti-lehdessa Jukan todettiin olleen "pe-
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loton ja uupumaton kommunisti" seka "hiljainen", mutta "valmis vastaanotta-

maan ja aktiivisesti ilomielin toteuttamaan kaikki hanelle uskotut vaikeat ja vaa-

rallisetkin tehtavat" (eli olla kyselemattOmasti avoin ulkopuoliselle vaikutuksel-

le). Hanen kerrottiin menneen "kuolemaan uskollisena tyOtatekevien asialle ja

puolueelleen". Lehti kuvasi hanen todenneen kuolemantuomiostaan kuultuaan:

"Mina tiesin, etta nainkin voi kayda." Siksi lehti lupasi, etta "Pohjolan tyOtateke-

vat sailyttaisivat kunnioittaen" hanen muistonsa.129

Suurin osa murhapoltosta tuomittuja kavivatkin sitten kunnioittamassa

Kumpurnden muistoa sodan jalkeen hanen teloituspaikalla. Tuolloin hanen

ruumiinsa kaivettiin ykis Rovaniemen IV hautausmaan aidan taakse sijoitetus-

ta kansallisen tilan ulkopuoliselta hautausalueelta. Sielta hanet vietiin suuressa

saatossa Kemin siviilirekisteriyhdistyksen hautausmaalle haudattavaksi juhlal-

lisin menoin. Kumpumaen hautaan laskemisesta muodostui Toivo HyvOsen sa-

nojen mukaan "mieleenpainuva surujuhla".

Kommunisti-lehden antama kuva Kumpumaesta on kuitenkin kovin ihan-

noiva ja jaa vajaaksi. Kuolleeseen saatettiin projisoida kaikki liikkeen vaatimat

hyveet. Jukka Kumpumaki heratti muissa ihmisissa kuitenkin mytis muunlai-

sia tunteita. Esimerldksi Toivo Hyviisen kommenteissa on luettavissa pidatet-

tya aggressiota ja ambivalenssia suhteessa Kumpumakeen. Hyviinen kuvaili kir-

jeessaan SKP:n puoluetoimikunnan arkistolle 1948, miten Kumpumald opiske-

li koko opiskeluaikansa vankilassa, vaikka taustana oli vain kansakoulusta saa-

tu oppi (idealisointi). HyvOnen kertoi Kumpumaen toimineen vankilassa pads-

tydan putldmiehend, mutta sai tuon tuostakin "tehda seuraa ohranan miehille".

HyvOnen kertoi Kumpumaen kuitenkin menettaneen hanen luottamuksensa ju-

tun yhteydessa, koska han ohi puhunut ensimmaisena (demonisointi). Taman ta-

kia HyvOnen kertoi mylis kieltaytyneensa illegaalista jarjestiiyhteydesta vankilan

jalkeen. HyvOnen kylla mainitsi Kumpurnden joutuneen kovimpaan "raakkiin"

Rovaniemen jutun yhteydessa, mutta perusteli silti omaa pettymystaan ja omaa

hetkellista luopumistaan kuulusteluissa todeten Kumpumaesta:

[M]utta hanhan se alkoi lavertelemaankin perattiimia mielikuvitusaiheita, jonka ta-
kia oli ikaan kuin pakko toistenkin solua samaan valheeseen vaikka ei ollut olemassa
osaa eika arpaa [...] Mikan tiedan niin toveri K. oli ensimmaisena kertonut mytis ne
vahaiset polittiset salaisuudet, joista ohrana leipoi mieleisensa kakun pybrittaen sii-
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hen kaikki mukaan jotka jollakikaan tavalla olivat olleet poliittisessa toiminnassa mu-
kana. Milloinkaan vankilassaolon aikana eika senkadn jalkeen meista kukaan ei asi-
asta moittinut silti toveri K:ta, mutta luulempa etta monikin oli juuri siitd syysta ha-
nen suhteen melko piclattyvainen."13°

Kumpumaen kohdalla raskauttavaa Hyvkisen mielesta selvastikin oli mylis

se, ettei han ollut kayttanyt pidatyshetkellaan "hallussaan olleita hyvia aseita".

131 Hyviisen mielta saattoi kaivertaa myijs se, miten Kumpumaki oli puhunut

Valpolle desanttina kiinni jaatyaan syksylla 1942. Vaikka ei ole olemassa mitaan

suoraa todistetta siita, etta HyvOnen olisi Kumpumaen henkiltimapin lukenut,

on se hyvinkin mandollista, Hyviinen toirniValpossa etsivana hetken aikaa sodan

jalkeen ja hanella on saattanut olla tilaisuus, mielenkiinto ja oikeus mapin tilaa-

miseen seka sen lukemiseen. HenkilOmappiin sisaltyvassa Rovaniemen osaston

tilannekatsauksessa n:o 9, syyskuulta 1942 kerrottiin, miten Valpolla oli "Jukka

Kumpurnden avomielisen kertomuksen mukaisesti" syyta "odottaa lahiaikoina

hanen tovereitaan oikein nipussa saapuvaksi samankaltaisille matkoille ja teh-

taville". Sind ei tassa yhteydessa ole mitaan merkitysta, oliko Kumpumaen kerto-

mus kiinnijaamisen tuottamaa liioittelua vai ei (eli kuvitelmaa suuresta hyvasta,

joka tulisi pelastamaan kiinni jaaneen liikkeelle kuuliaisen poikansa). Hyviista

saattoi silti hairita (jos han mapin luld) juuri tuo katsauksessa ollut ilmaus Jukka

Kumpumaen kertomuksen "avomielisyydesta".132

Hyvtista rassasi Kumpumaen kohtalossa luultavasti mylis se, etta han itse oli

Rovaniemen jutun aikana lahtenyt mukaan pahoinpitelyiden yhteydessa kehi-

teltyyn kertomukseen suurin piirtein ilman hanelle itselleen tehtyd fyysista vaki-

valtaa (siis tama suhteessa Kumpumakeen, Paasoon ja 	 Tata omaa

lankeemusta oli sitten helppo suomia Kumpurndessa. Mutta HyvOnen rankaisi

ja toisaalta mytis ehka vapautti jotain itsessaan. Han toimi Valpon Rovaniemen

osaston ylietsivand elokuulta 1946 aina helmikuulle 1947, jolloin erosi toimes-

taan omasta tandostaan. Eroanomuksessaan HyvOnen kertoi eroamisensa pe-

rusteluiksi, miten jo:

[...] alusta alkaen tulin kiinnittyneeksi tehtavaan perin vastenmielisesti, voinpa sa-
noa, vasten omaa tahtoani. Olen tuntenut aina ja ennenkaikkea koettuani, olevani so-
pimaton luonteeltani, sopimaton ihminen poliisimiehen toimeen. Tunnen itseni  lii-
an herkaksi ja hentomieliseksi ja hyvin usein alemmuuskompleksia tuntien, tehtavani
hoitamisessa. Joten asiaa tarkoin harkittuani olen paatynyt yllaesitettyyn.133

Etti Karppisen myOhempi kohtalo oli surkea. HyvOnen kertoo Valpon uh-
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kailujen vieneen Karppisen "hermot niin rempalleen etta han alkoi pelkaa-

maan kaikenlaisia risahteluja ja ampui haltuunsa hankkimallaan pistoolilla it-

sensa, joulukuun kuudentena paivana 1939 kello 18 maissa, omassa asunnos-

saan". Piina loppui kuolemaan. Mystis nuori Antti Kangas sai surmansa. Hankin

joutui ensin turvasailOOn ja sielta Parmin pataljoonaan. Kangas oli "hyvin tie-

toinen sodan luonteesta" eika tehnyt rintamalla mitaan, ellei ollut pakko.

Ensimmaisessa taistelukosketuksessa han koetti ryOrnia linjojen lapi, mutta sil-

loin haneen osui kuolettava luoti. Epaselvaa on, kummalta suunnalta luoti tu-

H."' Laila Leppanen toimi mytihemmin Moskovan yleisradion suomenkielisend

kuuluttajana. Valpon tietojen mukaan han ryhtyi salaiseen toimintaan vapau-

duttuaan 1932. Laila siirtyi pian rajan toiselle puolelle vanhempiensa perassa.

He olivat olleet tOissa Neuvosto-tila N:o 1:11a ja mytihemmin Sunun neuvostoti-

lalla Neuvosto-Karjalassa. Laila opiskeli ensin Petroskoin puoluekoulussa ja sen

jalkeen Leningradissa Lannen vahemmistOkansallisuuksien yliopistossa puolue-

nimella "Kaija Lindqvist". II-vuosikurssin aikana, vuosina 1932-1936, han joutui

komennukselle Moskovaan. Hanen epailtiin tulleen tata kautta Suomeen, mut-

ta asiaan ei saatu varmuutta.135

Kirsti Nieminen oli yksivuotiaana kevaan 1918 punaorpoja. Han ei ottanut

Rovaniemen tapahtumien jalkeen enaa osaa tys5vdenliikkeen toimintaan. Toivo

Hyvtinen pohti Niemisesta, miten "tulee monesti ajatelleeksi etta heikoissa kan-

timissa totisesti oli fasistisen vallanpitajien yhteiskuntaa hallitseva koneisto et-

ta piti puuttua lapsiinkin". Nieminen oli perheenditina Turussa 1940-luvulla.136

Kerttu HyvOnen joutui vanlcilasta palattuaan uusien syytOsten kohteeksi. Isa Alex

palasi Suomeen 1932. Konkurssin jalkeen perheen asunto paloi. Tasta syytet-

tiin Kerttua, mutta han kielsi kaiken. Han eldtti itseaan laastin kannolla raken-

nustyOrnailla ja liittyi sosiaalidemokraattiseen puolueeseen 1937. MysThemmin

Kerttu toimi Tystivaen sivistysliiton valistustylintekijand Pohjois-Suomessa, kos-

ka oli kouluttautunut Tytivaen akatemiassa j a Yhteiskunnallisessa korkeakoulus-

sa. 137 Oka Laukkanen taas toimi sodan jalkeen SKP:n paikallisosastossa. Han oli

tekemassa kanteluita tys5vdestOn sodanaikaisesta kohtelusta sodan jalkeen.

Tutkimuksista huolimatta Rovaniemen murhapoltto jai paikallisesti kasitte-

lemattOmaksi asiaksi. Siita on kuitenkin kirjoitettu joissakin lehdissa, kuten esi-

merkiksi Demarissa ja Tiedonantajassa. Jorma Etto on julkaissut asiaan perus-
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tuvan "fiktiivisen" romaanin, jossa paneudutaan syytettyjen nuorten libidon vir-

tauksiin kesaisen kuumalla uimarannalla. Paikallishistoriat ovat koettaneet ol-

la arsyttamatta asiassa. Eras itseoppinut paikallishistoriikkien kirjoittaja Raimo

"Jammu" Tuuliainen on kertonut palon sytyttajana olleen kriminaalin isansa vel-

jen Kalle Tuuliaisen.' 38 Valpon sodan jalkeisten tutkimusten valossa on selvaa, et-

ta palon sytyttamisen ideoijina toimi paikallinen Lapuan Hike.

Poliisimiehen muistelmia, osa 2 —Yhteisdllinen paine "sairastuttaa"

yksilOn

Viela ennen loppupdatelmia on syyta katsoa, mika poliisin rooli yleisemmalla

tasolla oli sodan jalkeen tapahtuneessa yhteiskunnallisten suhteiden muutok-

sessa. "Kylla liikkuva pian kaatuu", nimedan muuttaneen Liikkuvan poliisin po-

Iiisimiehille huudeltiin heidan tarkastaessaan junia kevattalvella 1945.' 39 Sattui

myiis tapauksia, jossa pidatettyja haettiin vakivalloin poliisiasemilta ja vartios-

sa olleita Liikkuvan poliisin poliisimiehia hakattiin henkihieveriin. m° Ilmassa oli

kostomielialaa, koska menneisyyden erehdykset ja fantasiat sosiokulttuurisista

vadrinkaytOksista olivat tuoreina ihmisten mielissa. Tasta ensimmaisen tasaval-

lan aikana vallinneesta kansallisen aatemaailman psykokulttuurisesta painees-

ta kaytanniin tasolla saa hyvan kuvan, kun kuuntelee, mita, Rovaniemen pida-

tetyille selitettiin heidan juttuaan tutkivien poliisien asemasta yhteiskunnassa.

Vaikka kyse olisikin tuolloin tapahtuneessa omien toimien legitimaatiosta, ker-

tovat seuraavat ilmaukset selvaa kielta aikakaudella vallinneista yhteiskunnalli-

sista voima-asetelmista.

Rovaniemen nimismies Pelttari totesi syyllisiksi epaillyille, etta "ellette mykin-

na niin siina tapauksessa se merkitsisi samaa kuin tekisitte itsemurhan". Laanin

poliisitarkastaja Suhonen taas kysyi ennen oikeudenistuntoa epaillyilta, etta "et-

tekti ymmarra, etta sinne tulee sellaisia voimia, jotka merkitsevat samaa kuin

menna itsemurhaan, ellette myOnna". Nimismies totesi syytetyille, etta jos hei-

dat "kaikki laskettaisiin irti, niin meidat hirtettaisiin". Siksi pidatetyille sanottiin,

etta "poliisi on teidan suhteen voimaton, eika voi teita puolustaa". Yhteydesta

suurempaan, seka katkoksesta siihen ja sidoksen uudelleen voimaan saattami-

sesta tykilaisnuorten kohdalla kertovat mystis konstaapeli Matti Ylijurvan oikeu-
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dessa Antti Kankaalle osoittamat sanat. Ylijurva tahtoi tietaa, miten Kangas, jon-

ka isan han aina oli tuntenut kunnollisena tyiimiehend, hairahtui niin huonoon

seuraan (eli ryhmaan, joka haki veljeyden tunteen jostain muualta kuin valkoi-

sen Suomen kansallisesta systeemista)."'

Vaikuttiko Rovaniemen tapaus poliiseihin? Ainakin nain voi spekuloida

Rovaniemen jutussa mukana olleen ylietsiva Keskitalon kohdalla. Keskitalo

oli yksi avaintodistaja Rovaniemen asian uudelleen selvittelyssa vuonna 1945.

Sekatylimiehend sodan jalkeen tytiskennellyt Keskitalo pyysi tutkintapOytaldr-

jaan erikseen merkinnan siita, etta hanta oli 1930-luvulla pidetty paallystOn ta-

holta epaluotettavana. Han kertoi lueskelleensa tuohon aikaan kommunistis-

ta kirjallisuutta, jotta tietaisi mita asioista ajateltiin heidan keskuudessaan. Han

tahtoi mystis korostaa, ettei lausunut kommenttiaan muuttuneiden aikojen takia.

Lopuksi han esitti toiveen siita, etta hanen aiemmasta "epaluotettavaisuudes-

taan" hankittaisiin tietoja tuolloiselta nimismiehelta taiValpon silloiselta osasto-

paallikkO Harry Paatsalolta. PaatOksen Keskitalon erottamisesta Valposta Brusiin

teki melko nopeasti pian sen jalkeen, kun oli nahnyt Elias Takalan valaehtoisen

lausunnon Keskitalon toiminnasta sodan aikana. 142 Saattoi olla, etta Brusiinin

vaakakupissa Keskitalon kohdalla painoi myOs Rovaniemen tapaus.

Keskitalo oli sairaslomalla "elimellisen hermotaudin" takia jo sodan aikana

vuonna 1941. Sodanjalkeisessa Takalan valaehtoisessa lausunnossa Han kertoi

kadottaneensa tajuntansa Keskitalon lyOdessa liana Heratessaan Takala kertoi

olleensa joka puolelta "runneltu" ja myOs "ulostus oli tullut housuihin".143Valpon

Rovaniemen osastonpaallikkii oli jo helmikuussa 1944 huomauttanut Keskitalo

"kayttaytymisesta ja elintavoista". Paallikko oli ihmetellyt, missa Keskitalo "had-

rail" iltapaivisin ruoka-ajan jalkeen. Asia selvisi, kun paikallisen alkoholiliikkeen

johtaja uhkasi osastopaallik011e, etta ellei Keskitalon "laukkaaminen jokapaivai-

silla viinaostoksilla" tulisi loppumaan hanet taytyisi asettaa ostokieltoon.m
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Loppupdatelmat — Poliisin toiminta kansallisen yhteisOn

tiedostamattomien tunnelatausten ja psyykkisen Iiikkumatilan

rajankayntina

Miten Rovaniemen tapauksesta syytettyjen ja tuomittujen jalkikateisiin kerto-

muksiin sitten tulisi tutkimuksellisesti suhtautua? On varsin epatodennakiiis-

tä, etta heidan versionsa tapauksesta olisi muodostunut heille elamanvalheek-

si, jota he olisivat kantaneet mukanaan juuri silla tavoin, kuin he nayttivat teh-

neen. Hehan olivat yrittaneet tuoda asiaa monesti uusintakasittelyyn. Tallaista

olettamusta tukee mykis se, etteivat tutkinta- ja tuomioelimissa toimineet hen-

ole asiaa myOhemmin muistelleet. Luulisi jonkun ryhtyvan tekemaan vas-

talauseita perattOmista vaitteista, jos siis sellaisia olisi tehty.

Kuvaa ei oikeastaan hairitse edes se, etta SKP:n IV puoluekonferenssissa 1927

kasiteltiin puolueen jo aikaisemmin ottamaa kantaa siita, miten "ohranassa ja

luokkaoikeudessa" tuli kayttaytya. Ilmiantojen seurauksena oil tietenkin "veri-

viholliseksi" julistaminen ja "luottamuksen" menetys. Armoa ei myliskaan saa-

nut anoa missaan tapauksessa. Tassa tapauksessa merkitysta on mystis silla, et-

ta VII puoluekonferenssi totesi 1930, ettei SKNL ollut osannut tai kyennyt tayt-

tamaan niita tehtavia "jotka sille vallankumouksellisen nuorison johtajana oli-

sivat kuuluneet".145.

Loppujen lopuksi mielenkiintoisinta tapauksessa on sen ymmartaminen, mi-

ten kohtaaminen poliisin ja tyOvaestOn valilla toimi. Kutsun poliisin ja tyiivaes-

ton kohtaamista seka sen jalkikateiskasittelya ja sen muistamisen tapoja luon-

nonvastaiseksi osallistumiseksi. Tall y tarkoitan sita, miten tiedostamaton tun-

teensiirtosuhde poliisin ja tytivaestOn valilla ensimmaisessa tasavallassa ja toi-

sen tasavallan syntyvaiheissa 1944-46 toimi. Kyse ei siis ole siita, mita kommu-

nismi oli vaan siita, mina sita pidettiin ja miksi se olisi saattanut tallaisesta vii-

tekehyksesta katseltuna muodostua. Ja siita, miten tahan vuorovaikutussuh-

teeseen osallistuminen vaikutti ja ennalta madrasi toisen kohtaamista arjessa.

Kyse ei mystiskaan ollut siita, mita poliisi "oli", vaan siita, miten se toimi kommu-

nismista kollektiivisella tasolla tehtyjen kuvitelmien pohjalta. Ja siita, miten nä-

ma aspektit kietoutuivat toisiinsa. Miten yksilOiden minuudet kohtasivat ja su-

lautuivat mielikuvatasolla ja miten prosessi keskeytettiin, kun toinen ei vastan-
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nutkaan oletetulla tavalla. Kun kohtaamistapahtuma ei onnistunut, old proses-

sin tuloksena poliisi, joka ryhtyi toimimaan ns. sodan miehend - eli jonain sel-

laisena, joka ei mandu juridiikan yhteiss5On (eika valttamatta edes edellista laa-

jempaan moraaliseen yhteisijOn). Silla aina kun sodan mies toimii, on laid pi-

datetty yhteisOn hyvaksi. HG Loppujen lopuksi on kyse siis siita, kuka saa tai ke-

nen annetaan maaritella yhteisOn toiminnan tietoinen jarki ja tuon jarjen suh-

de yksiliiiden minuuksia rakentavaan tiedostamattoman virtaukseen, jonka ra-

jalla poliisit toimivat.

Paineiden ehdottomuuden tarkastelu paikallistasoa ja globaalia yhteen kieto-

vana ulottuvuutena avaa tapahtumiin professori Pauli Kettusen tytivaenliikkeen

tutkimukselta perdankuuluttaman glokalisaatioulottuvuuden. 147 Rovaniemen ta-

pahtumat voidaan nandaan pyrkimyksena avautua ulkoiselle vaikutukselle, ja

kun se epaonnistui syyllisten aluksi kieltdessa osallisuutensa, siita irtautumise-

na.	 lehtien ehdottomuudessa kuvastuu mystis se kieltamisen paine, jol-

la paikallisyhteisO pyrki olemaan kohtaamatta kollektiivisempaa tasoa. Taman

kiellon yllapito omassa kailddvoipuudessaan limitti yhteen kansallisen Suomen

sisaista ja ulkoista tilaa in actu. Poliisien toimet jutun yhteydessa kertovat myOs

poliisien oman yhteis011isen aseman ristiriitaisuudesta: heidan jatkuvasti suo-

rittamasta nuorallakavelysta yksi1011isen inhimillisyyden ja yhteis011isten vaati-

musten tassa tapauksessa vastenmieliseksi piirtyvalld psykopoliittisella rajalla.

Syytteessa olleiden jalkikateiskertomuksissa ja myiihemmissa kohtaloissa taas

kuvastuvat tapahtumien tuolloinen voimakkuus suhteessa yksilOiden silloisiin

elamiin seka niiden vaikutukset syytettyjen myOhempiin elaman kohtaloihin.

Sanalla sanoen, nuo tarinat kertovat ilmiselvan traumaattisuutensa kautta ker-

tomusta siita, miten historialliset tapahtumat joskus saavat kirjoittaa yksilOiden

psyykkisen itsemaaraytymisen perusteita tietynlaisiksi, ilman etta yksilkit pys-

tyisivat kovinkaan paljoa noihin ulkoisiin ehtoihin vaikuttamaan. Tallaisessa ti-

lanteessa yhteis011iset tapahtumat ryhtyvat madradmaan ennalta tulevaa ja tu-

hoavat siten yksilOiden vastaisia elamankohtaloita seka niihin sisaltyvia mah-

dollisuuksia jo etukateen. Tama tapahtuu ainakin sen viitekehyksen sisalla, jo-

hon historian ihmiset ovat olleet sidottuja, ja jonka he ovat joutuneet olettamaan

myijs tulevaksi toimintakehyksekseen.

Poliisien nakiikulmasta olisi "kansallisesti luonnollisinta" tassa tapauksessa
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ollut murhapoltosta epailtyjen taholta vallinneiden yhteiskunnallisien asetel-

mien hyvaksyminen ja mukaan meneminen talonpoikaista riippumattomuut-

ta tukevaan fantasiaan kommunisteista tekoon syyllisina. Tata ilmentda se, etta

jos kuulusteltava mytinsi haneen kohdistuneet epailyt, huhut tai projektiot oi-

keiksi, oli seurauksena anteeksianto ja pahoinpitelyista pidattaytyminen. Mutta

kun kuulustelutilanteessa vastauksena oli mykkyys eli teoreettisesti ymmartaen

"aineen vastaamattomuus", kaantyi asiaan liittyva luova ulottuvuus tukandutta-

vaksi. TaIlOin kansallisen fantasian yllapitamda kiintead identiteettia uhannut-

ta merkityksettOmyytta koetettiin hillita voimakeinoilla. Nana itsed koetettiin ir-

rottaa rnielikuvatasolla uhkaavaksi muuttuneesta tilanteesta, jotta epaillyt olisi-

vat puhuneet kuulusteluissa niin kuin yhteislin vuoksi hanen haluttiin puhuvan,

jolloin maailma olisi sailynyt merkityksellisena.

Ryhmafantasian ongelmana on sen aiheuttamat vaikutukset ryhman toimin-

nalle. Alfordin mukaan ryhmassa ei yleensa kyeta ajattelemaan fantasiaa suh-

teellistavasti, koska ryhmailmio pohjaa aina vajaalle tai laajuudessaan pirstou-

tuvalle kommunikaatiolle. MerkityksettOmyys (eli hylkays) on uhkaamassa var-

sinkin silloin, jos ryhma kokee itsensa uhatuksi. 148 Kyse on siita, minkalainen

suhde fantasiaan ryhmassa kollektiivisesti otetaan: toimiiko fantasia ryhmalle

ehdottomana toimeenpano-ohjelmana vai kyetaankii sita millaan tavoin katso-

maan toisessa valossa? Jos sita ei kyeta reflektoimaan, sita ryhdytaan toteutta-

maan ehdottomana "totuutena" siihen sisaltyvan alitajuisen logiikan mukaises-

fi. Sulautumisesta irtautuminen muuttuu ryhmassa tallOin toisiin sijoitettavan

pahan kasittelyksi. Kaikki haluun viittaava likaa ryhman psyykkista sisatilaa ryh-

man fantasiassa itsestadn ja siksi se on tuhottava muissa. Ryhmafantasia toimi

kasitellyssa tapauksessa suhteellistamattomana valkoisena seinamand, jota vas-

ten kommunismi nuorison	 joutui tormayskurssille. Nuorten

kuulusteltavien mykkyys toimi prosessia kiihdyttavana punaisena muurina aina

siihen asti, kunnes he puhuivat. Sodan jalkeen tehdyissa selvityksissa hahmot-

tomalle ja sanallistamattomalle vakivallalle haettiin muotoa sen muistijalkia sa-

nallistamalla. Yhden pienen ryhman kokemusta ei kuitenkaan voi suoraan pa-

lauttaa ajan yleisemmaksi kuvaksi. Sita ei saa kategorisoida, vaan sita pitad ym-

martaa omassa kontekstissaan raj ana jollekin yleisemmalle, eli poliisin tiedosta-

mattomalle tehtavalle toimia yhteiskunnan symbolisen jarjestyksen kannatteli-

207



likka Leva

jana. Erityisyydessaan tassa kasilla ollut tapaus kertoo siita, miten vaikean sym-

bolisen painolastin suomalainen poliisikulttuuri kansalaissodan ja ensimmai-

sen tasavallan perintOnd sai.
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Paul. London, Boston, Melbourne and Henley 1984, 100-108.

" Vrt. esim. Hentild, Seppo: Tytivaenliikkeen puolue- ja jarjestOelaman heradminen.
Nevakivi, Jukka et al. (toim.): Suomi 1944 - Sodasta rauhaan. Tammi. Helsinki 1984,
158.

40 HS 6.7.1930 "Mielivallasta tehtava loppu".
41 Rovaniemi 5.7.1930 "Kommunismi Suomessa on tuhottava".
42 HS lisalehti 7.7.1930 "Kommunistien murhapolttojoukkue toiminnassa Rovaniemella".
43 Lapin Kansa 8.7.1930 "Kommunististen huligaanien katala hirmutyii: Rovaniemen kaup-

pala yritettiin polttaa poroksi toissayOna", Rovaniemi 8.7.1930 "Kommunistisen pro-
vokatsionin julkea seuraus".

44 Rovaniemi 10.7.1930 "Rovaniemen suurpalo todistettavasti murhapoltto".
Suomen sosialidemokraatti 8.7.1930 "Lapualais-retki sujui rauhallisesti".

46 Rovaniemi 12.6.1930 "Karsivallisyys voi loppua"; 'Fytin Adnen vaientamisesta ks. Siltala
1985, 68-73.

47 Maaseudun Tulevaisuus 3.7.1930 "Poliisi murhattu Vaasassa"; Rovaniemi 3.7.1930
"Kommunisti ampunut poliisin Vaasassa"; Maaseudun Tulevaisuus 5.7.1930;
"Kommunistien valtuusmies murhattu Forssassa"; Rovaniemi 5.7.1930 "Raaka

Forssassa".
48 Rovaniemi "Kommunistit liikehtivat?"; Maaseudun Tulevaisuus 8.7.1930 "Murhapoltto

Rovaniemella".
49 Rovaniemi 8.7.1930 "Kommunistisen provokatsionin julkea seuraus".
" HS 8.7.1930 "Kommunistien tihutOita varottava" (kirjeenvaihtajalta); HS 8.7.1930 "Kom-

munistitihuja Pohjolassa" (kirjeenvaihtajalta); HS 9.7.1930 "Kommunistitoiminta
pohjoisessa" (kirjeenvaihtajalta).

Sd. 8.7.1930 "Oliko Rovaniemen palo suunniteltu poltto?".
'2 HS 9.7.1930 "Kommunistitoiminta Pohjoisessa" (kirjeenvaihtajalta).
'3 Lapin Kansa 8.7.1930 "Kommunististen huligaanien katala hirmutyli: Rovaniemen kaup-

pala yritettiin polttaa poroksi toissaytina" (ei tekijaa); Rovaniemi 8.7.1930 "Kommu-
nistisen provokatsionin julkea seuraus".

Rovaniemi 10.7.1930 "Rovaniemen suurpalo todistettavasti murhapoltto".
55 Rovaniemi 15.7.1930 "Onko aiottu nyt So danicylan kirkonkyla havittaa tulen avulla maan

tasalle?".
'6 Sd. 13.7.1930 "Rovaniemella ei ole levottomuuksia" (STT).
57 Lapin Kansa 15.7.1930 "Maaherra E. Y. Pehkonen: tutkimukset Rovaniemen murhapolt-

tojen johdosta ovat oikealla tolalla"; Lapin Kansa 15.7.1930 "Rovaniemen tylivaen-
talo suljettu maaherran toimesta". Lehdissa kirjoitettiin, miten "ketju rikollisten ym-

oli kiristymassa".
" Rintaman eheyden vaatimuksesta ks. Rovaniemi 28.6.1930 "Porvarillinen rintama ehe-

aksi talonpoikaismarssiin nanden".
59 HS 8.7.1930 "Helsingin marssin paiva".
60 Rovaniemi 12.7.1930 "Talonpoikaismarssin osanottajat kotiutuneet ikimuistettavalta ja

vaiherikkaalta matkaltaan".
61 Sd. 20.7.1930 "SyOpa ja sen aiheutuminen".
62 Lapin Kansa 2.8.1930 "'Thalia on syntynyt lain sallimissa piireissa valtiollinen ja yhteis-

kunnallinen spitaalitautr.
63 Lapin Kansa 10.7.1930.
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" Rovaniemi 15.7.1930 "Tutkimukset ja kuulustelut murhapolton suhteen jatkuvat"; Rova-
niemi 15.7.1930 "Heranneet kansalaismielet voivat tyyntyd ja maassa voi vallita rau-
hantila".

" Rovaniemi 17.7.1930 "Kaikki maakunnan tytivaentalot on nyt suljettu".
" Maaseudun Tulevaisuus 19.8.1930 "Kunnanvaltuustojen puhdistaminen jatkuu kautta

maan".
Sd. 12.7.1930 "Lippukauhu on aivan rajaton".

" Sd. 12.7.1930 "Lippukauhu on aivan rajaton".
6 `) Lapin Kansa 13.7.1930 "Kittilassa pantiin eilen toimeksi".
7' HS 10.7.1930 -Tytin Adnen' kirjapainon havittaminen".
71 Kihlakunnanoikeuden Oaths asiassa, §:15 Rovaniemen pitajan ja kauppalan karaja-

kunnan valikarajat 19.-20.8.1930, Tornion tuomiokunta CIIIa:130 Valikarajat 1930,
628-629. Tornion tuomiokunnan arkisto, OMA; Ks. myOs Rovaniemi 17.7.1930 "Emil
Starck syytteeseen murhapolttoyrityksesta", jossa kerrottiin tyiimies Emil Starckin
joutuneen samoihin aikoihin syytteeseen Sodankylassa vastaavanlaisesta yritykses-
tä kuin Rovaniemen "murhapolttajat".

72 Lapin Kansa 8.7.1930 "Kommunististen huligaanien katala hirmut-yEs: Rovaniemen kaup-
pala yritettiin polttaa poroksi toissayiina"; ks. myiis Rovaniemi 12.7.1930 "Ei mitaan
uutta kuulusteluista". Pohjanmaan Kauppiaiden osakeyhtitille arveltiin vahinkoja
koituneen ainakin 1,4 miljoonan markan arvosta.

73 Kihlakunnan oikeuden Oaths jutussa §:15, Rovaniemen pitajan ja kauppalan karajakun-
nan valikarajat 19.-20.8.1930, Tornion tuomiokunta CIIIa:130 Valikarajat 1930, 626.
Tornion tuomiokunnan arkisto, OMA.

74 Lapin Kansa 23.8.1930 "Poliisi ansaitsee tunnustuksen".
" Lapin Kansa 23.8.1930 "Poliisi ansaitsee tunnustuksen".
" Rovaniemen pitajan ja kauppalan karajakunnan valikarajat 15.11.1930, §:1, Tornion tuomio -

kunta CIIIa:130 Valikarajat 1930, Tornion tuomiokunnan arkisto, OMA; Rovaniemen
varsinaiset syyskarajat joulukuun 15 paivana 1930, §:960, Tornion tuomiokunta
CIVa:176 Rovaniemen karajakunta syyskarajat 1930 III, Tornion tuomiokunnan arkis-
to, OMA; Rovaniemen pitajan ja kauppalan karajakunnan valikarajat 14.-15.11931,
§:1, Tornion tuomiokunta CIVa:180 Rovaniemen valikarajat 1931,1932, Tornion tuo-
miokunnan arkisto, OMA; Korkein oikeus, PaatOstaltiot 1931 Syys-lokakuuV, KKO Dg
53, Syyskuun 4 paivana 1931, paatOslehdet 18-24, Korkeimman oikeuden arkisto, KA;
Akti n:o 583/200V.D 1931 valitus asiakirjavihkoineen, KKO:n arkisto, KA.

77 Rovaniemen pitajan ja kauppalan karajakunnan valikarajat 19.-20.8.1930, §:15, Tornion
tuomiokunta CIIIa:130 Valikardjat 1930, 538, 571. Tornion tuomiokunnan arkis-
to, OMA; osallistumisesta ks. mytis seuraavat EK Valpon henkiltimapit: Hmp 2232
Laukkanen, Oka Paavo; Hmp 2889 Paaso, Vainb; Hmp 2024 HyvOnen, Toivo; Hmp
2033 Leppanen, Laila Helena; Hmp 2230 Kumpurnald, Arvo Johannes selca TMT
219:800/7 (yarn) TA, 21-22.

78 Kekkonen, Jukka: Kansalaissota ja oikeustiede. Ylikangas, Heikki (toim.). Vaikea totuus.
Vuosi 1918 ja kansallinen tiede. SKS:n toimituksia 603. Helsinki 1993, 107-116.

79 Ideologiasta sosiaalipsykologisena todellisuuskasityksena, jolla syntymassa olevaa sisa-
ryhmaa suojellaan sisaisilta konflikteilta ks. Kernberg, Otto: Ideology, Conflict, and
Leadership in Groups and Organizations. Yale University Press. New Haven and
London 1998, 273-284.

80 Tasta ks. esim. §:15 Rovaniemen pitajan ja kauppalan karajakunnan valikarajat 19.-
20.8.1930, Tornion tuomiokunta CIIIa:130 Valikarajat 1930, 530. Tornion tuomio-
kunnan arkisto, OMA.

81 Akti nro 97, Poliisin tekemiksi vaitettyja pahoinpitelyja tutkimaan asetettu toimikunta
(ns. Brusiinin komitea) 1944-1946, kansio 1, Aktit 12-97, 540:436:1. KA.

82 Hietaniemi, Tuija: Lain vartiossa. Poliisi Suomen politiikassa 1917-1948. SHS. Helsinki
1992, 237-248.

83 Suomen Poliisilehti 19/1944 "Itsekuri on sailytettava" (Kaarlo Hillilan radiopuhe
20.9.1944), 596.
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84 Sisaministeri Hillilan paivdamattOmat puoliviralliset muistiinpanot, ko C 5 31/II, Kaarlo
Hillilan kokoelma, KA; Hietaniemi 1992, 238; Rentola, Kimmo: Kenen joukoissa sei-
sot? Suomalainen kommunismi ja sota 1937-1945. WSOY. Porvoo - Helsinki - Juva
1994, 459.

85 Bogue 2003, 81-85.
86 Suomen Poliisilehti 6/1944 "Sivullisen silmalla. III." (Rasti), 147-148.
87 Valvontakomission toiminnasta Helsingissa ks. esim. Turtola, Martti: "Kauhua Tornissa".

Liittoutuneiden valvontakomission organisaatio ja sijoittuminen Suomeen. Suomi
valvonnassa 1944-1947. Sotahistoriallinen aikakauskirja 16. Sotahistoriallisen
seuran ja Sotamuseon julkaisuja. Helsinki 1997, 9-29; Manninen, Ohto:
Vdlirauhansopimuksen valvonta. Suomi valvonnassa 1944-1947. Sotahistoriallinen
aikakauskirja 16. Sotahistoriallisen seuran ja Sotamuseon julkaisuja. Helsinki 1997,
31-57.

88 Tilaisuuden kuvaus lOytyy esim. etsiva Oskari Askelon ilmoituksessa n:o 2231/2.11.194,4
paaosastolle, Eero Hautojarven Hmp EKValpo 3097, irtolehti 133 Hautojarven hen-
kilOrnapissa.

" Yksittaistapauksien nostamisesta sivilisaatiota diagnosoiviksi ilmiOiksi ks. esim. Bogue
2003, 2-14; Deleuze 1983, 51-54, 74-75, 89; Deleuze 1971, 13-17, 40; Deleuze 1990,
83; suomalaisesta onnistuneesta sovelluksesta ks. my6s Oksanen, Atte: Kuolossa
kulkijat. Raskas suomenkielinen rock maskuliinisuuden sosiaalisena diagnoosina.
Nuorisotutkimus 21 (2003):1, 4-20.

9° Deleuzen ja Guattarin mukaan musiikin psyykkisia latauksia aiemmista sidoksistaan ir-
rottava voima on aina suurempi kuin maalaustaiteen. Liput ja poliittiset tunnukset
ovat heidan mukaansa pyrkimysta luokitteluun ja yksinkertaistaviin iskulauseisiin,
jolla annetaan uutta muotoa jollekin hahmottomalle (reterritorialisaatio), eivatka
halua kantavan latauksen irrottamista aiemmista sidoksistaan (deterritorialisaatio).
Nain ajateltuna musiikki avaa tien paljon lippuja helpommin joukkojen kollektiivi-
seen yhtymiseen. Siksi marssien ja fanfaarien tuottamat merkityksia ja vanhoja la-
tauksia irrottavat voimalliset tunnelataukset voivatkin darimmilleen vietyna johtaa
totaalisen annihilaation kierteeseen ja tayteen tuhoon. Tasta ks. Deleuze & Guattari
1987, 299-303. Tad kautta on helppo ymmartaa, miksi monotonista tai mahtipon-
tista marssimusiikkia hyOdyntavat poliittiset liikkeet tarvitsevat aina omat tunnevir-
tauksia kiinnittdvat lippunsa ja tunnuksensa.

91 Turtiainen, Arvo: Muutos - Runoja. Kirjailijain kustannusliike. Helsinki 1936, 33-36.
92 Rentola 1994, 463-464.
93 Ks. ja vrt. tasta esim. Pisters, Patricia: Introduction. Pisters, Patricia (toim.): Micropolitics

of Media Culture. Reading the Rhizomes of Deleuze and Guattari. Amsterdam Uni-
versity Press. Amsterdam 2001, 10-12; seka myOs Deleuze & Guattari 1987, 505-506,
jossa he kirjoittavat kolmenlaisista poliittisista linjoista seuraavasti: "Me muodos-
tumme siten kolmenlaisista linjoista, mutta jokaisella linjalla on omat vaaransa.
Eivdt ainoastaan jakautuneet [molaariset] linjat, jotka kiinnittavat meidat vanhoi-
hin uskomuksiimme ja maaraten meidat yhtendisen tilan juovikkeisuuden alaisik-
si ole vaarallisia, samoin myOs molekulaariseen linjaan sisaltyy vaaroja, jotka kul-
jettavat jo lahtOkohtaisesti itsessaan meita sisaansa imevia pienia mustia aukkoja.
Lopulta on olemassa my6s molempiin edellisiin sisaltyvat vuodot, joissa meita uh-
kaa aina niihin sisaltyvan luovan [virtaavan] potentiaalin hylkaaminen ja sen Man-
tyminen kuoleman[tuotannon]linjaksi, jolloin se muuttuu yksinkertaisesti pelkak-
si tuhoamiseksi (fasismiksi)."

94 Vrt. Rentola 1994, 462-468 seka Hentila 1984, 150-151.
Ilmoitus n:o 2231/2.11.1944 etsiva Oskari Askelo paaosastolle, Eero Hautojarven Hmp

EKValpo 3097, irtolehti 133 Hautojarven henkilOmapissa; Pessin puheesta ks. myOs
Hentila 1984, 150-151. Pessin puhe lOytyy my6s painettuna teoksesta SKP:n asiakir-
joja vuosilta 1944-1948. SKP. Helsinki 1974, 27-35.

96 Ahtokari 1969, 24-25, 30-33.
97 Alford, C. Fred: Whistleblowers. Broken Lives and Organizational Power. Cornell Uni-
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versity Press. Ithaca & London 2001, 131, joka viittaa klassiseen teokseen Elias,
Norbert: The Civilizing Process. Blackwell Publishers. Oxford 1994, 450.

98 Rentola, Kimmo: PunaisenValpon synty. Simola, Matti & Sirvio, Tuulia (toim.): Isanmaan
puolesta. Suojelupoliisi 50 vuotta. Gummerus. Jyvaskyla & Helsinki 1999, 57; ks.
mytis Brusiinin ansioluettelo, EK-Valpo Hmp 13081 Brusiin, KA.

99 Brusiinin toimikunnan asettamisesta ja Sukselaisen komitean tytin kesken jadmisesta ks.
Rentola 1999, 52-56, 59-60. Ks. mylis SisdasiainministeriOn kirje lakitieteen tohtori
Otto Brusiinille 14.2.1945 n:o 3109/P, Valpo Hmp 13081 Brusin, Karl Otto, Valpon ar-
kisto, KA; ks. mylis Ahtokari 1969, 33.

loo Rentola 1999, 57.
1 ° 1 Tallaiseen johtopdatOkseen voi paatya katselemalla toimikunnan akteihin sisaltyvia saa-

puneita kirjeita, toimikunnan lahettdmien kirjeiden konsepteja seka lukemalla kan-
teluldrjeita. Poliisin tekemiksi vaitettyja pahoinpitelyja tutkimaan asetettu toimi-
kunta (ns. Brusiinin komitea) 1944-1946, kansiot 1-3, 540:436:1-3. KA.

1" Ks. Brusiinin henkillimappia, Valpo Hmp 13081 Brusin, Karl Otto, Valpon arkisto, KA.
Erityisesti lehtileike Uusi Suomi 24.8.1947 "Valpon Brusiin ja Karhunen syytteeseen
virkavirheesta Turun HO:ssa." (ei tekijaa); KD 6832/21.P.20.8.47 amp. XXII C.7; leh-
tileike Kauppalehti 30.9.1947 "Tri 0. Brusiinin karrieri jatkuu" (ei tekijaa); lehtileike
Kansan Lehti 2.3.1948 "Valpon entinen paallildo5 ja virkailija syytteeseen aiheetto-
masta pidatyksesta." (ei tekijaa); lehtileike HS 25.9.1948 "SN-Seuran kriisi" (ei teki-
jaa); toimikunnan jatkaminen SM:n kirje lakitieteen tohtori Otto Brusiinille 9.5.1945
n:o 7652/P; Tylikansan Sanomien artikkeli asioista ks. Ahtokari 1969, 33.

1 °3 Otto Brusiinin kirje sisdasiainministerille (paivadmatOn, tutkintojen ollessa kesken), EK-
Valpo II, kansio 197 Amp. XXXII C3a - XXXII G, XXXII Valtion komiteat ja asiantun-
tijat, EK/Valpo, KA.

104 Irtolehdet 41, 36 ja 31, Einar Makisen Hmp EK Valpo 3982, EK/Valpo, KA; Rovaniemen
uusintatutkimuksesta ks.Valpon Rovaniemen osaston ptk. 97/45, Akti nro 97, Poliisin
tekemiksi vaitettyja pahoinpitelyja tutkimaan asetettu toimikunta (ns. Brusiinin
komitea) 1944-1946, kansio 1, Aktit 12-97, 540:436:1. KA; Erillisen tyiikomppanian
miesten kasittelystd ks. Rentola 1994, 361-364. Rentolan lainaus sivulta 363.

Irtolehdet 11 ja 15b (salainen), Einar Makisen Hmp 3982, EK/Valpo, KA.
1 " Irtolehti 41, Einar Makisen Hmp 3982, EK/Valpo, KA.
107 Ks. esim. Kihlstrom, John F.: Suffering from Reminiscences: Exhumed Memory, Implicit

Memory, and the Return of the Repressed. Recovered Memories and False Memories
(toim. Conway, M. A.). Oxford University Press. Oxford 1997, 100; torjutun paluus-
ta ks. mytis. Freud, Sigmund: Further Remarks on the Neuro-Psychoses of Defence.
The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol.
3. (toim. Strachey, James). Hogarth Press. London 1955 (1896), 169-170.

1 °8 Tytivaen Muistitietotoimikunta (TMT) 219:800/7 (Vdrn) TA, 26-27.
109 Syytettyjen lausunnot, §:15, Rovaniemen pitajan ja kauppalan karajakunnan valikara-

jat 19.-20.8.1930, Tornion tuomiokunta CIIIa:130 Valikarajat 1930, 620-625. Tornion
tuomiokunnan arkisto, OMA; Eino Landen Icyydityksesta ks. Muistio ns. Rovaniemen
murhapoltto v. 1930 (7 s.), valilehti Rovaniemen murhapoltto 1930, ko 3E Poliittiset
vangitsemiset 1. Yleista 5. Poliittiset oikeudenkaynnit, Kansan Arkisto (KA); Siltalan
aineistoon tams kyyditys ei ole paatynyt. Ks. Siltala 1985, 688-691. Lahti pake-
ni Neuvostoliittoon 1930-luvun alkupuolella. Eila Lahti-Argutinan keradmien tie-
tojen mukaan hanet ammuttiin Petroskoissa marraskuussa 1937, Lahti-Argutina,
Eila: Olimme joukko vieras vaan. Venajansuomalaiset vainonuhrit Neuvostoliitossa
1930-luvun alusta 1950-luvun alkuun. Siirtolaisuusinstituutti. Vammala 2001, 272.

110 Syytettyjen vastine valikarajilla, Valikarajat Rovaniemen pitaj an ja kauppalan karajakun-
nassa 15.11.1930, s. 810-811, 825. Tornion tuomiokunta CIIIa:130 Valikarajat 1930,
OMA.

111 Hentusen pahoinpitelysta ks. Felix Loppukarin todistajankuulustelu, Valpon Rovaniemen
osaston ptk. n:o 97/45, s. 45-46, Akti 97, kansio 1, Aktit 12-97, 540:426:1. KA.

112 Liite H, §:960, Etti Aaprami Karppisen vastine kihlakunnanoikeudelle 3.12.1930, 206-
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211, Tornion tuomiokunta CIVa:176 Rovaniemen kardjakunta syyskarajat 1930 III,
Tornion tuomiokunnan arkisto, OMA.

Muurahaispesassa istuttamisesta ks. irtolehti 18a: EK:n Kemin osaston tilannekatsaus
n:o 11, marraskuu 1936, Hmp 2230 Kumpumaki, Arvo Johannes, EK/Valpo, KA; kuu-
milla raudoilla sivelemisestd ks. Muistio Ns. Rovaniemen murhapoltto v. 1930 (7 s.),
valilehti Rovaniemen murhapoltto 1930, ko 3E Poliittiset vangitsemiset 1. Yleista 5.
Poliittiset oikeudenkaynnit. KA .

11.1
	 I, §:960, Etti Aaprami Karppisen vastine kihlakunnanoikeudelle 3.12.1930, 206-

211, Tornion tuomiokunta CIVa:176 Rovaniemen kardjakunta syyskardjat 1930 III,
Tornion tuomiokunnan arkisto, OMA.

115 Isometsan lausunnot ja kuulustelut seuraavissa kardjapOytakirjoissa: Tornion tuo-
miokunta CIIIa:130 Vdlikdrajat 1930, s. 544-548, 811, 825; Tornion tuomiokunta
CIVa:176 Rovaniemen kardjakunta syyskardjat 1930 III, s. 203; Lille Kuulustelu §:960
LisdpOytakirja Albert Isometsan kuulusteluista 18.11., 19.11. ja 14.12.1930 s. 232-234;
Lille M §:960 Albert Isometsdn puolesta oikaisu lausuntoon A. Moberg, s. 234-235.
[Alleviivaus Mobergin oikaisussa alkuperdinen. IL.]

116 Toivo Hyvtisen todistajankuulustelu, Valpon Rovaniemen osaston ptk. n:o 97/45. Akti
97, kansio 1, Aktit 12-97, 540:426:1. KA.

117 Oka Laukkasen todistajankuulustelu, Valpon Rovaniemen osaston ptk. n:o 97/45, s. 13-
15, Akti 97, kansio 1, Aktit 12-97, 540:436:1. KA.

1 " Ellen Haltun todistajankuulustelu, Valpon Rovaniemen osaston ptk. n:o 97/45, s. 15-19,
Akti 97, kansio 1, Aktit 12-97, 540:436:1. KA.

119 Fanni Vannisen todistajankuulustelu, Valpon Rovaniemen osasto ptk. n:o 97/45, s. 46-
48, Akti 97, kansio 1, Aktit 12-97, 540:436:1. KA; ks. mystis Laila Helena Leppasen hmp
Valpo 2033, EK/Valpo, KA.

120 Uuno Bergmanin todistajankuulustelu, Valpon Rovaniemen osaston ptk. n:o 97/45, s.
27-28, Akti 97, kansio 1, Aktit 12-97, 540:436:1. KA.

121 Lyyli Narkauksen todistajankuulustelu, Valpon Rovaniemen osaston ptk. n:o 97/45, s.
27-28, Akti 97, kansio 1, Aktit 12-97, 540:436:1. KA.

122 Heikki Lanton todistajankuulustelu, Valpon Rovaniemen osaston ptk. n:o 97/45, s. 42-
44, Akti 97, kansio 1, Aktit 12-97, 540:436:1. KA.

123 Rentola 1994, 34. Rentola kertoo Timosen tulleen ammutuksi, mutta Lahti-Argutina on
sen Alkeen Itiytanyt tietoja alun perin kemildisen Timosen mytihemmista vaiheista
vankileirilla ja hanen kuolemastaan leirilla kaksi vuotta ennen tuomion pdattymis-
td 1944. Timosen maine palautettiin vuoden 1959 joukkorehabilitoinnin yhteydes-
sd. Ks. Lahti-Argutina 2001, 527-528.

124 Suomen Kommunistisen Puolueen delegatsion Kominternin VII maailmankogressissa
esittamat lausunnot.Valtion kustannusliike kirja. Petroskoi 1935, 3-4; ks. mytis Selin,
Sakari: Kun valtiopetos oli isanmaallinen teko. Punainen Pohjois-Hame 1935-1944.
Verkkodokumentti: <http: / /www.ksl.fi/files/muisti/sakaril.htm> Luettu 5.3.2004.
Luku 1: Fasismi nousee Euroopassa.

123 Juho Pyttysen sekd Paavo Ropposen todistajankuulustelu, Valpon Rovaniemen osaston
ptk. n:o 97/45, s. 35-37, Akti 97, kansio 1, Aktit 12-97, 540:436:1. KA.

126 Valpon Rovaniemen osaston ptk. n:o 97/45, s. 3, Akti 97, kansio 1, Aktit 12-97, 540:436:1.
KA.

127 Kemin edustuston tilannekatsaus n:o 7, 31.7.1930, Lehti 7a Hmp Kumpumaki, Jukka
2230, EK/Valpo. KA.

1" Kumpumaki, Jukka Hmp 2230, EK/Valpo. KA.
129 Kumpumaki, Jukka Hmp 2230, EK/Valpo. KA. Kommunisti n:o 12 - 22.3.1945 "Kunniaa

sankareille. Toveri Jukka Kumpumden muistolle." (N. N-la.), 15.
130 6 Ca HyvOnen, Toivo Henkiltikohtaisia muistelmia nuorisotoiminnasta Rovaniemella
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