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Aluksi 

 

 Toimitin tämän pienen teoksen käsikirjoituksesta, jonka Marjut 

ehti saada hiontaa vaille valmiiksi. Kaupitellakin sitä 

muutamalle kustantajalle, mutta siihen voimat loppuivat. 

Jossakin vaiheessa oli alkuperäinen käsikirjoitus teillä 

tietymättömillä – kadonneena jonkun kustantajan 

paperipinoihin.  

 Löytyihän se sitten vihdoin sieltä, kuvineen kaikkineen. 

 Kuvien paikoilleen asettelussa ja muutoinkin ryhmittelyssä ja 

korjailussa ovat auttaneet Marjutin sisarukset, Terhi ja Seppo.  

Seppo Huuskonen kokosi www.huuskonen.com  -sivuille 

Marjutin vielä eläessä hänen  vaarista kirjoittamaansa ja 

kokoamaansa  aineistoa ja valokuvia  sekä mm. valokuvasi 

vaarin taulut. Kirjan kuvat ovat osittain peräisin tästä 

aineistosta, osittain Aapo Lettisen kuvaamia, kun teimme  

elokuvadokumenttia, jossa Marjut kertoo vaaristaan ja omasta 

kirjoitustyöstään nyt käsillä olevan teoksen parissa. Pääasiassa 

kuvat olivat käsikirjoituksessa joko jo mukana taikka aiheeltaan 

mietittyinä ja nimettyinä. 

Marjut sai kirjoitustyöhön rahoitusta Kalevalakorun 

kulttuurisäätiöltä, tukijanaan prof. Annikki Kaivola-Bregenhøj. 

Lämmin kiitos prof. Sirkka Saariselle kannustuksesta oman 

osuuteni loppuun saattamiseksi.  

 

 

Iniössä keväällä 2017 

Eva Lettinen 

http://www.huuskonen.com/
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LUKIJALLE 

 

 

Tämä kirja kertoo vaarini kansantaiteilija Petteri (Pekka) 

Johannes Huuskosen (1880-1975) elämäntarinan. Kun aloin 

koota aineistoa ja kirjoittaa, mielessäni ei aluksi ollut kerrottu 

tarina vaan maalaus,  pienelle pahville vesiväreillä maalattu  

mustahiuksisen ja -partaisen miehen muotokuva. Mies on 

sulkenut silmänsä. Kasvot ovat oranssinpunaiset ja paita 

vaaleamman sävyinen.  Maalaus on yksi monista vaarini 

omakuvista. Sen taakse on kirjoitettu:  ”Omakuva silloin kuin se 

parasta on ollut.” Maalaus on yksinkertainen ja siitä henkii 

mietiskeleväisyys, ehken sulkeutuneisuuskin. Mies tuntuu 

kuitenkin olevan läsnä kuvatussa hetkessä. Niin kuin 

mietiskelijä, joka on läsnä, mutta keskittynyt omaan sisäiseen 

maailmaansa. 

Omakuva kertoo, millainen näkemys sen tekijällä on itsestään. 

Se kertoo myös aikakauden kuvaustavoista ja tekijän taidoista ja 

asemasta taiteen kentässä. Kirjoitettuja tai suullisia 

omaelämäkertoja voi verrata maalattuihin omakuviin. Niissäkin 

tekijä hahmottaa sisimpäänsä ja paikkaansa yhteiskunnassa, 

historian virrassa. Näin on myös vaarini kertomuksissa ja 

runoissa, joita hän kutsui lauluiksi. Niistä välittyy yksilön 

kokemus sääty-yhteiskunnan murroksesta ja oman paikan 

etsinnästä uudessa järjestelmässä. 

 

Pekka Huuskosen laaja elämäntyö on hajallaan maailmalla 

erilaisissa julkaisuissa, pahvilaatikoissa. Pieni osa siitä on ollut 
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käytettävissäni tämän kirjan aineistona. Tätini Hilkka Holmin 

kertomukset ovat olleet suureksi avuksi  elämäntarinan hämäriä 

kohtia selvitettäessä. Omat muistoni vaarista keskittyvät paljolti 

hänen vanhuudenkotiinsa Ruhalan Runopajaan. Kirjassa 

muistot ja kuvat lomittuvat vaarin runoihin, kertomuksiin ja 

maalauksiin.  

Yhdessä runoistaan vaari kirjoittaa: ”Viritän viimeisen tulen 

sydämeni komeroissa”. Tämä ajatus on ollut minulle 

jonkinlaisena kiintopisteenä tätä kirjaa tehdessä. Vaarin 

kirjoituksista ja maalauksista olen löytänyt tuon sydämeen 

viritetyn tulen hiilloksen. Kauan sitten sytytetty tuli on 

lämmittänyt ja valaissut, kun olen seurannut vaarin jälkiä hänen 

pitkällä  elämäntaipaleellaan.  
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                      Viritän viimeisen tulen  

                      sydämeni komeroissa. 

                      Anon anteeks syntejäni, 

                      kohta kaikki kohdannemme. 
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RUNOPAJA 

 

 

Itäranta 

 

 

 
 

Vaari kukkivan omenapuun alla 1960-luvun alussa. 

 

 

Valokuvassa vaari on kukkivan omenapuun alla. Hän seisoo 
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suorana, kädet ristissä rinnalla, luomet alas luotuina. Ehkä hän 

katselee valkoista hiekkaa ja ruudullisia tossujaan. Kuva vie 

lapsuuteni kesiin, joita vietimme hänen luonaan. Näen vaarin 

rannassa suurten hopeapajujen alla tai matkalla saunaan; 

syömässä punaisia ja mustia viinimarjoja, jotka kasvavat 

runsaina terttuina. Kun vaari vielä jaksoi, hän piti rantaan, 

saunaan ja kasvimaalle johtavat polut puhtaina. Niiden 

valkoinen pehmeä hiekka pöllysi, kun juoksimme. Kun vaari ei 

enää jaksanut hoitaa puutarhaa, ei sitä saanut kukaan muukaan 

tehdä. Hän naulasi huussin oven yläpuolelle runon: 

 

 

Nokkonen helvetin heinä pihani peittää. 

Tuhmalta tuoksuu seinä. 

Hiiret heinien alla kahvia keittää. 

 

 

Vaari oli tullut vanhaksi ja käytävät ruohottuivat. 

 

Itärannan kotiaan vaari kutsui Runopajaksi, joskus myös 

Runomuseoksi. Rakennukset olivat vanhoja ja sisällä oli aina 

hämyisää. Tuoksui vanhalta puulta ja kosteilta vuodevaatteilta. 

Yksi huone tuoksui sipulille, vaari kuivasi niitä siellä. Vaari 

kulki talon hämärissä huoneissa hiljaa tai toimitti jotain  

verstaassa, missä tuoksui puu, terva, öljyt, vernissat ja 

sahanpuru. Leveät punahonkaiset lankut huokuivat viileyttä 

kesän helteilläkin.  

 

Talvisin – silloin kun ei ollut matkoilla –  vaari kirjoitti runoja ja 

maalasi. Huonekalut saivat kirkkaita värejä: sinistä, keltaista, 
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oranssia, punaista. Ja hopeaa ja kultaa. Joka vuosi taloon ilmestyi 

myös uusia tauluja. Salaperäisyys  verhosi niitä.   

 

 

Mathilda 

 

 

Seison matalaksi kuluneella kynnyksellä ja seuraan katseellani 

räsymaton raitoja. Akileijan hento vaaleanpuna, lupiinin sini, 

tiikerinliljan oranssi ja musta ovat loimien tiukasti toisiinsa 

sitomia: ruusukas. Aurinko siivilöityy  sisälle ikkunoista, joita 

varjostavat tuuheiksi kasvaneet juhannusruusupensaat. 

Huoneen peräseinällä on taulu, jossa nainen katsoo alas 

ruohikkoon ja kukkasiin. Naisen kasvot ovat punaruskeat kuin 

intiaanilla, kulmakarvat tummat ja hiukset nutturalla. Päällään 

hänellä on sininen mekko ja sinertävän valkoinen esiliina, 

kädessään tummansininen käsilaukku. Mathilda, Hilda, niin 

kuin vaari vaimoaan kutsui. 
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         Mathilda eli Hilta. 
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Nahkurin Hilta 

 

Kuutamo kultasi 

Kautun siltaa, 

iltaa, iltaa... 

Ootteko nähneet  

nahkurin Hiltaa, 

kauneinta neitoa  

Suomenmaan. 

 

Aurinko aamulla 

maisemat kultaa, 

peltojen multaa 

tervehtää. 

Aaveita kulkee 

Kautun siltaa –  

mennyt taipale 

taakse jää. 

 

Talvi on jäätänyt 

aaltojen altaan, 

verkot on nostettu 

kuivumaan. 

Katkera kaiho 

mieleni valtaa –  

löydänkö tyttöni 

milloinkaan? 
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Ja kunhan me vaan rakastamme, 

on silloin kaikki hyvin. 

Oi onneamme, onneamme, 

se on ääretön ja syvin! 

 

Nyt mietiskellen istun yksin, 

pois nielen karvaan palan. 

Kun muistan: kanssas vieretyksin, 

jo kohta käydä alan. 

 

Kuin sumun läpi näen tuossa 

sun rakkaimpani kuvan, 

ja tuumin: kohta hiiviskelet 

pakeilla oman tuvan. 
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Muutto 

 

 

Runopaja oli meille lapsille kesäparatiisi, minne mentiin joka 

vuosi linja-autolla. Luulen, että äiti ilmoitti vaarille kortilla 

tuloaikamme, sillä usein vaari oli jo vastassa talon viereisellä 

pysäkillä. Joskus teimme matkan Tampereelta Ruhalaan 

höyrylaivalla pitkin Runoilijanreittiä, Tarjanteella tai Pohjolalla. 

Koko päivän kestävä laivamatka oli paitsi jännittävä myös 

loppumattomalta tuntuva. Oli järvenselkiä, pieniä laitureita, 

kanavia. Laiva huusi matalasti laitureita lähestyttäessä, haki 

matkustajia ja jätti toisia. Huiskutettiin ja vilkutettiin. Yhtenä 

kesänä veljeltäni lähti hammas keskellä suurta järvenselkää ja 

hän heitti hampaan veteen. 

Murolen kanavan jälkeen aloimme odottaa sitä laivan huutoa, 

joka merkitsi meidän olevan perillä. Jo kaukaa näimme vaarin 

omalla paikallaan, rinteessä suuren männyn juurella. Siinä vaari 

istui ja vilkutti meille. Sitten me vuorostamme saimme jäädä 

laiturille vilkuttamaan, kun laiva lähti kaartamaan kohti Kautun 

kanavaa. Laivarannasta kuljimme mäkeä ylös ja hiekkatien yli  

tuuhean syreeniaidan takana olevaan paratiisiimme.  
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Kautun kanavalla 1960-luvun alussa. 

 

 
 

Kesäparatiisissa. 
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Lapsena minusta tuntui siltä, että vaari oli aina asunut 

Runopajassaan. Mutta eihän se niin ollut. Vaarin Runopaja oli 

isäni äidin Mathildan lapsuudenkoti, Itäranta. En ole koskaan 

sanonut Mathildaa mummoksi. Hän oli kuollut jo ennen 

syntymääni. Ja vaari oli muuttanut Itärantaan jäätyään 

eläkkeelle, Mathildan kuoltua. Heidän oli kyllä ollut tarkoitus 

muuttaa yhdessä. He olivat lunastaneet Itärannan vuonna 1942 

Mathildan veljeltä Kustaalta, joka oli asunut siellä perheineen. 

Mutta Mathilda ehti kuolla. Vanhasta kalenterista vuodelta 1948 

löydän heinäkuun kohdalle liimatun lehtileikkeen, muistosanat. 

Sen lopussa on vaarin nimikirjaimet: P.J.H. –  Petteri Johannes 

Huuskonen. 

 

Kesäkuun 29 pnä kuoli Vanajassa rva Hilda Huuskonen ja 

siunattiin hänen ruumiinsa haudan lepoon läheisten sukulaisten 

läsnäollessa tk. 9 pnä Ruoveden hautausmaahan. Hilda 

Huuskonen, o.s. Itäranta, syntyi Ruoveden Ruhalassa 1883 

nahkuri Kustaa Itärannan tyttärenä. Kustaa Itäranta ja hänen 

vaimonsa olivat syvästi uskonnollisia ihmisiä. Vanhempi väki 

muistanee varmaan Kustaa Itärannan jykevän, tumman hahmon 

Ruoveden kirkon penkissä, jossa hänen paikkansa harvana 

sunnuntaina oli tyhjänä. Varsinkin nyt edesmennyt tytär peri 

vanhempiensa vakaan elämänkatsomuksen ja säilytti sen 

elämänsä loppuun asti. Kaunis uskonnollinen ura vielä laajeni, 

syveni ja kirkastui hänen ollessaan oppilaana ja opettajana 

Haapaveden puutarhakoulussa ja sittemmin Helsingin 

kristillisessä kansanopistossa toimiessaan. Tämä sama sananvalo 

oli hänen oppaanaan perheen äitinä ja aviopuolisona monen 

vuosikymmenen ajan – sitä todistavat kahden raamatun 

loppuun kuluneet lehdet hänen käsiensä käytössä. Valittaen ja 
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siunaten vaipuvat jälelle jääneiden päät rukoukseen hänen 

kylmenneen tomumajansa ääressä.  

 

Mathilda haudattiin kirkkomaahan lähelle siunauskappelia 

suuren koivun juurelle. Ruusu- ja neilikkaseppeleet peittivät 

haudan. Hautajaiskahvit juotiin Ruhalassa.  

 

Seuraavana keväänä vaari pääsi eläkkeelle ja muutti Itärantaan. 

Muutto tapahtui vapunpäivänä. Muuttoväkenä olivat poika ja 

entinen työkaveri. Syötiin kalakeittoa, katseltiin paikkoja. Sitten 

muuttoväki lähti ja vaari jäi yksin. Vai jäikö? 

 

 

Itäranta ihaninta 

 mitä silmä nähdä saa. 

Suvituulet suloisinta 

Kautun kautta kuljettaa. 

   Täältä kerran Hilta läksi 

neitosena maailmaan. 

 Yhtyi mulle ystäväksi, 

mieltyi mieron kulkijaan... 
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Katras portailla. 

 

 

Ensimmäinen talvi 

 

 

Talven henki katsoo hiljaa. Sataa lunta, puiden ääriviivat 

katoavat ja äänet vaimenevat. Tuisku ympäröi talon. Ikkunat 

ovat valottomat, portaat lumiset. Sisältä talosta kuuluu 

narahduksia, rapinaa. Ovi avutuu. Käsi tarttuu oven pielessä 

olevaan luutaan. Luuta kulkee pitkin lattialautojen syitä. Sitten 

se alkaa viuhtoa pitkin portaita. Ylhäältä alas. Lumi pöllähtelee 
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ja putoaa maahan. Kun työ on tehty,  jalat oikenevat, selkä 

suoristuu. Vanha mies katsoo tuiskuun. Käsi huitaisee 

lumihiutaleet kasvoilta. Portaat natisevat askelten alla. Käsi 

tarttuu ovenkahvaan, painaa sen alas, vetää oven auki. Ja 

uudelleen kiinni. Vielä hetki ja ikkunasta heijastuu hankeen 

keltainen valo. 

 

 

 

Kyllähän minä kykenen, 

vaikka vaimon vartijaksi 

tässä ihmisen iässä, 

vaikka vanhaksi sanovat. 

Kannoin vettä kaivostani, 

vielä äsken ämpärillä,  

tuolta tuhman mäen alta, 

enkä leikissä levänny. 

Hakkasinpa halkojakin 

sylen täyden sytykkeitä, 

jotka tuikkasin tulehen,  

hetki sitten hellassani. 

Keitin kahvin kaimalleni, 

latkin laihan annokseni, 

enkä muijalle murissu, 

hän kun on jo omissansa, 

nurmen alla nukkumassa.  

Tulee torkku toisinansa,  

uni uunin rakosesta. 

Silloin siirryn sohvalleni, 

siitä vaivun vaipan alle. 
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Tutut luokseni tulevat,  

entisiltä erämailta. 

Elän ehkä uudestansa, 

nuoruuteni herkät hetket. 

Niitä näitä näpertelen,  

joiun yksin joutessani, 

syksy tähtein syttyessä 

kohta talven taivahalla. 

(Runoja Ruovedeltä, monet palat Paikkalasta 1966.) 

 

 

 

Kysyit: Mistä haet halun 

eli langat laulujen. 

Lumiaura antoi alun 

tämän aamun laulullein. 

 

Tukkes tieni, pienen polun, 

sitä tässä aukaisen. 

Hyräilen ja sitten solun 

luokse vanhan kantelen. 

 

Kaivelen kuin tikka kolon 

alle täkin pehmoisen. 

Tunnen turvalliseksi olon 

unen helmaan vaipuen. 
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Kevät 

 

 

Vaari on kääntänyt maata. Saappaat mullasta painavina hän 

kulkee läpi kevään korkeiden salien. Ilma on täynnä laulua ja 

liverrystä.  Tuuli tarttuu harmaan huopahatun lieriin ja lennättää 

sitä rinnettä alas kohti jäistä rantaa. Vähän jäykin askelin vaari 

juoksee sen perään, pistää hatun takaisin päähänsä, naurahtaa ja 

menee jatkamaan maan muokkaamista. Vettä on sadellut jo 

huhtikuun puolesta välin ja maahan oli sulanut pälviä. Aurinko 

on laskemassa ja ilmaan hiipii viileys. Aika mennä sisälle. 

 

Sisällä on hämärää. Vaari sytyttää tulen Porin Mattiin, ottaa 

vettä ämpäristä kahvipannuun, panee sen levylle lämpiämään. 

Pian vesitilkka kiehuu ja hän pistää joukkoon kaksi lusikallista 

kahvia. Leikkaa odotellessaan siivun ruisleipää ja siihen päälle 

lenkkimakkaran viipaleita. Kun kahvi on hautunut ja höyryää 

mukissa, vaari istuu sängyn laidalle hörppimään. Hän heiluttee 

jalkojaan ilmassa siinä istuessaan. Sitten hän käy pistämässä 

valon päälle ja ottaa hyllyltä pienen punaisen kirjan. 

Kansanvalistusseuran kalenteri vuodelta 1951.  

Vaari selaa huhtikuun esiin. Tarttuu paksuun kirvesmiehen 

kynään ja kirjoittaa tyhjälle riville: 30 p. Ensi kylvökset. Kauniita 

päiviä on ollut. Veneen tervaus. Huomenna on vappu.  

 

Voisi ehkä lähteä kyläilemään. Vaari kävelee ikkunan ääreen ja 

katsoo pimeään iltaan. Alhaalla rannan lumi- ja jääläiskät 

hohtavat pimeässä. Tuuli heiluttaa lehdettömien hopeapajujen 

helmoja. Linnut ovat vaienneet. Vaari istuu sänkynsä laidalle ja 
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kirjoittaa runovihkoon: Talven pitkiä ikäviä. Silmänräpäyksiä 

keväässä, muutoksia. Hän selailee sivuja, vetää jotain yli, korjaa 

viereen. Vihko ei ole ainoa. Niitä on monta. Osa on lasten 

vanhoja kouluvihkoja, joihin hän on numeroiden ja 

kaunokirjaimien päälle kirjoittanut milloin kosmos- ja 

lyijykynällä, milloin mustekynällä. Tai niin kuin nyt, 

kirvesmiehen kynällä, jonka leveää ja litteää, punaiseksi 

maalattua vartta on mukava pitää kädessä ja jolla kirjoittaessa 

kirjaimien viivoista tulee vaihtelevan levyisiä. Käsin kirjoitettuja 

runoja vaari kirjoittaa puhtaaksi kirjoituskoneella. Huoneessa on 

ikkunan edessä pienellä neliskanttisella jakkaralla musta 

painava kirjoituskone. Puhtaaksikirjoitettuja arkkeja on 

melkoinen määrä. Ehkä niitä voisi joskus koota pieniksi 

runovihkoiksi. 

 

 

 Itärannan maita kuokin, 

laitan uutta peltoa. 

Silloin runojani ruokin,  

kun on kuokka levossa. 

  Tahi maalaan kuvataulun, 

maisemia, latoja, 

 jonkin metsän merkkipaalun, 

 onhan niitä satoja. 

 



 26 

                      
 

                     Mies ja ranta.  

 

 

Aatami ja Eeva 

 

 

Verstasrakennuksen asuinhuoneita käytetään vain harvoin. 

Joskus päätyhuoneet ovat vuokralla. Muualla talossa voimme 

kuljeskella mielin määrin. Heti ensimmäisessä huoneessa on 

suuri taulu Aatamista ja Eevasta. Niin me lapset kutsumme 

taulun miestä ja naista, joilla on vain nahkanpalat kietaistuina 

vyötäisilleen. Käymme vaivihkaa tutkailemassa maalausta, 
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vankkarakenteista, auringon paahtamaa miestä ja naista. 

Aikuiset naureskelevat taulua. Vaari sanoo, että taulussa on 

Paikkalan karvari eukkonsa kanssa. Koska me lapset emme 

ymmärrä, mitä se tarkoittaa, unohdamme sen pian ja puhumme 

taas Aatamista ja Eevasta. Aatamiksi ja Eevaksi vaari on taulun 

alunperin tarkoittanutkin. Maalauksen Aatami oli kuitenkin 

saanut uuden hahmon vuosien varrella. Vaari kirjoitti 

maalauksesta: 

 

Viime maailmansodan aikaan maalasin suuren taulun, jonka 

nimi piti olla Aatami ja Eeva. Eevan olemukseen olin alun perin 

tyytyväinen, mutta Aatamin naama nauroi minulle ilkeästi 

parikymmentä vuotta. Sitten eräänä yönä näin unta. Appeni – 

kuollut 1912 – seisoi edessäni valokuva kädessään, halkaisi 

kuvan kahtia ja tarjosi toisen puoliskon minulle. Se oli hänen 

oma kuvansa.Toinen puolisko, jonka irroitti itsestään, oli hänen 

viimeinen vaimonsa.  Jo unessa ymmärsin yskän. Appeni 

tarjoutui maalaukseni Aatamiksi ja sittemmin museoni 

vahtimestariksi. Huomenissa tein kuten käskettiin. Halkaisin 

hallussani olevan valokuvan. Toisen puoliskon pistin uuniin, 

mutta itsensä karvarin pään annoin Aatamille. Ja siinä se nyt 

seisoo museon nurkassa, mustapartainen murjaani vakavana 

vartijana. 
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Paikkalan karvari 

 

 

Vaari oli kuullut Mathildalta ja tämän sisaruksilta tarinoita siitä, 

miten heidän isänsä Kustaa (1857– 1912) oli asettunut Ruhalan 

Itärantaan. Kustaan isä Henrik Gustaf Törnbom (1821– 1867) 

harjoitti nahkurin ammattia  Ruoveden kirkolla ja myös äiti, 

Maria Nikkilä (1827– 1877) Vilppulan Ala-Ajoksesta, oli 

nahkurisukua. Kustaa oli vasta 10-vuotias isänsä kuollessa.  Äiti 

Maria jatkoi nahkuriliikkeen pitämistä ja meni naimisiin 

työntekijänsä kanssa. Myös Kustaasta tuli nahkuri. Äidiltään 

Kustaa sai perintönä sukanvarrellisen hopeaa. Nämä rahat 

pääomanaan Kustaa lähti maailmalle. Ei tosin kauas vaan 

muutaman kilometrin päähän Ruhalan kylään, Paikkalaan. 

Vaari kirjoitti kuulemastaan pienen kertomuksen ja runonkin: 

 

Nahkurin sälli kapsutteli kerran Kautun sinistä siltaa 

eteläänpäin. Tultuaan kannaksen kapeimmalle kohdalle istahti 

ojan penkalle ja katseli luonnon lumoavaa kauneutta. Hetken 

hengitettyään raitista ilmaa tuli siihen tulokseen, että tähänpä 

pesäni perustan, jos isäntä luvan antaa... 

Tämä oli alkuaivastus ja kaavailu Paikkalan karvarin 

nahkurinliikkeen syntymiseen. Sälli oli tuleva appeni Kustaa 

Törnbom, joka sittemmin muutti nimensä Itärannaksi. 

Parkkeja, ammeita, lapsia ja nahkurin sällejä kuhisi Itärannan 

mäki muutamien vuosien perästä täytenään. Nahkurimestari 

menestyi hyvin ammatissaan. Mutta niin kuin aina Kustaakin 

kuoli jo kuusikymmenvuotiaana. Poika Kustaa otti ohjakset 

käsiinsä ja kehaisi sälleille, että tässä onkin sellainen Kustaa, joka 
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itsekin nahkoja mustaa. Mutta kova kilpailu koneita vastaan 

masensi mieltä. Ajan aallot ankarasti löivät. Kustaa muutti 

Vilppulaan maanviljelijäksi ja tarjosi talonsa myyntiin. Niin 

jouduimme Itärannan isänniksi. 

 

 

Museoksi muuttelin 

vanhan nahkatuvan. 

Siellä näet nurkassa 

karvarinkin kuvan. 

 

Karvanen on karvari, 

tuskin huomaat navan... 

Luulen hänen kuitenkin 

Hetaa rakastavan. 

 

Heta seisoo vierellä, 

polvin vapisevin. 

Ihastuen katselen, 

rievut päältä revin. 

 

Heta oli aikanaan 

neito viehättävin. 

Oli kuollut silloin jo, 

kun mä täällä kävin. 

 

Ystäviä muistaen 

laulan laulun hyvän. 

Luulen heidän hengessään 

tänne ilmestyvän. 
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Pohjapiirroksia 

 

 

Marraskuun pimeänä päivänä istumme tätini kanssa 

kerrostalokaksion keittiössä paperipala edessämme. 

Tarkoituksenamme on piirtää pohjapiirroksia Itärannan 

rakennuksista. Sellaisina kuin ne muistamme. 

 

Mielessämme siirrymme Ruhalaan, Kautun kanavan tuntumassa 

olevalle kapealle kannakselle. Korkean mäen päältä avautuu 

näköala alas järvelle, itään. Tälle mäelle Kustaa Törnbom rakensi 

kotinsa ja karvarinliikkeensä. Ensimmäinen rakennus oli 

punamullanhehkuinen talo, jota kutsumme verstaaksi. 

Rakennuksen tien puoleisessa päässä oli kuitenkin myös 

asuinhuoneita, keittiö ja kamari. Sisään mentiin pienen eteisen 

kautta. Portaina olivat laakeat, sileiksi kuluneet kivet. Eteisestä 

pääsi sekä kamariin että keittiöön. Tämä oli Kustaan ja Heta-

Stiinan ensimmäinen koti heidän mentyään naimisiin vuonna 

1874.  

 

Talon keskivaiheilla oli toinen ulko-ovi verstaan puolelle. 

Hämärässä eteisessä kohosivat jyrkät tikapuut ullakolle. 

Kahdesta vastakkain olevasta ovesta oikeanpuoleinen johti 

tilavaan nahkatupaan ja vasemmanpuoleinen suureen 

verstashuoneeseen.  
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Karisseet on seinäkalkit, 

tontut täällä asustaa. 

Mutta vahvat seinäpalkit 

yhä pätee paikallaan. 

 

Tämä on mun museoni, 

ehken satavuotinen. 

Puhki on jo puseroni, 

sitä täällä paikkailen. 

 

Rupesivat rukkasetkin 

eläkkeelle tahtomaan. 

Päivittäin ja monin hetkin, 

vakavasti vanhetaan. 

 

 

Heta-Stiinan ja Kustaan ensimmäinen lapsi, Milia Wilhelmiina, 

kuoli vain kuukauden ikäisenä. Sitten syntyi  Sandra ja 

seuraavana oli vuorossa Kustaa. Täti kertoo, että pojalla oli ollut 

pienenä alituiseen paha silmätulehdus, johon lääkäriltäkin 

haettiin apua.Vanhemmat alkoivat epäillä, että rakennuksen alla 

virtaa vesisuonia, jotka tekevät paikan huonoksi asua ja saavat 

ihmiset sairastumaan. Kustaa ja Heta-Stiina päättivät rakentaa 

toisen rakennuksen vähän matkan päähän vanhasta. Uudessa 

talossa oli paljon huoneita: suuri tupa, sali, pitkänmallinen 

keittiö ja kolme kamaria. Itäpäädyn avokuistilta pääsi eteiseen ja 

sen kautta kamariin ja tupaan. Eteisestä oli ovi myös kapeaan 

käytävään, joka jakoi talon kahteen osaan. Käytävän molemmin 

puolin ovet avautuivat tupaan, keittiöön ja keskimmäiseen 

pikkukamariin. Jyrkät portaat johtivat vinttiin. Pohjoispäädyssä 
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oli ruokakomero ja lattialuukku, josta pääsi kellariin. 

Myöhemmin talon tienpuoleiseen päähän rakennettiin lasikuisti, 

joka oli myös päätyhuoneessa toimineen postin sisäänkäynti. 

 

Kustaan ja Heta-Stiinan aikaan Itärannassa oli paljon 

rakennuksia  Oli liitereitä, vajoja ja varastorakennuksia. 

Rinteessä oli kellari ja  alempana rannassa sauna. Kun vaari ja 

Mathilda ostivat paikan vuonna 1942, monet rakennuksista 

kaipasivat korjausta. Pärekatot vuotivat sateella, maalit 

rapisivat. Korjaustöitä rahoittaakseen  vaari alkoi kasvattaa  ja 

myydä kessua, jota kuivali päätalon vintissä. Hän teki laskelmia 

siitä, miten paljon päreitä ja nauloja tarvittaisiin katon 

korjaamiseen. Myöhemmin päreet korvattiin kattohuovalla. 

Joitain rakennuksista purettiin ja tehtiin polttopuiksi. Suuri 

liiteri sai jäädä mäen päälle. Talojen läheisyyteen vaari siirsi pari 

hirsiaittaa. Saunapolun varrelle, siihen, missä olivat olleet 

karvarin hiekkaan upotetut tammisammiot, vaari istutti 

vadelmapensaita. 
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Verstas ja vanha puoli. 

 

 
 

Päätalo. 
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Vaari katiskalla. 

 

 

Jousiampuja 

 

 

Verstas on mukava paikka sadepäivinä ja kovalla helteellä. 

Lattialla on sahapuruja ja lastuja. Seinien hyllyt ovat täynnä 

erilaisia naskaleita, vasaroita, meisseleitä, sahoja, hohtimia, 

viiloja, talttoja ja pihtejä. Kaikenlaisia nauloja on peltipurkeissa 
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ja pahvilaatikoissa. Mitä vain kuvitella saattaa. Suuri 

höyläpenkki kutsuu työhön. Oma paikkansa on suutarin 

työkaluilla lesteineen. Löytyy  verstaasta karvarinkin työkaluja 

ja valtavan suuri, sata vuotta vanha mankeli. 

 

Arkisten puutöiden ja korjaamisten ohella vaari veisteli 

verstaassa puusta pieniä karhuja. Myös puisia tulppaaneja hän 

sorvasi ja maalasi kirkkailla väreillä.  Paksuille puulevyille hän 

kaiversi  ihmis- ja eläinhahmoja. Yhteen kaiverrustyöhönsä hän 

sai aiheen Seura-lehden kannessa olleesta valokuvasta, joka esitti 

jousella-ampujaa. Kaiverrukseen on kuvattu alaston mies, joka 

on jännittänyt jousipyssyn.  Kirkkaan keltainen nuoli on juuri 

lähdössä ylös taivaan sineen. 

 

 

Ja minä viipsaan 

laulujeni lankaa 

niin kuin ennen  

suutarina ollessani 

viipsasin ja pikesin 

akkojen kehräämää 

pellavarihmaa. 

 

 

 
 

Kaiverrus Jousiampuja. 
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Tupa 

 

 

 
 

 

 Tuvan päätyikkunasta avautuu näköala järvelle. Toinen ikkuna 

on puutarhaan, missä on kasvimaa ja kasvaa omenapuita. 

Alkukesästä siellä kukkivat narsissit ja tulppaanit pitkissä 

riveissä. Ikkunasta voi myös nähdä riippumaton, joka on toisesta 

päästään kiinnitetty  punamullalla maalatun  aitan seinää. 

Toinen pää on kiinni suuressa koivussa. Heti riippumaton takaa 

alkaa risukkoinen, jyrkkä rinne. Siellä kasvavat vihreät, vahvalle 

tuoksuvat ja polttavat nokkoset, joita tallottiin, kun ne kasvoivat 



 37 

pituutta ja alkoivat kurotella riippumatossa keinujaa. 

 

 

 
 

 

Itse tuvassa on parasta suuret huonekalut. Vaari oli ostanut ne 

Vanajasta. Huonekalut ovat raskasta tummaa puuta. Sohvat ja 

tuolit ovat samettisia mättäitä, jotka hehkuvat oranssin ja 

punaisen eri sävyissä.  Sohvan korkean selkänojan päällä on 

hylly.  Siellä on lasinen puolipallon muotoinen paperipaino, 

jonka pohjaan on liimattu valokuva. Kuvassa on Mathildan isä 

Kustaa. Kustaalla on päässään huopahattu, jonka lieri on taiteltu 

vinoon. Paksu parta ja suuri silkkinen solmionsolmu korostavat 

miehen muhkeutta. Hänen silmänsä ovat sirrillään niin kuin hän 
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mielessään myhäilisi jollekin, pidättelisi naurua.  

 

Paperipainon vieressa pienessä peltirasiassa  ja  paksukantisissa, 

mustalehtisissä albumeissa on valokuvia. Joskus katselemme 

niitä. Useimmat on otettu studioissa Tampereella. Tummia 

soikioita, hämyisiä taustoja ja kulisseja, mutta mahtuu joukkoon 

muutama tilannekuvakin. Joidenkin kuvien takana on nimiä. 

Lähes kaikkiin valokuviin on piirretty  pieniä ristejä ihmisten 

yläpuolelle. Kaikki he ovat kuolleet kauan sitten.  

 

Mathildan isä karvari Kustaa on valokuvissa aina yhtä muhkea. 

Hänen kerrotaan olleen niin vahva, että taivutti hevosenkengän 

paljain käsin. Väitettiin myös, että ennen uskoon tuloaan hän oli 

aina kohmelossa. Äiti Heta-Stiinasta (os. Jäntti 1856– 1902) on 

valokuva, jossa hän katsoo tumman soikion keskeltä. Hän 

tuntuu katsovan sisäänpäin kuin säikähtäneenä, vetäytyneenä. 

Hiukset on kammattu tiukasti päätä myöten ja suora jakaus 

kulkee valkeana viivana hiusten keskellä. Valkoinen rypytetty  

pitsikaulus korostaa Heta-Stiinan kasvojen vakavuutta. 1860-

luvun nälkävuodet ja taudit olivat koetelleet Heta-Stiinan 

lapsuudenperhettä, josta jäi eloon hänen lisäkseen vain isä 

Manni eli Hermanni. Mathildalle Heta-Stiina sanoi: ”Älä 

koskaan mene naimisiin. Älä ainakaan nuorena. Siinä niin 

ruttaantuu.” Itse hän avioitui 18-vuotiaana ja synnytti 13 lasta, 

joista neljä kuoli pieninä. Heta-Stiina sairastui kohtusyöpään ja 

Mathilda hoiti äitiään kotona. Mathilda, joka oli 19-vuotias äidin 

kuollessa, painoi tämän sanat mieleensä. 

 

Kustaa meni uusiin naimisiin ompelijatar Iida Maria Voutilaisen 

kanssa. Molemmat toimivat Kristillisessä työväenyhdistyksessä 
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ja olivat Kristillisen maalaisköyhälistön ehdokkaina 

ensimmäisissä valtiollisissa vaaleissa vuonna 1907: Kustaa 

Ruovedellä ja Iida Maria Tampereella. Vaalien yhteydessä he 

tutustuivatkin. Kustaasta ja Iida-Mariasta on otettu studiokuva 

Tampereella. Iida Maria istuu tuolilla kädet sievästi 

yhteenliitettynä. Hän on puhvihihaisessa samettipuvussa ja 

valkoisessa puserossa, riipus kaulassaan. Kustaa myhäilee 

vaimonsa vieressä sanomalehti kädessään. Iida Maria, joka oli 

ollut palvelijana Pietarissa, yritti tuoda hienoja tapoja Itärantaan. 

Hän oli ollut myös kolpertöörinä ja välittänyt uskonnollista 

kirjallisuutta. Yksi valokuvista on otettu talvella 1908 Itärannan 

uuden talon seinustalla: Siinä Iida Maria seisoo pönäkän 

Kustaan rinnalla. Heta-Stiinan ja Kustaan lapsista on kuvassa 

mukana jo aikuiset Kustaa ja Mathilda sekä 15-vuotias Mikko ja 

12-vuotias Elli. Mathildalla on soma valkoinen turkislakki 

päässään.  

 

Kustaan ja Heta-Stiinan lapsista on paljon kuvia. Siellä ovat 

veljet Kustaa, Svante, Santeri, Lauri ja Mikko sekä sisaret Santra, 

Betty ja Elli. Hymynkareita ja totisia katseita. Mathildasta on 

nuoruudenkuvia, joissa hänellä on toinen toistaan kauniimpia 

vaatteita. Jään katsomaan harteille laskeutuvaa suurta 

pitsikaulusta, jonka kuviot muodostavat puvun tummalle 

kankaalle ornamentteja. Peltirasiasta löytyy myös Amerikkaan 

muuttaneen Santerin kirje. Yhdessä valokuvassa vaari on 

lankonsa, viiksiniekka Kustaan, kanssa. Kuva on otettu vuonna 

1910, vähän vaarin ja Mathildan naimisiinmenon jälkeen. 

 

Vanha Kustaa kuoli vuonna 1912. Hänen ja Iida-Marian lapset 

olivat vasta vuoden ja kahden ikäisiä. Hautajaisissa otettiin 
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valokuva lapsista merimiespuvuissaan ja pitsikauluksissaan. 

Kustaan lapsenlapsista kuvassa on mukana minun isäni, joka oli 

myös parivuotias ja Svanten vähän vanhemmat pojat. Valokuva 

on otettu Itärannan salissa, samassa, missä  vuosia myöhemmin 

juotiin Mathildan hautajaiskahvit. 

 

 

           
 

           Mathilda 1800-1900 lukujen vaihteessa. 
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Vetten yllä 

 

 

Henget viihtyvät vetten yllä. Niiden on kai helppo kulkea 

sellaisissa paikoissa, missä on vettä. Siksi ne viihtyvät 

Itärannassakin, missä vain kapea kangas on esteenä kahden 

veden välissä. Henkien polku kulkee Itärannan halki toiselta 

puolelta toiselle. Saattavat henget kiertää Kautun kanavan 

kauttakin tai vähän matkan päässä olevan sillan alta. Mutta 

parhaiten ne tietysti viihtyvät kotirannassaan, nuo ennen eläneet 

Itärannan asukkaat. Vaikka ovatkin henkiä ja kulkevat vetten 

päällä, ne muistavat veneet ja sen, mihin kohtaan ne aina 

vedettiin rantahiekkaan. Vaarilla mahtoi alkuun olla outoa elää 

kaikkien näiden menneiden aikojen asukkaiden kanssa. Oppia 

tuntemaan vanhat polut ja venepaikat. Vaikka olihan hän 

kuullut kertomuksia Mathildalta ja tämän veljiltä. Joitain niistä 

vaari kirjoitti muistiin ja teki henget näkyviksi. Kaikesta ei 

kuitenkaan voinut kirjoittaa. 

 

 

Liinasta ja Santerista 

 

Liina sanoi Santerille 

rakastatkos minua? 

Olen aina pieni piika 

rakastanut sinua. 
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Isä sanoi Santerille: 

Aiottekos parvita? 

Se on sitten sillä lailla, 

miniää ei tarvita! 

 

Kiire tuli Santerille, 

toiset ootti laivassa. 

Elä ole Liina kulta 

pahan mielen vaivassa. 

 

Liina sanoi Santerille: 

Kohta tulen perässä... 

Tämä laulu jatkuu vielä 

toisessakin erässä. 

 

Lähtörutto Ruhalassa 

niin kuin saasta sakeni. 

Piikasia, poikasia 

lännen maille pakeni. 

 

Länteen läksi myöskin Liina, 

niin kuin kerran lupasi. 

Kirjoitteli Santerille: 

Tulen, pesen tupasi. 

 

Saiko kortin Santerimme, 

kukapa sen tietäisi... 

Selkäsaunan teostansa 

sama Santtu sietäisi. 
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Pakoon puikki niin kuin jänis, 

ilkeä on tekosi! 

Liina etsi Santeria, 

sitten pääkin sekosi. 

 

Monen pitkän vuoden päästä, 

pakolainen palasi. 

Itki itkut itseksensä,  

salaisuuden salasi. 

 

Sama taivas kattonansa 

Liinan sekä Santerin. 

Kumpikin jo kummun alla 

nukkuu rauhan tunnelmin. 

 

Tarun kertoi kerjuumummu, 

lienee totta nimet vaan. 

Liinaa sekä Santeria 

tuskin enää muistetaan. 

(Runoja Ruovedeltä, monet palat Paikkalasta, 1966.) 

 

 

Postinranta 

 

 

Itäranta on kapealla kannaksella, jonka toisella puolen on 

Ruhalan laivaranta. Sinne ovat saapuneet höyrylaivat 

Tampereelta vuodesta 1858 asti. Ensimmäinen höyrylaiva oli 

Ahti, joka liikennöi väliä Tampere – Ruhala. Matka kesti 
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kymmenen tuntia. Vuosien myötä tuli uusia laivoja: Ilmarinen ja 

Storfursten Wladimir, Tampere, Mänttä ja Aune-laivat ja vihdoin 

Tarjanne ja Pohjolakin. Laivat toivat mukanaan postia. Kun 

Kauttu perattiin ja tehtiin kanava vuonna 1863, laivat pystyivät 

matkaamaan Virroille asti.  

 

Ruhala oli ollut keskeinen paikka postinkuljetuksessa 1700-

luvulta asti, sillä siellä oli kestikievari, mistä postitalonpojat 

hakivat Vaasan suuntaan menevän postin. 1890-luvulla nämä 

hollikyydit lopetettiin ja tilalle tuli urakkapostikuljetukset. 1920-

luvulla alettiin postia kuljettaa myös autolla, vaikka hevoset 

ajoittain olivatkin huonojen teiden vuoksi käytössä. 1950- ja 

1960-luvulla linja-autot olivat yleensä postiautoja, jotka 

pysähtelivät jättämään matkan varrella postia. Postiauto oli 

meillekin tavallisin kyyti Ruhalaan. Orivedellä linja-auto 

pysähtyi vähän pidempään, siellä saatiin jäätelöä tai limonadia, 

juostiin aseman vessaan. Eväitä oli matkassa. Äidillä oli 

matkoilla tapana pitää meidät jännityksessä syöksymällä 

lyhyidenkin pysähdysten aikoina ostamaan jotain virkistystä 

meille. Me pelkäsimme hänen myöhästyvän autosta. Kerran hän 

tavallista kuumempana hellepäivänä säntäsi linja-autoaseman 

lähellä olevaan vaatekauppaan ostamaan hellevaatteita. Itse olin 

autoissa huonovointinen ja muistan vieläkin kuuman postiauton 

tuoksun, johon sekoittuivat hien, penkkien, tupakan, bensan ja 

joskus oksennuksen haju. 

 

Ruhalaan perustettiin postipysäkki vuonna 1900. Pitkiä aikoja 

postia hoidettiin Itärannassa: lahdenpoukamaa onkin kutsuttu 

postin rannaksi. Postin hakijoiden oli helppo vetää vene siellä 

maihin. Itärantalaiset olivat monien vuosien ajan postinhoitajina, 
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viimeisenä Mathildan siskot Elli ja Betty, jotka pitivät postia 

vanhassa rakennuksessa. Kun postiin tuli uusi hoitaja, siirrettiin 

postitoimisto uuden rakennuksen saliin, joka oli 

parempikuntoinen. Siellä posti oli vielä minun 

lapsuudessanikin. Suuressa huoneessa oli asiakastiskin lisäksi 

pöytä, jolla olivat vaa'at ja punnukset ja sitten oikein iso pöytä, 

jossa posti lajiteltiin. Suurilokeroiset hyllyköt ja kassakaappi 

kuuluivat myös varustukseen. Postissa oli tuoleja siellä 

kävijöille. Vasta 1960-luvun puolenvälin jälkeen posti muutti 

uusiin tiloihin Viitasaloon.  

 

 

Keittiö 

 

 

Pitkässä ja kapeassa keittiössä on vain yksi ikkuna ja sekin 

pohjoiseen. Varjot lymyävät huoneen nurkissa. Aurinkoisena 

päivänä on mukava pitää salin ovea auki. Sieltä tulvii lämpöä ja 

valoa keittiöön. Valokiilassa leijuvat miljoonat pölyhiukkaset. 

Valo yltää räsymattoon asti, mutta pitkän pöydän ääreen se ei 

jaksa. Häthätää maltamme istua pöydässä ruoka-ajan. Onneksi 

pöytälevyn alla on toinen taso, jonne on koottu kaikki vanhat 

Seurat, Viikot ja Avut.  
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Keittiön hämärässä. 

 

 

Keittiössä on puuhella, jota harvoin käytetään kesällä. Ruoka ja 

vesi keitetään pienellä nurkassa olevalla kaasuliedellä. 

Kaasupullon vieressä on lappu: Muista sulkea kaasuhana. Kaasu 

palaa kohisten ja siniset liekit nuolevat kattilan kylkiä. Tiskit 

kannetaan alas rantaan ja pestään järvessä. Hiekalla saa helposti 

puhtaaksi rasvaisetkin astiat. Pienet kalat uivat vikkelästi 

pyydystämään ruokamuruja. 

 

Mathilda oli kertonut tyttärelleen, että joskus hänen 

lapsuudessaan keittiössä saattoi olla 30 henkeä syömässä. Perhe 

oli iso ja syömässä kävivät myös nahkuriverstaan työntekijät. 
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Silloin oli keittiössä lämmin. Nyt tuntuu aina viileältä. Lattialla 

rahisee hiekka, jota kulkeutuu jaloissamme, kun juoksemme 

rannasta sisälle. 

 

Vaarin muuttaessa Itärantaan oli posti vanhassa talossa, missä 

asui myös siirtokarjalaisia. Päätalossa asuivat vaarin lisäksi 

Mathildan naimattomat siskot: Elli ja Kurun postista eläkkeelle 

jäänyt Betty. Sitten vaari otti päätaloon vuokralaiseksi eläkkeelle 

jääneen opettajan, jota kutsui Muumioksi, kun nainen oli niin 

kolhon näköinen. Hersyvällä huumorintajulla varustettu 

Muumio asui keskellä taloa olevassa pikkukamarissa. Bettyn 

valtakunta oli salissa ja Elli oli majoittunut käytävän loukkoon, 

vintin portaiden alle. Vaari oli kotiutunut itäpäädyn kamariin. 

Vaarin ja kolmen naisen yhteiselo ei sujunut mutkitta. Muumion 

ja Bettyn tempperamentit eivät sopineet yhteen ja yhteisen 

keittiön käyttö johti kattila- ja sanasotiin. Vaari pystytti  pahvista 

väliseinän ja jakoi keittiön kahteen osaan: Toinen puoli oli 

varattu hänelle ja Muumiolle, toinen Bettylle ja Ellille. 

Yhteisasuminen ei jatkunut pitkään. Kun karjalaiset lähtivät, Elli 

pääsi asumaan vanhaan taloon. Muumiokin muutti pois ja Betty 

rakensi itselleen mökin alemmas rinteeseen.  

 

 

 

 

Vanhan kaapin  

komeroista, 

löydän aina 

yhtä, toista. 
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Näpöstelen 

jotain näistä, 

pätkityistä 

langan päistä. 

 

Keitän keiton 

akanoista. 

Puuron silmä 

onkin voista... 

 

Kevätmahla 

maistuvaista, 

nyt ja ennen  

samanlaista... 

(Kevätmahlaa.) 

 

 

 

Vanhoillinen 

 

En kosi koneita, 

vaan itse pesen käsin. 

Niin, itse pesen käsin, 

jos vaikka päälle, läsin. 

 

Ja nykäsehän nyrkilläs, 

jos johtovettä kosin. 

Se lähellä on tosin, 

mut haisevata osin. 

 



 49 

On lähdevesi parasta 

sen sanoa mulle saisin. 

Jos onkin matka pisin, 

juon vettäs monin lisin.  

 

 

Bettyn rakkausjuttu 

 

 

”Oli sekin rakkausjuttu”, kuulen tätini tokaisevan puhelimen 

toisessa päässä. Hän on muistanut Betty-tädin ja tämän kosijan. 

”Jokin siihen sitten tuli väliin: Lähtivät Tampereelle kihloja 

ostamaan, mutta Betty tuli yksin takaisin. Ilman sormusta. Mikä 

siihen tuli”, pohtii tätini sadan kuudenkymmenen kilometrin 

päässä. Minäkin alan miettiä, mikä juttu se oikein on voinut olla. 

Olisiko ollut toinen nainen vai... ”Vai ryyppäsikö mies”, jatkaa 

tätini kesken jäänyttä ajatustani.  

 

Betty  eli yksin postineitinä, eikä mennyt koskaan naimisiin. 

Vaikka olisi ottajia ollut, tietää tätini. Bettystä oli sanontakin: 

Pyöreä ja nätti kuin Itärannan Betty. Mutta Betty  eli yksin. 

Eräänä päivänä Bettyn kosija palasi. Mies oli omalla tahollaan 

mennyt naimisiin, jäänyt sitten leskeksi. Ja palasi kosimaan 

Bettyä. Mutta Betty totesi: ”En minä taida, kun en minä enää 

oikein kuulekaan.” 
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Posti-Elli 

 

 

Bettyn kuoltua Elli muutti asumaan siskonsa mökkiin. Sieltä 

ovenraosta hän huutelee meille kesävieraille tervehdyksensä. 

Joskus hän kutsuu meidät sisälle mökkiin. Se on jännittävää, 

vähän pelottavaakin. Elli-täti tarjoaa lapsille vanhoja 

joulupiparkakkuja ja mehua. Aikuisille hän keittää kahvit. 

Sisällä mökissä on valtavasti tavaraa, vanhoja lehtiä ja kirjoja, 

vaatteita. Monien vuosikymmenien hajut ovat piintyneet seiniin, 

huonekaluihin ja Elli-tätiin.  

 

Elliä pidetään vähän hupsuna. Tuvan valokuva-albumissa 

hänestä on kuva, jossa hän katsoo kujeellisesti pää kallellaan 

kameraan. Kasvoissa ei ole rypyn  ryppyä.  Nyt Elli-täti on 

melkein kuin noita-akka, harmaat hapsottavat hiukset, suuri 

luomi leuassaan. Ja nauru –  se ainakin on noita-akan käkättävää 

naurua. Joskus hän laittaa päänsä kallelleen, nauraa ja sanoo 

olevansa Venäjän tsaarin eloonjäänyt tytär Ananas. Meistäkin se 

on hassua, mutta emme uskalla nauraa.  

 

 

Valkopukuinen nainen 

 

 

Pohjoisen puolella oleva pikkukamari henki epäviihtyisyyttä. 

Välillä joku saattoi nukkua siellä, mutta kukaan ei ottanut sitä 

mielipaikakseen. Ehkä tämä epäviihtyisyys  antoi aiheen 

kummitusjuttuun valkopukuisesta naisesta, joka asui huoneessa. 
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Huone muuttui entisestään luotaantyöntävämmäksi. Sitten 

valkopukuinen nainen alkoi liikkua huoneen ulkopuolellakin. 

Kun ikkunassa häilähti jotain valkoista, oli pakko katsoa, mikä 

se oli. Oliko joku kulkenut ohi? Mutta se oli vain ruusupensaan 

oksa, jonka valkoiset kukat olivat painaneet luokille ja jota tuuli 

liikutti. Illan hämärissä tuntui kuin joku olisi seurannut perässä 

tai kulkenut edellä ja jättänyt jälkeensä vienon tuoksun. 

 

 

Hopeapuut 

 

 

Muistikuvissani näen rantahiekalla mustaksi tervatun veneen, 

vähän toisella kyljellään, perä vettä viistäen. Vanhassa 

valokuvassa kyyhötämme veneen kupeessa ja kaivamme 

hiekkaan kuoppaa. Herpautumattomina odotamme 

kuoppamme täyttymistä. Kuoppaan nouseva vesi ei ole kirkasta 

niin kuin järvessä. Se on ruskeaa ja sen pinnalla on vaaleaa 

vaahtoa. Kun kuoppa täyttyy , kaivamme hiekkaan kanavia, 

jotka laskevat järveen.  
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Hiekkaleikkeja rannassa 1957. 

 

 

Kauan sitten vaari oli ottanut Aulangon hopeapajuista 

muutamia oksia, juurruttanut ja istuttanut ne Hattelmalan 

harjun alle. Sieltä pois muuttaessaan hän otti mukaansa 

hopeapajujen oksia ja toi Itärannalle. Taas hän juurrutti, istutti ja 

hoiteli niitä. Nyt puiden latvat kohoavat jo korkealle. ”Ihan 

pilviä pitelevät ja heiluttavat lehviä kuin leuhkat tytöt 

helmojaan”, vaari runoilee.  

 

Pajujen kapeat lehdet ovat hopeanharmaan nukan peitossa. 

Vaari kutsuu puita hopeapuiksi. Koko kesän pajujen lehvistöt 

humisevat ja luovat rantaan varjojaan. Syysmyrskyt repivät 

lehdet ja katkovat hauraita oksia. Hopeanhohtoiset lehdet 

painuvat tiiviisti rannan hiekkaan ja veden alle. Syksyn, talven ja 
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kevään aikana lehdet tummuvat kuin hopea. Lopulta ne ovat 

lähes mustia. Joka kevät on suuri urakka haravoida lehdet 

rannasta ja rantavedestä. Vettyneistä lehdistä leviää mieto laho 

haju. Lehtikasat asetellaan puiden juurille, minne ne saavat 

maatua. 

 

Hopeapuiden kevyet oksat viistävät vettä. Vesi on makeaa kuin 

mahla. Syvemmällä vedessä on kylmiä virtauksia. Siellä järven 

pohja muuttuu mutaiseksi ja upottavaksi. Kun pohjaa polkee 

jalallaan, nousee pintaan mustia hiutaleita, vesi kuplii ja voi 

haistaa saman hajun kuin haravoidessa hopeapajujen 

maatuneita lehtiä. Sinne mutapohjaan ovat kiinnittyneet 

lumpeitten juurakot. Veden pinnalla lepäävät kirkkaan vihreät 

laakeat lehdet. Miten pitkiä niiden varret ovatkaan! Kun varresta 

vetää, ei se heti katkea vaan antaa periksi ja sitten –  hetken 

kestettyään –  napsahtaa poikki. Lehtien lomassa kukkivat 

suuret valkeat lumpeet, joiden nupuissa hohtaa hento puna. 

Aurinko saa kukat aukeamaan ja veden ylle leijuu uusi melkein 

imelä tuoksu. Yön tullen sulkevat kukat terälehtensä suppuun.  
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Hopeapajuja rannassa. 
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Kantele 

 

 

 
 

Vaari helisyttää kannelta. Sävelet kaikuvat kuin kirkon kellojen 

ääni järven pintaa pitkin, välillä voimistuen, välillä kaikoten. 

Vahvat pitkät kielet soivat kumeasti ja kaikista ohuimmat ja 

lyhyimmät kielet helähtävät kevyinä. Kanteleen pinta on 

lämpimän väristä punertavaa puuta. Isosta pyörestä aukosta voi 

kurkistaa kanteleen sisälle. Toinen kapeassa päässä oleva aukko 

on sydämen muotoinen.  Mekin helisytämme kannelta. Äänet 

sekoittuvat, värinä kiirii pitkin huonetta. Ja kun sitten pistää 

käden kielien päälle - äkillinen vaikeneminen. Kanteleen 

kaikupinta on laaja ja kieliä 32. Emme saa virittää kieliä 

avaimella, mutta joskus salaa sen kuitenkin teemme. Kun 

kiristää liikaa, kieli jännittyy ja lopulta katkeaa. Katketessaan se 

singahtaa, kiertyy, lyö muita kieliä. Äänet virtaavat huoneeseen, 

ulos ovista ja ikkunoista. Toivottavasti kukaan ei kuule.  
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Taas illan rusottaissa 

tuntuu kuin tulis hän 

ja painais poskelleni 

kätensä lämpimän. 

 

Hämärä tupaan hiipii 

ja metsä huminoi. 

Ei tullut hän, ei tullut! 

Mun kanteleeni soi. 
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Vaari soittaa kannelta tuvassa. 
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Ruhalan lähde 

 

 

Kapea polku johtaa mäntymetsään. Siellä vähän piilossa on 

lähde. Mathildan lapsuudessa lähteensilmiä oli ollut paljon ja 

seutu oli vetistä. Veden noutajia piisasi, sillä lähteen vedellä 

uskottiin olevan parantavia vaikutuksia. Kerrottiin itse Sakari 

Topeliuksenkin pysähtyneen Pohjanmaalle mennessään Ruhalan 

lähteelle vettä juomaan ja ottamaan sitä pullollisen 

matkaevääksi.  Kun lapsena kävimme lähteellä,  sen päälle oli 

rakennettu kansi ja vieressä oli puukeppi ja ämpari, jolla vesi 

nostettiin. Oli siellä pieni tuohilippikin, jolla sai maistella vettä.  

 

Lähdettä ympäröivässä metsässä on paljon juoksuhautoja. Vaari 

tiesi niiden olevan syy, miksi monet pienet lähteensilmät olivat 

kuivuneet ja päälähdekin pienentynyt. Juoksuhaudat oli 

kaivettu kansalaissodan aikoihin.  Paksu sammal peittää 

juoksuhaudat. Siellä sammalikoissa kasvaa vanamoita, 

Mathildan lempikukkia. Niiden ikivihreät pienet pyöreät lehdet 

tekevät kuvioita sammalmaton päälle. Maata myöten ne 

levittäytyvät kantojen päälle ja pienten rotkojen ylle. Kesäkuun 

lopuilla vanamot alkavat kukkia. Suikertavista rönsyistä kohoaa 

hentoja varsia, joista jokaiseen aukeaa kaksi vaaleanpunaista 

kelloa.  Illan hämärissä  ja viileässä kesäyössä niiden tuoksu 

sekoittuu pihkan ja neulasten tuoksuun.  

 

Kautun kankaalta Ruhalan mäkeen 

puolessa tunnissa astellaan. 
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Istu ja rauhoitu, kuuntele käkee –   

Paikkala tuoksusta tunnetaan. 

 

Humisee metsä, oravat säikkyy 

on niillä oksia kerrakseen. 

Tapion rannoilla värehet väikkyy –   

Ruhalan lähteestä laulun teen. 

 

 

Suonensa, juonensa mistä hän saikaan, 

voimaakin siinä tarvitaan, 

noroista nousta aamuiseen aikaan, 

karjat kun juoksevat janoissaan. 

 

Ruhalan lähteelle neitoset kulkee, 

vaimot ja lapsetkin vaeltaa. 

Leppien lehvätkin silmänsä sulkee, 

että vaan kaikki  juodakseen saa. 

 

Makeaa vettä, jumalten juomaa, 

ihanpa ihmistä naurattaa. 

Harva vaan enää ehtii ja huomaa, 

että on lähdettä ollenkaan. 

 

Mäkien alta viluista vettä 

konsteilla, koukuilla haetaan. 

Sanoisin sinulle –  sanoisin että –   

Ruhalan lähteestä parempaa. 

(Runoja Ruovedeltä, monet palat Paikkalasta 1966.) 
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Orvot 

 

 

Vaari kirjoitti runojaan päivittäin. Yhden runoistaan hän koki 

saaneensa vanhimman poikansa, minun isäni, sanelemana – 

kuin unessa. Runon syntyä hän kuvaa seuraavasti:  

 

Se syntyi sisäisestä paineesta, pakosta, muutamassa minuutissa. 

Eikä kulunut montaakaan päivää, kun saapui sanoma: ”Poikasi 

kuoli.” Poikani läksi äkkiä tuntemattomaan. Näin hän lausui – 

minun aistimieni kautta ennen kuolemaansa: 

 

 

Kun kukoistavat ensi kertaa puut, 

mun turhuuteni hautaan lasketaan. 

Ja sitten lahoo haurastunet luut, 

kamartuu kansiruoho peittomaan. 

 

Valveille vaimorukka sinä jäät, 

on sunkin poskes poimut löyhtyneet, 

Sä vielä kesän, tarhain kukat näät 

ja kirkkomaalle suuntaat askeleet. 

 

Livertää linnut – sielujako lie 

vainajan kädet kättä puristaa. 

Katkenneet korret tuonen virta vie, 

ikuiset pyörteet laulaa lauluaan. 
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Tää sanomani harhakuva lie, 

olen vanha ja vanha hourailee. 

Mut se on varmaa, elon matka vie 

ylös tai alas – kuin kukin ansaitsee. 

(Ruovesi-lehti 1959.) 

 

 

Runon nimi on Hyvästijättö. Pojan kuolema oli raskas isku. 

Meitä kolmea lapsenlastaan vaari kutsui poikansa kuoleman 

jälkeen orvoiksi. Kalenteriinsakin hän saattoi kirjoittaa: ”Orvot 

tulivat.”  Muistikuvissani Itärannasta en osaa erottaa aikaa 

ennen isän kuolemaa ajasta hänen kuolemansa jälkeen. Isä ei 

ollut enää paikalla, oli vain tyhjä ja äänetön aukko. Isästä ei 

puhuttu. Ja isän ja äidin sänky oli tuotu Ruhalaan. 

 

 

 
 

Isä vilkuttaa 1957. 
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Vaarin kamari 

 

 

Matildan lapsuudenperhe on kummallisella tavalla läsnä 

Ruhalassa. Se tekee paikasta salaperäisen kirkkaassa auringon 

paisteessakin. Vaari on kuitenkin todellinen, virttynyt sininen 

myssy päässään. Välillä menemme vaarin pieneen kamariin. 

Ovea vastapäätä on ikkuna. Kapea sänky on oven oikealla 

puolen. Vaari on laittanut seinään vihreän verkakankaan ja kun 

kauppoihin ilmestyivät styroxlevyt, hän kiinnitti veran alle 

sellaisen. Levy lämmitti mukavasti selkää, kun nojasi seinään. 

Koska talo on korkean rinteen päällä, ikkunasta näkyy kauas 

vastarannalle asti. Siellä ovat Susikalliot. Ukonilmalla 

seuraamme, kuinka salamat leiskuvat lahden veden päällä. Jos 

sade jatkuu pitkään, vaari saattaa parsia sukkiaan ja kirjoitella. 

Korkealla ikkunaseinän nurkassa on televisio. Kun katselemme 

ohjelmia, vaari istuu sängyn laidalla selkä suorana. Me haemme 

lisäjakkaroita tuvasta.  
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Lehtileike vaarista istumassa sängyn laidalla. 

 

Piippu-Paavo 

(Sääennustaja televisiossa) 

 

Esitän, 

se on hän, 

Piippu-Paavo Salmensuu, 

kukas muu. 

Lienee synnynnäinen syy, 

että pieni piipun luu, 

melkein aina ilmestyy 

väliin väljäin huulien, 
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ehken vuoksi tuulien. 

Sitten huulet avataan, 

imaistaan –  

ennetavut tavataan, 

imaistaan –  

kohta aivan särkyy sää, 

tuuli kääntyy etelään, 

tulee vähän vetelää. 

Imaistaan. 

Harmaa savu sakenee 

käsi käskyn huitaisee 

pilvet poies pakenee. 

Saattaa olla, ehkä on, 

niin kuin aina, 

sunnuntaina, 

onki-ilma verraton! 

Viikon päästä tavataan, 

tiedon arkut avataan 

(Kahdeksan kaupunkia ja niiden vaiheilla 1965.) 

 

Kukkia ja kyläelämää 

 

 

Istun kuistin portailla. Kuistin pylväitä kiertää paksu 

villiviiniköynnös, jonka läpi aurinko tekee läikkiä lattialankuille. 

Puiset portaat hohtavat lämpöä niin kuin pyöreä kivikin, joka  

on portaiden vieressä. Puhallan saippuakuplia. Kevyt 

tuulenhenki tulee rannasta ja kuplat leijuvat kohti pyöreää 

kukkapenkkiä. Vaari on siellä juuri leikkaamassa kukkia ja 
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laittelemassa niistä kimppua naapurille. Ehkä jollain on 

syntymäpäivä. Vaari on voinut kirjoittaa onnittelurunonkin. 

 

 
 

Kuisti. 
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Kirkkaissa kuplissa loistavat kukkien värit: pionien 

vaaleanpunaista ja aniliinia, lehtien vihreää, harsokukkien 

valkoista. Kuplat jatkavat kulkuaan keveinä ja puhkeavat sitten 

varoittamatta. Kurtturuusut, pionit ja suuri tatar-pensas 

tuoksuvat. Keisarinkruunut alkavat pian kukkia ja myöhemmin 

elokuussa kultapallot. Seinän vierustalla, kaikkein 

paahteisemmalla paikalla, päivänliljojen kukkavarsien päässä 

ovat kukat kehittyneet siemenkodiksi ja tomaatit nojaavat 

tukikeppeihinsä. Karvaan tuoksuisten lehtien joukosta voi löytää 

vaaleankeltaisia kukkia ja pieniä vihreitä tomaatinalkuja.  

 

 

 
 

Vaarin puutarhassa.  
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Omenanmyyntiplakaatti. 

 

 

Kylä oli vielä 1960-luvulla vilkas. Naapureita oli lähella ja heitä 

näki päivittäin kauppa- ja vedenhakureissulla. Kylässä oli kaksi 

kauppaa, toinen Itärannan vieressä, toinen tien toisella puolen. 

Käsin kirjoitettu ja monistettu mainoslehtinen kertoi viikon 

tarjoukset: jauhelihaa, taloussiirappia, edamjuusto, ruisleipä, 

pekonimakkara ja edullinen Gunda-henkilövaaka. Myös vaari 

hieroi pientä kauppaa naapureidensa kanssa ja oli jonkinlaista 
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vastavuoroisuuttakin. Vaari möi kukkia, marjoja ja omenoita, 

teki onnittelurunoja kyläläisille. Joku naapurin emäntä kutoi 

räsymatot entisten tilalle tai teki mehua, mistä sai vastineeksi 

viinimarjoja. Saattoivat vaarin tempaukset välillä harmittaakin 

naapureita. Niin kuin se, kun hän vei vaimovainajansa haudalle 

pahvinpalan, johon oli maalannut tulppaaneja. Vaari, joka 

seurusteli vaimovainajansa kanssa sujuvasti, oli käynyt tämän 

kanssa keskustelun: ”Tuonko kukan haudallesi? 

Käsinmaalatun?” Ja vaimo oli vastannut: ”Niin jos käskee 

sydämesi, on se mun ja sun.” Asiasta syntyikin sitten oikein 

kunnon soppa: 

 

Kun leikkokukat kuihtuvat niin pian eikä vanha vaeltaja jaksa 

usein käydä uusimassa, maalasin kovalevylle kolme tulppaania 

ja vein maalauksen vaimoni haudalle. Sepä ei ollut sallittua. Jo 

muutaman viikon perästä oli joku kulkija nostanut teokseni 

kiven pimeälle puolelle ja siellä se sitten värjötteli lopun kesää. 

Syksyllä muutin teokseni taasen oikealle paikalleen. Lumi kukki. 

Mutta kevät tuli ja lumi suli. Maalatut tulppaanit tulivat 

ensimmäiseksi esille enkä ehtinyt luonnon kukkia eteen viedä, 

kun naapurin emäntä oli kirkossa käydessään huomannut riesan 

haudalla. Tuli tuohtuneena luokseni ja vonkasi: 

- Tule kahville senkin... 

Se on vahva vaimo ja minä menin. 

- Tuossa tuota litkua, mutta etpä parempaa ansaitse. Muiden 

haudoilla oli jo jotakin, sinun vain pahvipalanen. 

- Sehän on maalaus, koettelin puolustella tulppaaneja. 

- Tulppaaneja. Pahvipala se on, niin sanoi muutkin ja 

paheksuivat... 

Mieleni tuli murheelliseksi. Olin melkein sydänverelläni 
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maalannut tulppaanit vaimolleni, häntä ajatellen. Hain 

tulppaanit pois, puhdistin ja laitoin seinälleni. Siinä ne 

tulppaanit saavat olla niin kauan kun lähden. Pyydän, että 

nämä punaiset tulppaanit pannaan mukaani, kun menen 

kohtaamaan häntä, joka jo on kauan odottanut minua. 

 

 

Hyvä naapuri 

 

Vuosi vuoden perään käveli hyvä naapurini ainakin kerran 

viikossa luokseni ja muistelimme menneitä. Poimimme kuin 

kypsiä puolukoita jo umpeutuneiden polkujen varsilta. Se 

virkisti ja viehätti, vaikka siinä oli kadonneen kaihoakin 

mukana. Sitten ei enää muutamaan päivään kuulunutkaan 

rappusissa tuttujen askelten painalluksia... Ulos mentyäni joku jo 

tiesi kertoa, että H. on mennyt tahi viety sairaalaan. Kyllä hän 

pian palaa, onhan näin ennenkin tapahtunut, ajattelin. Kuluu 

päivä – ei vaan kuulu kepin kalinaa eteisestä eikä oveen 

naputusta... täytyy lähteä kuulostelemaan. 

Etkö sinä tiedä. H. on kuollut pari päivää sitten sairaalassa.  

Apea ankeus valtaa mieleni. 

Seison eräänä päivänä akkunani äärellä ja katselen ulapalle 

aukealle. Hämmästyn - siinä silmäini edessä kuohuvien aaltojen 

päällä on vitivalkea lakana, ainakin 300 metriä pitkä! 

Tulehan katsomaan!, huudan tyttärelleni.  

Mitä nyt?  

Katso, valkea lakana...  

Sehän on aaltojen tuomaa kuohua.  

Tiedän sen, arvaan sen, mutta miten tuo valkea tie pysyy reunat 

suorina, kun aallot kohoaa korkeina molemmin puolin!  
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Enpä osaa selittää.  

En minäkään.  

Katselen, katselen. Sitten astelen rantaan. Siinä se on vielä aivan 

ehjänä edessäni valkea tie. Lähtee aivan naapurini venevajan 

aukon edestä. Vinha tuuli käypi vieläkin, mutta valkea tie säilyy 

särkymättä... Parin päivän perästä haudattiin hyvä naapurini... 

Sitä se oli valkea tie... 

Tuosta edellisestä on jo muutama kuukausi kulunut. En ole 

jaksanut tätä aiemmin kirjoittaa – nytkin vuotavat kyyneleet 

poskilleni. Kuitenkin – lohdutukseni – mulle ja muille – se oli 

sentään valkea tie, jota hän meni, hyvä naapurini. (1966.) 

 

 

Kevätmahlaa 

 

 

Vaari alkoi julkaista omakustanteita. Ensimmäinen niistä oli 

runomuotoinen elämäntarina, joka ilmestyi 1963. Olin silloin 

kymmenen vuoden ikäinen. Luin paloja sieltä täältä, koko 

tarinaa en jaksanut lukea. Minusta oli hassua, että runovihkon 

kannessa luki: Pekka Huuskonen, 1880–1963, runo – eräs 

elämäntarina – 900 värssyä. Vuosiluku merkkasi ajanjaksoa, josta 

vaari kirjoitti. Se toi mieleeni synnyin- ja kuolinvuoden. Vaari eli 

kuitenkin vielä pitkään vuoden 1963 jälkeen. Hän  kirjoittaa: 

 

 

Syntyjä syviä. Muutamia vuosia sitten julkaisin pitkän, pitkän 

omaelämäkerrallisen runon, peräti 900 värssyä. Eräs leikkisä, 

leukava lehtimies antoi siitä seuraavanlaisen arvostelun: ”Se oli 
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kuin pohjalaista pitkää piimää, alun kun haukkasi, sitä täytyi 

sitten niellä, niellä ja niellä loppuun asti. Jos runon rustaaja olisi 

oivaltanut vähän seisahdella joissakin parkkeerauspaikoissa, 

olisi lukija ollut mielellään mukana. Hyvä näinkin. Mukava, 

rattoisa rakennelma ihmisen iloista ja suruista 

maailmanmatkallaan.” 

Ei tuo arvostelu ankara ollut, mutta päätin kuitenkin, että kuljen 

saman matkan uudestaan, päivittäin, pätkittäin ja pysähdellen. 

Mutta kun minulla on ollut muitakin harrastuksia kuin laulun 

teko, aloin muovata kaikesta kamasta sellaista sekamuseota. 

Nikkaroin nimen ja kaavioin kannen omien oivallusteni 

mukaan.  

 

 

Vaari päätti vaihtaa pohjalaisen pitkän piimän savolaiseen 

kalakukkoon  ja maitokokkeliin. Hän jatkoi omakustanteiden 

tekoa, mutta pitkien runoelmien sijaan hän kokosi niihin 

lyhyempiä runoja. Kokoelmien nimiä olivat Kevätmahlaa, 

Kahdeksan kaupunkia ja niiden vaiheilla, Runoja Ruovedeltä, 

Ikälisä, Aaveratsastaja, Mathilda, Tauluja, lauluja, veisteitä... Osa 

runoista oli jo aiemmin julkaistuja – tai julaistuja niin kuin vaari 

sanoi. Jotkut kokoelmat herättivät hämmennystä. Sellainen oli 

vuonna 1965 ilmestynyt Kevätmahlaa, jossa koko luomakunta 

hyttysestä ihmiseen kokee lemmenriemua, -kaipuuta ja -tuskaa. 

Kokoelman alaotsikkonakin on Kevyttä keväällä, somia sointuja. 

Arvaten etukäteen runojensa aiheuttamat ajatukset lukijoissa 

vaari kirjoitti runovihkonsa takakanteen selityksen: 

 

Tuskin tusinaa on näissä lauluissa omia, aitoja 

tunteenpurkauksia. Laulajan onni tai onnettomuus on irrota 
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itsestään, muuttua muuksi, linnuksi, kukaksi, vaikkapa puuksi. 

Sellaisena hän sitten näkee näkyjä ja mittaa mielialoja. Niin että 

ei ne kaikki oireet omia ole. Tutut ja tuntemattomat aiheita 

antaa. Laulaja vain välittää ja värittää heidän salaiset 

sanomisensa. Sellaista on laulujen teko. (Kevätmahlaa, 1965.)   

 

 

 

 

 

Paulan voitin 

 

Kun mä näin sen nätin neitin, 

olin mennä sekaisin. 

Kohta kovan kahvin keitin, 

tämän laulun tekaisin. 

 

Tytölleni helmet heitin, 

lattiankin lakaisin. 

Säämiskällä sängyn peitin, 

että tulis takaisin. 

 

Koivistolle kohta soitin,  

ryhdistyin ja rykäisin... 

Palkkioksi Paulan voitin, 

nyöristä kun nykäisin... 

(Kevätmahlaa.) 
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Mustasukkainen 

 

Ikkunasta kuka kurkki, 

taisi tehdä taikojaan. 

Siinä oli kukkapurkki, 

ihan ilman aikojaan... 

 

Tyttöäni kuka tyrkki, 

suutun tässä hiljakseen... 

Silmän alle sille nyrkki, 

potku polven niveleen! 

 

Mäelle nyt joka sorkka, 

hyllyt, kaapit katsotaan... 

viha viiltää niin kuin horkka -  

sulaa suukon saatuaan... 

 

 

Laulu 

 

Kortteet kohoaa, 

samoin saraheinä. 

Pirtin pihaseinä 

kaukaa punertaa. 

 

Olen laulu vaan, 

en herkkä heinä. 

Säihkyn säveleinä 

suureen maailmaan. 

                                      (Kevätmahlaa.) 
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Nuori nainen. 
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Kautun kaupunki 

 

 

Tarina Kautun kaupungista oli tuttu vaarille. Hän oli kuullut sen 

joltain kulkijalta ja kirjannut muistiin. Tarinan takana olivat ne 

suunnitelmat, joita Ruhalan kylän Paikkalan tilan kohdalle oli 

laadittu 1800-luvulla: Ensimmäinen maininta suunnitelmasta 

löytyy Pekkalan isännän Adolf Aminoffin teettämässä kartasta 

vuodelta 1829. Karttaan on piirretty Paikkalan maille sijoittuva 

tonttisuunnitelma tiilitehtaineen ja ja käsityöläisten verstas- ja 

asuinrakennuksineen. Seuraavan kerran suunnitelma tulee esille 

Aleksanteri II:n vuoden 1856 uudistusohjelman myötä. 

Ruoveteläiset alkoivat ajaa kauppapaikan perustamista 

pitäjäänsä ja Aminoffien toimesta laadittiin uusi suunnitelma 

vuonna 1858. Tämä hanke ei ollut kaikkien mieleen ja 

esimerkiksi Virtain pappi Paldan kirjoitti Suomettaressa 

seuraavasti:  

 

...oikein ihmeeksi käypi, mikä ”kultainen kunnas” tämä Kautun 

ja Ruhalan kankaalla on, että sinne muutamat veisivät kirkon, 

pitäjänmakasiinin ja nyt vihdoin kaupungin, pitäjän 

äärimmäiselle syrjälle, josta vain muutama peninkulma on 

siihen synkeään erämaahan, jossa ”ryövärin ruoppi” ja 

”pahavirsta” on. (Suometar 2.7.1858.) 

 

Kauppalahanke sai vielä lisätarkennuksia, mutta hiipui 

vähitellen sen jälkeen, kun senaatti vapautti maakaupan ja 

kaupankäynnin harjoittaminen tuli mahdolliseksi myös 
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maaseudulla. Tarina hankkeesta jäi elämään ja sai vaarin 

runoilemaan, vähän ristiriitaisestikin. 

 

 

Jos Kautun harjulla kaupunki ois, 

 se säilyisi särkymättä. 

 Nyt Kautun harjukin viedään pois 

 ihan ihmisten tietämättä. 

 Suur aukko rinteessä ammottaa, 

 sen kulkija kohta nähdä saa –  

tiekarhut nuuskii ja nuolee 

ja Kautun harjukin kuolee... 

 

 Näin jutteli äsken Virtain mies, 

mies matkalla naapurista. 

 Hän vanhan tarinan tunsi, ties 

 siitä Kautun kaupungista. 

 Hän kulkee vanhan sillan luo –  

 on tuttuja hälle rannat nuo. 

Tiekarhut karstaa ja nuolee 

ja Kautun harjukin kuolee. 

(Runoja Ruovedeltä, monet palat Paikkalasta 1966.) 
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Kautun kanavalta. 
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Valtatie 

 

 

Syreenit ja siperianhernepensaat rehottavat tien ja pihamaan 

välissä. Ruusupensaiden alustat kasvavat heinää, kasvimaa on 

rikkaruohojen vallassa, makeat ukkomansikat löytyvät 

heinikosta. Me leikimme, juoksemme, uimme, hyppäämme, 

makaamme auringossa, soudamme. Me kasvamme ja vaari 

vanhenee.  

 

Pensasaidan takana autot ajavat lujemmin ja niitä on enemmän. 

Pohjanmaalle johtava tie on kuoppainen ja mutkainen, Kautun 

kanavan kääntösilta vanhanaikainen. Kanavavahtikin alkaa jo 

olla vanha. Sanomalehdissä on uutisia siitä, että kantatie 66 

Orivedeltä Lapualle olisi peruskorjauksen tarpeessa. Sitä pitäisi 

leventää, mutkia suoria, pinta päällystää ja sellaiset hidasteet 

kuin kääntösillat korvata uusilla silloilla. Radiossa laulaa Eero ja 

Jussi & The Boys: ”Tehkää uus valtatie kuuskytkuus”. 

Keikkamatkat Pohjanmaalle pitkin kantatie 66 antoivat aiheen 

Eeron sanoittamaan rock-klassikkoon: ”Vielä TVH:lle värssyn 

omistan. Kun on tehnyt meille tien noin surkean. Tehkää uus 

valtatie 66.” Laulussa kantatiestä oli tullut valtatie, high way. 

 

Alkuun tien korjaussuunnitelmat ovat hahmottomia, mutta mitä 

lähemmäksi ne tulevat, sitä suuremmaksi muuttuu vaarin 

ahdistus. Vanha kanava-alue kääntösiltoineen jäisi kokonaan 

uuden sillan alle ja Itärannan rakennukset pitäisi purkaa tien 

levennyksen ja tonttiliittymän vuoksi. Koko aikuisikänsä 

Ruhalaan muuttoon asti  vaari oli ollut mieron kulkija. 
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Itärantaan hän kuitenkin on juurtunut niin kuin istuttamansa 

hopeapajut. Yhtä paljon kuin mieron tielle joutumista vaari 

suree hopeapuidensa kohtaloa: 

 

Aika vierii. Mutkat ja matkat muuttuvat. Suomen TVH-herrat 

keksi, että täytyy tehdä toinenkin tie Ruhalan kapealle 

kannakselle. Tämän uuden tien – ihan tarpeettoman – uhriksi 

joutuvat hopeapajut ja koko rakas rauhainen ranta. Miettiessäni 

pelastusta muistin vakaan vanhan Väinämöisen, jonka 

kaukainen sukulainen luulen olevani. Vaikka Väinämöinen 

akka-asioissa epäonnistuikin, sai hän sanan voimalla paljon 

parannuksia aikaan. Tämä miete mielessäni kokoilin koreimpia 

sanoja runomuseooni ja näyttelen näitä ja muitakin 

muhennoksia mielelläni vaikkapa TVH:n herroille, ettei 

Itärantaa raiskattaisi. Ylpeä yritys yhdeksänkymmenvuotiaalta. 

 

Ostin mä maata hiukkasen verran, 

että se aina omani ois. 

Omassa rannassa kastelin merran, 

nyt se on vintille vietävä pois. 

 

Kieroa peliä pelataan siellä (TVH), 

missä nyt mutkia muovaillaan. 

Sopisi varmasti vanhalla tiellä 

tuhannen autoa ajamaan. 

 

Sanonpa vielä toisenkin kerran, 

vaikka ei ehken sanoa sais -  

jos mulla olisi tittelit herran, 

ei minun rantaani raiskattais. 
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Vaarin perintö 

 

 

Kesällä 1970 näin vaarin viimeisen kerran Itärannassa. Kun olin 

lähdössä kotiin ja seisoimme verannalla, vaari kertoi toiveestaan, 

että joskus kävisin läpi hänen kirjoituksensa, tekisin niille jotain. 

Hän oli kerännyt käsikirjoituksia ja lehtileikkeitä – runoja, 

kertomuksia, piirroksia – ja laittanut ne kahteen 

pahvilaatikkoon. Laatikot olivat sisällä talossa. Ne saisivat jäädä 

odottamaan Runomuseoon, vaari sanoi. 

 

Vaari asui 90-vuotiaaksi asti omassa kodissaan. Kaaduttuaan ja 

murrettuaan jalkansa hän joutui sairaalaan. Tiesuunnitelmat 

masensivat ja elämä yksin alkoi tuntua vaikealta. Muutto 

vanhainkotiin Sammalistoon, Susikallioiden taakse oli edessä. 

Mukaansa hän otti kirjoituskoneen ja kanteleen. Sinikantiset 

vihkot täyttyivät edelleen, nyt yhä horjuvammalla käsialalla. 

Vaari oli vakuuttunut siitä, että juuri runojen teko oli hänen 

pitkän ikänsä salaisuus. Kirjoittaminen oli hänelle 

välttämättömyys. Väsymys  alkoi kuitenkin voittaa. Uudet runot 

kertovat ikävästä, kuolemasta ja levon kaipuusta. Iloa tuottivat 

vanhat runot ja se, että yksi joulurunoista, Betlehemin tähti, oli 

saanut sävelmän. Ruovedeltä kotoisin olevan musiikinopettajan 

Aura Lahosen säveltämä runo sai ensiesityksensä Ruoveden 

vanhainkodissa vaarin 92. syntymäpäivänä.  
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Betlehemin tähti 

 

Miten kirkas onkaan tähti tuo, 

joka Betlehemin yllä loistaa 

rauhaa mielen sydämeen se luo, 

pelon, tuskan ainaiseksi poistaa. 

 

Kaiken ylle yltää säkeet nuo 

hyväellen kaukaisinta kaistaa. 

Vilvoittaen niin kuin virran vuo,  

johon armon aurinkoinen paistaa. 

 

Tulee Luoja luotujensa luo, 

tähti Betlehemin taaskin loistaa. 

Vilvoittaen niin kuin virran vuo, 

tuskan pelon ainaiseksi poistaa. 

 

 

Tilat vanhainkodissa olivat pienet ja kantele siirrettiin vaarin 

huoneesta kellariin. Se oli kuin ystävän menetys ja vaari suri 

kannelta, joka joutui olemaan yksin kellarissa. Hän sai 

puhutuksi kanteleen takaisin, mutta kosteus oli saanut 

kansilevyn murtumaan. Kantele särkyi, elämänhalu väheni. 

Vaari kuoli elokuussa 1975. Kului muutama vuosi ja Itärannan 

päätalo ja verstasrakennus purettiin kantatie 66:n tietöiden 

alettua. Pahvilaatikot siirrettiin aittaan, minne ne saivat jäädä 

vuosiksi. 
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Kaunis on tuo Kautun vuolle, 

 syksyisessä kullassaan. 

 Tältäpuolta tuollepuolle, 

kirkkomaahan matkataan. 

 

 Viihdymmekö sitten siellä, 

katoamme kamaraan... 

 Toteaisin toivemiellä, 

sielut etsii kotiaan. 
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ALKUAIHEITA 

 

 

Pahvilaatikot 

 

 

Tie oli pyyhkäissyt pois lapsuuteni kesäpaikan, enkä halunnut 

palata katsomaan, mitä oli jäljellä. Kului monta vuotta ennen 

kuin uskaltauduin Ruhalaan. Leveä tie halkoo nyt kapeaa 

kannasta ja johtaa uudelle sillalle, joka kaartuu vanhan kanava-ja 

silta alueen yli. Kanava ja kääntösilta on jätetty entiselleen ja 

kanavanvartijan mökkikin on paikallaan. Jos katsoo uudelta 

sillalta alas, ne näyttävat pienoismalleilta. Koko kylä tuntuu 

kutistuneen uuden sillan ja tien myötä. Itäranta piiloutuu 

siperianherne- ja syreenipensaiden taakse. Paikan voi 

huomaamattaan ohittaa. Puretuista rakennuksista ei enää 

muistuta mikään. Näkymä Itärannan mäeltä järvenselälle on 

kuitenkin entisensä.  Maailma avautuu samanlaisena kuin 

lapsuudessa: polut, ranta, vesi. Ja aitat. Toisesta aitasta löytyvät 

pahvilaatikot. Ne otan mukaani, kun lähdemme jatkamaan 

matkaa.  

 

Kotona kauan vain katselin laatikoita. Sitten avasin, selasin ja 

suljin taas. En tiennyt, mitä tehdä sikin sokin oleville 

käsikirjoituksille ja muistiinpanoille. Niinpä kannoin laatikot 

vinttiin. Siellä ne odottivat monta vuotta, kunnes vihdoin 

kannoin ne takaisin alas ja laitoin työpöytäni alle, mistä ne on 
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helppo ottaa esille. Laatikoiden sisältö on tullut minulle tutuksi: 

Siellä ovat lasten kouluvihkot, jotka vaari oli ottanut uudelleen 

käyttöön ja kirjoittanut ne täyteen omia runojaan. Vanhat 

Ruhalan postin lomakkeet venäläisine leimoineen ovat nekin 

täyteen kirjoitettuja. Itse tehtyjen vihkojen pahvikannet on 

vahvistettu tapeteilla. Jotkut kirjoitukset vaari on koonnut 

kankaalla yhteen liimattujen vanerinpalojen väliin. Runoja ja 

kertomuksia, kokonaisia käsikirjoituksia: Lemmenjoki, 

Puolakka, Petro, Intiaanikesä, Talkkunoo, kalakukkoo... 

Vesiväripiirrokset somistavat monia kansia. Ruutuvihkoihin 

vaari on liimannut lehtileikkeitä julkaistuista runoista, 

syntymäpäiväonnitteluista ja haastatteluista. Löydän myös 

kirjeitä painotaloon ja luonnoksia runovihkojen kansiin. 

 

Välillä tuskastun yhä uusiin ja uusiin runoversioihin: Nokkonen 

helvetin heinä pihani peittää, tuhmalle tuoksuu seinä; Nokkonen 

helvetin heinä pihani peittää, pissille tuoksuu seinä... Käsialojen 

perusteella pystyn päättelemään, mitkä tekstit ovat vaarin 

nuoruuden ajalta, mitkä viimeisiltä vuosilta, jolloin käsiala 

muuttui horjuvaksi. Pahvilaatikoissa on monia runoja, jotka 

tunnen jo julkaistuista runovihkoista. Osa runoista on vahvasti 

omaelämäkerrallisia niin kuin 900-värssyinen elämäntarina. 

Siinä, samoin kuin kokoelmassa Kahdeksan kaupunkia ja niiden 

vaiheilla, oli vaarilla ajatuksena: ”jospa kuljetaan sama matka 

uudestaan laulaen, mutta väsymystä välttäen”. Tutkaillessani 

laatikoiden sisältöä ja lukiessani runomuotoista elämäntarinaa, 

olen yhä uudelleen päätynyt miettimään, miksi juuri tietyt 

kokemukset ovat päätyneet tarinaan ja toiset jääneet pois.  
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Kalenterimerkintä 

 

 

Vaari kirjasi tapahtumia Kansanvalistusseuran kalenteriin, 

jollaisen sai lahjaksi joka joulu. Kalentereita kertyi vuosien 

mittaan. Merkinnät kertovat lasten, lastenlasten ja ystävien 

tulemisista ja lähtemisistä, kuolemista ja syntymistä, omista 

matkoista, sähkömittarilukemista, marjojen kypsymisistä (vatut 

kypsiä), satotoiveista, hammaslääkäriajoista, puutarhan töistä 

(lopettelen käytäviä). Tuulista ja sateista.  

 

Kansanvalistuseuran kalenterista vuodelta 1952 löydän vaarin 

syntymäpäivän kohdalta pienen ruksin. Viereen on kirjoitettu: 

”Syntymäpäivänäni leuto sää. Aukeat järvien selät sulina. 

Luultavasti huomenna lähden matkalle Helsinkiin y.m.” Ja 

seuraavana päivänä: ”Lähtiessäni 24/11 oli sähkö 860.” Samalle 

sivulle on vaari liimannut  pienen paperin lisäsivuksi. Siihen hän 

on toiselle puolen piirtänyt järven rantaviivaa ja kaukaista 

metsänrajaa ja kirjoittanut Ahveninen. Sen järven rannalla oli 

savusauna, jossa vaari syntyi. Siitä vaari on piirtänyt kuvan 

paperin toiselle puolen ja vielä kirjoittanut syntymäaikansa 

23.11.1880.  
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Ensilaulu 

 

Pappi: 

Onneks olkoon Huuskonen, 

samoin Saastamoinen. 

Minä tahdon Petterin, 

toivoi heti toinen. 

 

Saathan sinä Petterin, 

myönsi myöskin toinen. 

Eihän muuten olisikaan 

alku aurinkoinen. 

 

Salmen savusaunasta 

alkoi matka mainen. 

Eräs Eeva naapurin 

oli auttavainen. 

 

Oli tosi nälkä mun, 

eikä näennäinen. 

Äidin povi pehmeä, 

ylen ympyräinen. 

 

Siinä oli ruoka mun, 

ensi aamiainen. 

Kiitos sulle vieläkin 

äiti armahainen. 

 

Isä oli Huuskonen, 

äiti Saastamoinen. 
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Saman arvon ansaitsee 

toinen sekä toinen. 

 

 

Ahveninen 

 

Ahvenisen aallot ovat sinisemmät kuin muiden järvien. 

Ahveninen väikkyy ja välkkyy ihmeen ihanana tyynenä 

kesäaamuna. Ja Ahvenisessa asustaa alleja, joita ei koskaan 

viereisessä Hirvijärvessä näy. 

Tuttu on tuo järvi minulle, tuttu ja rakas. Sen rannalla 

Hirvisalmessa olen syntynyt. Siellä olen ensimmäiset askeleeni 

astunut. 

Tuossapa tuo on vielä Jakunluoto Tervakankaan alla. Ja tuolla 

Pohjoislahden poukamassa on se salaperäinen saari – aarresaari. 

Mutta ei ole vielä kukaan taikaa tehnyt ja aarretta saanut. 

On heitettävä kuusinaulainen kirves yksiöistä jäätä myöten 

saareen. Taikka ajettava yksiöisellä varsalla yksiöistä riuttaa 

aarretta hakemaan. 

Ken jomman kumman tempun tekee, sille aarre antautuu. Mutta 

puhua ei saa. Vielä viimeisessä tingassa voipi kaikki kadota 

silmien edessä. Niin oli käynyt eräälle ukolle. Oli saanut jo 

aarreastian sangasta kiinni, mutta siunasi ja silloin hävisi koko 

komeus. Tuohikäppyrä vaan oli ukon kouraan jäänyt. 

Kukapa tietää kaikki Ahvenisen aarteet. Siellä on monta 

oivallista onkipaikkaa Sormulan saaren kupeella ja Haringan 

kosken niskassa. 

Mutta minulle mieluisimmat paikat ovat toisaalla. Hirviniemen 

hiekkarannoilla ja niissä suvannoissa, joissa vesi seisahtaa 

matkalla Kallioselkään. 
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Siintää silmiini Mam-ahon harmaa seinä ja sen yli Pellonpään 

punainen pääty. 

Siellä asuvat suuret pohatat, joille olen monta päivätyötä tehnyt. 

Ilman ikävää olen heidän ovensa sulkenut. Olen aina viihtynyt 

paremmin pienissä pihoissa. Sieltä ovat askeleitani kaihoisat 

katseet seuranneet. 

Korea koivu on veneeni kokassa purjeena. Ja minä viiletän ohi 

Jänttilän ja Ukonmäen. Vastaisen rannan valkamaan veneeni 

asetan. 

Vilahtaa huivi huoneen nurkalta. Ovat jo huomanneet tuloni. 

Aina on tervetullut tuhlaajapoika. 

Ettenkö minäkin iloitsisi. Tottahan toki. Täältä sitä aina uutta 

uskoa saa ja elämänvoimaa. 

Unelma, unelma tämä oli. Todellisuus on kaukana 

menneisyydessä. 

Tiedän, että Ahvenisen aallot ovat vieläkin taivaan siniset. 

Monta muutakin kohtaa on ennallaan. Mutta kaikkea ei ole. Ei 

ole kulkijan odottajaa. Ei ole. Eikä väsynyt palaa enää 

milloinkaan Ahvenisen tyyneen lahdelmaan. 

(1928.) 
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    Käsikirjoituksista. 

 

 

Loisen poika 

 

 

Opiskeluaikanani opin, että vaari on kansankirjailija. Raoul 

Palmgren, joka teoksessaan Joukkosydän seurailee työväen 

kaunokirjallisuuden vaiheita 1800-luvun lopulta vuoteen 1918, 

sijoittaa vaarin tämän varhaistuotannon perusteella 

routavuosien proletaaristen kynäniekkojen joukkoon. Tätä 

aikakautta Palmgren kuvaa sanoilla runsaus, kollektiivisuus ja 

tunnepitoisuus. Vaarin runoja hän luonnehtii hempeän 
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jälkiromanttisiksi, vanhahtavan maalaissävyisiksi ja alakuloisen 

passiivisiksi: 

 

P.J. Huuskonen (Petter Johannes H., s. 1880), loispariskunnan 

poika Karttulasta, joka kävi kansakoulun samalla isäänsä 

suutarintöissä auttaen, sitten apurahan turvin kansanopistoon, 

suutaroi ja rustasi runoja, kunnes suurlakon tienoissa 

puutarhakoulun käytyään antautui puutarhurin uralle; 

runojaan, joita on kirjoittanut tuhatmäärin, hän julkaisi sekä 

nimellään että lukuisilla nimimerkeillä kymmenissä lehdissä ja 

julkaisuissa, mm. useimmissa työväen sanomalehdissä (eniten 

Rajavahdissa ensimmäisen puutarhurintoimensa aikana 

Joensuussa) sekä Eteenpäin-kalenterissa, Tulevaisuus-

albumeissa ja Työväen Joululehdessä. (Palmgren I 1966, 264.) 

 

Palmgrenin luonnehdinta vaarista ja hänen runoistaan loukkasi 

minua. Hempeitä, vanhahtavia, alakuloisia – kaipa ne olivat 

kaikkea sitä. Mutta ne olivat vaarin runoja, kertoivat hänen 

elämästään, hänen näkemästään ja kuulemastaan, tuntemastaan 

ja kuvittelemastaan. Harmitti myös se, miten Palmgren esitteli 

vaarin ja hänen perheensä: P.J. Huuskonen –  loispariskunnan 

poika. Kirjaan painettuna se tuntui tylyltä ja kylmältä. Tiesinhän 

toki, että loinen-sanaa käytettiin varsinkin Itä-Suomessa 1800– 

1900- lukujen vaihteessa tarkoittamaan maataomistamatonta 

luokkaa, joka hankki elantonsa erilaisilla tilapäistöillä, 

luonnonantimia keräämällä ja joskus myös kerjuulla. Elettiin 

sääty-yhteiskunnassa.  Loinen kaikui kuitenkin korviini kurjalta 

ja toi mieleen täit, lutikat ja muut syöpäläiset. Vaikka vaari itse 

kyllä käytti tätä sanaa, välillä rehvakkaastikin. Loinen oli vaarille 

yhteiskuntaluokan nimitys siinä missä muutkin. Loisen ja 
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palkollisten elämää hän kuvasi myös monissa runoissaan. 

Yhdessä niistä hän kertoo Pielavedeltä lähtöisin olevan isänsä 

Aatamin eli Aatun (1850– 1897) ja äitinsä Brita Susannan eli 

Riitan (1854– 1901, os. Saastamoinen) kohtaamisesta. He olivat 

Savon maataomistamatonta palkollisten luokkaa:  Piiat ja rengit 

pestautuivat aina marraskuussa talojen palvelukseen vuodeksi 

kerrallaan. Palkkana heillä oli ylöspito, vaatteet ja jalkineet sekä 

sija pirtin nurkassa. Työtä he tekivät ilman rajattua työaikaa. 

 

 

 

Tämäkin satu on totena saatu, 

eletty ennen. 

Olipa kerran Riitta ja Aatu.  

Riitta takaa Talluskosken, 

Aatu pahanen Paljakanpuolta. 

Poikkesi Aatu tullen ja mennen 

Heimolan pihaan. 

Tuuli tuiskutti tyttösen hihaan, 

punasi posken, 

vettä kun nosti 

navettaränniin. 

Aatupa tuolta 

tulikin mukaan. 

Näkikö kukaan? 

Hiplasi talia lehmän nänniin 

naurava Riitta. 

 

Ei ole pukuna valkea viitta 

niin kuin on näillä 
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jotka nyt nykyisin  

lehmiä lypsää. 

 

Kypsä on kypsää, 

tuumasi Aatu –  

kosketti hiukan 

polttavaa poskea. 

 

Ei saa koskea, 

äänteli toinen. 

 

Olehan hiljaa, 

saatu on saatu. 

Pureksi vielä Heimolan viljaa 

syksyyn asti. 

Sitten mä tulen ja 

turkkiini peitän. 

Riittariepuni selkääni heitän –  

tanssimme häitä. 

 

Tuumasi moinen 

puoleensa vetää. 

Kunpa et kultani eksyisi etää, 

unohtais näitä. 

Sataa lunta ja sataa jäitä, 

tulee tuhmia tuulispäitä... 

 

Vierivä kyynel posken kosti - 

tarttuen olkaan ja turkin hihaan 

saatteli Aatua karjapihaan, 
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pellon poikki ja solan suuhun. 

Tuska ja ero –  

leikillä maksettu lemmenvero 

jäi vain tiukuna korvaan soimaan. 

 

Vannottu vala on astunut voimaan. 

Aatu asteli Talluksen yli 

Heimolanlahteen. 

Päästyään päälle mäen ahteen 

aukeni syli 

Riitta kun vauhkona vastaan juoksi. 

Eikä enää tyytynyt muuhun, 

lempensä vuoksi, 

kuin siihen ja siihen, 

joka on mannaa, 

joka vaan parhaalle 

tallelle pannaan... 

 

Navettatiet on ummennu tukkoon, 

lieneekö tarvis enempi jatkaa. 

Riitta on tarttunut kelkan jukkoon, 

yhtämatkaa 

aikovat päästä talvesta kesään. 

Pitkä on matka omaan pesään. 

(tapahtui 1878) 

 

 

Isän ja äidin tarina ei päässyt vaarin elämäntarinaan, joka alkaa 

hänen syntymästään ja ensimmäisestä lapsuuden 

kokemuksestaan, äidin sylistä. Vähän myöhemmin pääsevät 
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mukaan isä, siskot ja veljet, leikkitoverit ja talojen emännät ja 

isännät tylyine sanoineen. Pekka oppi tietämään, mikä on loisen 

lapsen osa. Elämä toisten nurkissa oli hankalaa. Lapsuuden 

kokemukset tallentuvat myöhemmin paitsi runoihin myös 

kertomuksiin, joissa hän kuvaa laajemminkin Karttulan 

syrjäkyliä, talollisten, käsityöläisten, palkollisten ja loisten 

elämää. Osasta kertomuksista vaari sommitteli Kaskuja 

Karttulasta -kokoelman, mistä löytyy  myös kertomus suuren 

talon pirtistä ja elämästä siellä.  

 

 

Kokkomäen pirtti 

 

Oli siinä Kokkomäen pirtissä talvisin pihinää. Suuripa oli 

pirttikin. Viisitoista tätä meidän nykyistä metriä pituutta ja 

samapa lienee ollut leveyttäkin. Kokkokankaan komeimmat 

hongat oli kaadettu talon rakennustarpeiksi. Entäs se uuni. Niin 

kuin pieni mökki erikseen. Uunin päälle meni tikapuut, joita 

myöden lämpiimäajaksi kiivettiin korkeuksiin. Hyvä siellä oli 

yötäkin viettää, kun pakkanen nurkissa paukkui. 

Vierivieritysten kun ruhoja lateli, sopi sinne sopuisia miehiä, 

naisia ja lapsia parikymmentä yhtä aikaa nukkumaan. Eikä ollut 

ikävä. Kun muut vaikenivat, alkoivat russakat rupatella seinän 

rakoloissa. Tulivatpa tuttavuutta tekemään lähellekin. Säntäsivät 

pitkin säärtä, korvaanikin kerran yksi kelju ajautui ja sinne jäi. 

Vasta vuosien päästä se ketale vaikan kanssa ulos uskaltautui. 

Yön ääniä oli myöskin sirkkojen sirinä. Lomasta kuului kovia 

laukauksia ylempää ja laajempaa, kun vatsahapot eli pierut 

pyrkivät pyllyjen kautta vapauteen. 

Suuri oli yhteisymmärrys ja sopu Kokkomäen pirtissä. Kolmet 
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loiset lojui samoilla pakeilla yhtä aikaa. Pieniä pöytiä pitkin 

seinustaa, paitsi talon omaa pöytää, joka ulottui uhmaten noin 

neljä metriä karsinan nurkkaa kohden. Oli siinä kilinää ja kalinaa 

syöntiaikana. Laskeskelin kerrankin, että viisikymmentä viisi 

lusikkaa heilui pienissä ja suurissa kätösissä suuta kohti. 

(Kaskuja Karttulasta.) 

 

 

Haastatteluja ja kertomuksia 

 

 

Toimittajat olivat kiinnostuneita vaarin lapsuuden- ja 

nuoruudenmuistoista: Presidentti Urho Kekkosen isän Eenokin 

Jussin suku oli lähtöisin Karttulasta samaisen Ahvenisen 

rannalta kuin vaarin perhe. Jussi oli ollut muutaman viikon isä 

Aatun matkassa lapikkaita tekemässä ja Pekka nuorena miehenä 

puolestaan Jussin opissa  Pielavedellä. Kun presidentin 

syntymäpaikka Lepikon torppa Pielavedellä muutettiin 

museoksi, tehtiin TV-ohjelma, johon vaari haluttiin mukaan 

muistelemaan.  Filmikokemukseensa vaari suhtautui 

sarkastisesti: 

 

Ennätti kulua kuusikymmentä vuotta siitä keltaisesta keväästä 

kun Kekkosen kelkalla laskettelin Lepikon rinteellä Pielavedellä. 

Mutta nyt kävi käsky eli vieri viesti, että tulisin tunnistamaan, 

onko Lepikon mökki se sama savutupa kuin vuonna 1900. 

Samapa oli. Hiukan hikeentynyt vuosikymmenissä. Savu-uuni 

uusittu herraskaiseksi. Tuvan tuohikatto kaakeloitu päreillä. 

Muusta en halua murista. 
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Filmiherra vierelläni valisti: 

Niin kuin tiedätte kuulu kansalaisemme on syntynyt tässä 

mökissä ja hänen ansioitaan arvostaen muunnetaan Lepikon 

mökki museoksi. Tarvitsisimme teidät entisenä mökin asukkina 

muistelemaan muinaisia omalta osaltanne. Kamera katselee ja 

kuuntelee. Ei tarvitse ihan runoilemaan ruveta niin kuin tapanne 

kuuluu olevan. Puhukaa vain arkisia asioita niin kuin silloin oli 

ja elettiin. Valmis. Nyt. 

 

Oikeita haastattelujakin on vaarista tehty.  Yksi niistä on 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa vuonna 1964 äänitetty 

Lauri Simonsuuren tekemä haastattelu. Vaari tiesi savolaisten 

kansanrunoilijoiden – Korhosen, Kukkosen ja Lyytikäisen – 

matkasta Helsinkiin kuultavaksi ja tunsi seuraavansa heidän 

jalanjälkiään. Nyt tarkoituksena  oli kartoittaa kansankirjailijan 

elämäntaivalta ja myös tallentaa kertomuksia tasavallan 

presidentin isän suvusta.  

 

 

Suuret herrat Helsingistä, 

halusivat haastatella 

ikämiestä itseänsä, 

vanhan ajan asioista. 

Kutsu mulle kunniaksi, 

niinpä talsin taipalelle, 

ihan autolla ajelin, 

linjurilla liihottelin. 

Ensin Tampereen tavoitin,  

sitten siirryin edemmäksi. 

Eikä ollut ensi kerran  
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Hesan herkut silmän alla. 

Suuren kirkon suvannosta, 

haen Hallituskatua. 

Ja kun yhtehen yletän, 

olen päässyt määrän päähän. 

Tässä tämän katon alla, 

suuret aivot ajattelevat, 

surren Suomen kohtaloa -  

tahi itkevät ilosta.  

Nuoren neitosen avulla, 

löysin sitten Simonsuuren, 

aarreaittojen isännän.  

Käski käydä istumahan. 

Sitten alkoi juttu juosta, 

levisipä levyllekin. 

 

(Ote runosta Helsinkiin, Runoja Ruovedeltä, monet palat 

Paikkalasta 1966.) 
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             Vaari tyttärensä luona Helsingissä. 

 

Haastattelija johdattaa kertojan ajatukset lapsuuden maisemiin 

ja kokemuksiin. Kuuntelen yhä uudelleen vaarin kertomuksia. 

Kelaan kasettia ja kirjoitan sanoja muistiin, kokonaisia 

kertomuksia. Mielessäni risteilee kysymyksiä. Yritän ymmärtää.  

Kertomukset loihtivat esiin menneen maailman. Kuvauksissa 

minun on vaikeampi pysyä mukana. Mitä tarkoittavat oudot 

sanat? Millainen oli se savupirtti, missä Aatun ja Riitan perhe eli: 
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LS: Jaahah, että siihen aikaan oli vielä noita savu... 

P.J.H: Isä teki tuvan ja kiukaan kansa. Semmosia latteita kiviä, 

savea välliin, ehkä hiekkaakin oli siinä savessa mukana. Savu 

tuli, lieskas ulos siitä uunista ja uunin iessä oli semmoset lieks 

sanottiin. Siihen veettiin sitten tuhka. Ja se lieskas niin.  

Ne oli matalia tavallisesti, ei ne ollu noinkaan korkeita kuin tää, 

kun meni laipio sinne nii. Se oli semmosista halkastuista puista 

se laipio. Ja sammaleita oli sen laipion piällä ja hiekkaa. 

Sammaleita tupsutti tuoltakin niin, kun ne ol niin harvojakin. 

Mutta se on kumma... Monta kertaa sytty tuleenkin tuo laipio, 

mutta lunta sitte talvellakin siihen vaan sillä lailla. Eikä yhtään 

kertaa tulipalloo ollu. 

LS: Minkälaista puuta siinä poltettiin? 

P.J.H: No koivuja ja kaikenlaista. Sillon oli puuta paljo siihen 

aikaan. Mutta tuoretta puuta talvellaki vaan etupäässä. Kaaettiin 

vaan sieltä metsästä ja lyötiin haloiks kirveellä. Ei ollu ies sahoja 

siihen aikaan. Se on justeeri se pitkä saha, mutta se on vaikee 

käyttää. 

Tuore koivu pallaa hyvin, varsinkin pakkasella kun se on vähän 

aikaa, nii  se kuivaa melkein hyväksi. 

L.S: No mites siinä sitte kun se liesi ja kiuas lämpes siinä ja savua 

tuli niin mites siinä sit ihmiset oli? 

P.J.H: No se lapsetkin ne pantiin sänkyyn aina sillon kun se 

pahimmillaan oli. Mutta sitte ku rupes lämpiimään, nii se oli 

enempi sitte laipiossa tuolla. Mutta ovestaki meni ulos sillon kun 

alettiin lämmittää, nii se men ovestaki ja lakkeisesta. 

Lakkeistorvi oli semmonen puusta. Meilläki ol suuresta 

hongasta, nii katkastu semmonen ontto honka ja siitä sitte 
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koverrettuna reikä. Ja se oli sitte lakkeistorvi. Ja lakkeisen 

alapuolelle semmonen lauta, joka työnnettiin siihe ku ol jo uuni 

jo hiilillään. 

LS: No sitte se anto kyllä hyvin lämpöä. 

P.J.H: Se ol hyvä lämpö. Mutta se ol musta, se ol laipio ihan 

kiiltomusta. Hyvä lämmin niis ol niissä savutuvissa. 

 (SKS, litt. MH.) 

 

 

En lakkaa ihmettelemästä äänen tenhovoimaa. Sitä, miten äänen 

värähtelyt jättävät jälkensä magneettinauhalle, ja vuosien 

perästä voin noiden jälkien avulla kuulla kauan sitten käydyn 

keskustelun. Vaarin ääni tuo mieleeni asioita, jotka olen luullut 

unohtaneeni. Vaari puhuu savoa, lisää sanoihin vokaaleja, sillä 

niin ne ovat mukavampia lausua, pehmeämpiä. Vaari maistelee 

sanoja suussaan. Hän naurahtelee ja koputtaa pöytää 

sormellaan. Vaikka en näe, tiedän, että se on etusormi, jonka hän 

oli loukannut ja jonka nivel oli jäykistynyt niin, ettei sormea 

saanut koukkuun.  

 

Viimeisimmän haastattelun vaarista lienee tehnyt talvella 1967 

Jukka Tyrkkö, joka saapui Ruhalan Itärantaan yleisradion 

ääniautolla. Tämän haastattelun pohjalta Tyrkkö teki 

myöhemmin radioon muisto-ohjelman Viimeinen runonlaulaja. 

Ohjelma esitettiin muutama kuukausi vaarin kuoleman jälkeen, 

päivänä, joka olisi ollut hänen 95. syntymäpäivänsä. Ohjelman 

kuuntelija pääsee astumaan Tyrkön mukana kevättalven 

korkeiden lumivallien keskeltä sisään suuren talon autioihin ja 

kylmiin huoneisiin ja sitten vaarin pieneen lämpimään kamariin. 

Haastattelija panee merkille isäntänsä siniharmaat silmät ja 
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tukevat talvivaatteet. Rauhallisesti puhe kiertyy muistoihin ja 

kirjoittamiseen. Vaari lukee yhden runoistaan. Ääni värähtää. 

Hiljainen kanteleensoitto puheen taustalla luo ohjelmaan 

lempeän kaihoisan tunnelman. Ohjelman lopussa Tyrkkö puhuu 

vaarin kaltaisista kansan ja ajan tulkeista, matalaan veteen 

kuvastuvasta taivaan sinestä. 

 

Pahvilaatikoiden kätköistä löydän yllättävän paljon kuvauksia ja 

kertomuksia vaarin lapsuusvuosilta. Runomuotoisen 

elämäntarinan lapsuusaika täydentyy  vuosien varrella 

kirjoitetuilla pienillä kertomuksilla. Niitä oli julkaistu aikakausi- 

ja sanomalehdissä. Oman lisävärinsä antavat haastattelut. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran äänitearkistoon tallennetussa 

haastattelussa tiedot lapsuudesta kietoutuvat osaksi kotiseudun 

paikallishistoriaa ja suullista perinnettä. Haastattelusta löytyy  

tietoja naapuriston sukujen historiasta, mihin liittyvät myös 

kertomukset ja tiedot savolaisista tietäjistä, velhoista. Vaari 

tarkentaa kuitenkin haastattelijalle, että savolaisen suuhun sopii 

paremmin veleho-muoto: 

 

Veleho on semmonen parantaja, joka noituuvella parantaa. 

Kansanparantaja. Sanottiin velehoksi siellä Savossa. Ja noitahan 

se oikein kirjassa mainitaan, joka tekkee niitä, lausuu semmosia 

vanhoja runoja ja semmosia. Ja sylekee ja töpittää ja tekkee niitä 

temppuja ja parantaa. Siihen aikaan ei ollut Karttulassa lääkäriä. 

(SKS 207. 1964.) 

 

Veleho-sana tuo vaarin mieleen Ärsön Liisan, kuuluisan noidan, 

joka oli tullut Karttulaan Pohjanmaalta suurten nälkävuosien 

aikaan. Samoihin aikoihin vaikutti Karttulassa myös Veleho-
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Kekkonen, Eenokin Jussin isoisä. Vaari tiesi paljon kertomuksia 

näistä joitain vuosikymmeniä ennen häntä eläneistä velehoista. 

Heidän jälkeläisensä asuivat hänen kotinsa naapurissa. Velhojen 

puoleen käännyttiin, kun tauti yllätti tai pulma ei ratkennut 

muuten. Näitä auttajia pidettiin mahdikkaina eikä heitä sopinut 

jättää palkatta: 

 

 

Veleholle piti 

velekasa maksoo –  

ei ollut taksoo 

millee lailla, 

vaikkapa tikun  

maasta nosti 

ja kauniisti kiitti. 

Sekin jo riitti. 

Vapaaksi ihminen 

itsensä osti, 

parani haavat. 

 

 

Velhojen jättämiä merkkejä oli vielä vaarin lapsuudessa 

nähtävissä. Puihin velhot olivat pukeneet vaatteita ja lähteistä oli 

löydetty luita, joita heidän kerottiin hakeneen kirkkomaalta. 

Sisään kirkkoon velhot pääsivät tasakäpälää hyppäämällä. 

Paljon oli myös kertomuksia Ärsön Liisan uhripetäjästä, jonka 

juurella oli ollut monenlaisia vehkeitä. Ärsönniemen uhripuu oli 

kaatunut ukonilmassa. Sen laajasta tyvestä Liisa teetti itselleen 

kuolinlaudan, jota ei saanut särkeä. Tämän kuolinlaudan, johon 

myöhemmin oli tehty jalat, Pekan isä sai palkkioksi, kun oli 
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korjannut ärsöläisten lapikkaita. Penkiksi muuttuneesta 

kuolinlaudasta tuli sitten Pekan sänky, missä hän öisin tunsi 

kummallisia tunteita. (SKS 207. 1964.) Ärsön Liisaan liittyy myös 

vaarin kirjoittama pieni kertomus, joka on julkaistu vuonna 

1929: 

 

 

Louhikallion uumenissa 

 

Saattaa sitä meilläkin sattua yhtä ja toista. Olen minäkin kerran 

ollut mukavassa seikkailussa aivan kotinurkilla. Mutta muinoin 

olikin ne seudut ehken erikoisempia kuin monet muut. 

Ärsön Liisa – maailman kuulu noita – oli kuollut vähäistä 

aikaisemmin kuin minä synnyin. Eriikka, Liisan tytär, koetti 

tapailla äitinsä tekemiä taikoja, vaikka huononlaisella 

menestyksellä. Siihen oli luonnolliset syynsä. Eihän kukaan ole 

seppä syntyessään, eikä kaikista tule tietäjää tekemälläkään. 

Liisa kuoli äkkiä ja vei mahtinsa maan rakohon. Ei kerinnyt 

Eriikalle antaa opastusta, joka muuten luonnollisena perintönä 

olisi hänelle kuulunut. 

Näillä Liisan tieto- ja taitomailla tepastelimme me kasvavat 

pojanvesat. Aikuiset arastelivat vielä kosketella Liisan 

käsilaskoksia. Meille ne olivat yhtäkaikki. Joka paikkaan 

pistimme uteliaina nenämme. 

Ärsön niemellä oli useita vuosikymmenien vanhoja 

muurahaispesiä. Ne olivat valtavia aumoja, leppien korkuisia 

pyramiideja. Ne olivat pyhiä paikkoja. Olivatpahan Ärsön Liisan 

uhrialttareita. Punaisia lankoja risteili pesien ympärillä. Siellä 

täällä näki kuolleiden luita ristiin asetettuina. Pieni pullo, jossa 

oli vihreää nestettä, saattoi riippua puun oksalla. Koivujen latvat 
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olivat aikoinan sidotut yhteen. 

Näitä laitoksia ei kukaan aikuinen koskenut. Tai jos sattui 

hipaisemaankin, sai siitä ikuiset vammat. Eihän ollut enää, kuka 

pahasta irti päästäisi, sillä Ärsön Liisa lepäsi haudassa. 

Hyppien ja kiljuen ravasimme me Ärsönniemellä. Ryntäsimme 

muurahaispesiä vastaan, katkoimme langat ja aukaisimme 

puiden latvat. Eikä tuhoa tullut. Oli kai Liisan haamu harhaillut 

edemmä Ärsön seudulta. 

Kerran sentään sai seikkailumme pahemman käänteen. Sepä 

tässä olikin ensinnä ajatukseni aiheena. 

Louhikallio ja sen vierellä Sipattavan lähde olivat olleet Ärsön 

Liisan parhaimpia loitsupaikkoja. Louhikallion onkaloissa olikin 

sellaisia piiloja ja kätköjä, että niistä ei hevillä selvää saanut. 

Siellä kulki käytäviä kymmeniä metrejä maan sisässä. Ne 

haarautuivat usealle taholle, että oli aina eksymisen vaara 

tarjona. Silloin ei ollut vielä sähkölamppuja saatavissa, ja niinpä 

me laitoimme tuohikäppyröitä keppiin, sytytimme tuohen ja 

painuimme salakäytäviin. 

Mutta kerran sammuikin tuli, kun olimme vielä kaukana maan 

sisässä. Silloin tuli hätä. Nyt taisi Ärsön Liisa kostaa. 

Itku kurkussa huhuilimme toisillemme. Oli pimeää kuin säkissä. 

Kosteat niljakkaat seinät osuivat usein eteemme ja 

hapuillessamme kosketti kätemme jotain pehmoista, joka lähti 

heti liikkeelle. Ne olivat yölepakoita, jotka pakenevat päivän 

valoa. 

Viimein yksi ja toinen pääsi maan pinnalle. Taavetti sentään 

puuttui. Hintun Taavetti oli jääny Louhikallion uumeniin. 

Huusimme onkalon suulta. Vastausta ei tullut. Kiersimme koko 

kummun. Joka kolon suulta kuuntelimme. –  Sama tulos. 

Päivä alkoi kallistua iltaan. Mikä nyt neuvoksi. Jättääkö Taavetti 
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yksin vuoren haltialle. Mitähän vanhemmat sanoisivat. 

”Hiljaa nyt!”, huusi Otto.  

”Luulen kuulevani ääntä.” 

”Tosiaan. Taavetti siellä on. Ja täällä asti. Melkein lähteen luona. 

Eikä se pääse pois. Tässä on kallio. Tähän täytyy käytävän 

päättyä. Huudetaan sille, että kääntyy takaisin.” 

”Ei kuule. Siellä vaan uikuttaa.” 

”Jopas kuuli. Mitä se sanoo?” 

”Päivän sanoo tässä pilkkivän.” 

”Hei pojat! Kaivetaan reikä. Lapioita ja kankia hakemaan! Heti! 

Menkää ja kutsukaan koko kyläkunnan pojat avuksi.”  

Sitten joku kehotti Taavettia olemaan lähistöllä kunnes tie 

aukaistaan. 

Heiluimme hiki hatussa kivien ja maan kimpussa. Sitten tuli 

suunnaton kallion lohkare eteemme. 

Mitäs nyt? 

Eteenpäin vaan! Kaivetaan, kaivetaan. Kallio kumisi kuin 

kattilan pohja. Mikä ihmeen paikka tämä on? Loimme 

yltympäri kallion suuret multavallit. Meitä oli lopulta 

parikymmentä poikaa sen kimpussa. 

”Tuntuu kuin tämä heiluisi”, sanoi joku. 

”Otetaanp kanget ja koetetaan vierittää.” 

Tosiaankin se liikkuu. Mutta suunnaton on paino. Mitä ovat 

meidän voimamme sen rinnalla. 

”Enempi voimaa, pojat! Painetaan yhtä aikaa. Lauletaan niin 

kuin Kolun kanavallakin junttamiehet laulavat: 

 

Eipä meidän sakissa 

laiskoja oo. 

Vepsäläisten sakissa 
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laiskoja on. 

Heiju, junttanpoo, 

heijari ylös 

ja laskema jo.” 

 

Millä venpeleillä lienee kallion lohkare ollutkin, tosiasia vaan on, 

että se yhtäkkiä hupsahti pari metriä alemma ja oli viedä 

meidät mukanaan. Eikä mitään aukkoa ilmestynyt. 

Päinvastoin se sulki maan pinnalle kulkevan solan kokonaan. 

Nyt oli Taavetti hukassa. Ilta oli tullut. Kotona varmaan 

kaivattiin. Mutta lähteä ilman Taavettia, sekin oli arveluttavaa. 

Seisoimme siinä melkein äänettöminä, kun alkaa rannalta 

kuulua: - Ui,ui! 

Silloin kiljaisimme. Taavetti kömpi rantapenkereestä ylös. 

Oli kulkenut sokeasti eteenpäin. Tunsi vettä jaloissaan. Näytti 

kuin päivä kuultaisi etempää. Painui uimasille ja oli pian 

Sipattavan lähteessä, joka on välittömässä yhteydessä 

Pirttilammen kanssa. Seikkailu päättyi siihen. 

(Julkaistu vuonna 1929.) 

 

 

Meidän mummi 

 

Oli mummimme mukava 

äidin äiti Saastamoinen. 

Asui siellä sivumailla, 

ihan talluksen takana, 

pienen pienessä tuvassa, 

kollikissa kumppanina. 

Joka kesä kerran, kaksi 
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mummi paistoi pannukakun, 

kalakukon kaiketikin, 

ehken muutakin evästä. 

Kiusoitteli kissallensa, 

nyt mä lähden läänillesi, 

jätän jätkän yksiksensä, 

varojemme vartijaksi. 

Jos on illat ikäviä, 

onhan natu naapurissa... 

Mummi nyyttinsä nykäsi, 

keksi kepin seuraksensa, 

läksi tielle tiettömälle, 

sinne kankaalle katosi. 

Ilmestyi jo illantullen 

lastenlasten saapuville, 

ehken vähän väsyneenä, 

mutta hymy hyytymättä. 

Nyyttinyttyrän avasi, 

pisti palan pienimmälle, 

palan suussa sulavata. 

Sitten jatkoi jakamista, 

koko joukolle jotakin, 

eikä vähin vävyllensä. 

Mummi siunasi sijansa, 

painui siihen paikoillensa, 

yönsä lehdillä lepäsi, 

tyhjä kassi kainalossa, 

onnen huoku huulillansa. 

Heinäsirkat sirkutteli 

aikaisin jo aamusella, 
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kaikki ylös kapasivat, 

mutta mummi nukkui vielä, 

nukkui unta sikeätä,  

mummi nukkuu nytkin vielä. 

 

 

Oppipoikia 

 

 

Pekan lapsuudenperheen elämä alkoi kohentua, kun isä Aatu  

lopetti rengin hommat ja ryhtyi kiertäväksi lapikassuutariksi. 

Syli sijaa suutarille, sanottiin. Suutari oli arvostettu mies, jonka 

perheen ei tarvinnut kärsiä nälkää. Oma savupirttikin oli 

rakennettu pienelle mäen nyppylälle. Isä oli kaatanut petäjät, 

kantanut hirret olkapäillään mäelle ja niin salvos kohosi kerros 

kerrokselta. Sinä vuonna rakentaminen vei sairastelevan isä 

Aatun voimat  eikä hän jaksanut suutaroimalla ansaita niin 

paljon kuin perhe kulutti. Ensimmäinen talvi uudessa kodissa 

oli kurjaa kurjempi. Talvi tuli ja ulkokatto puuttui. Oli 

odotettava kesää, jolloin saataisiin tuohia. Kivinen kiuas oli kyllä 

nurkassa, mutta alkuun puuttui laipiotorvi. Talvella isä sitten 

löysi onton hongan, jonka pehmenneen keskiosan poltti pois ja 

sitten hinasi paikoilleen. Katto kuitenkin vuosi, vedet valuivat 

sisään ja tuoreet hirret homehtuivat. Raskaan talven jälkeen tuli 

vihdoin kesä, katto saatiin valmiiksi ja pirtti muutenkin 

kuntoon. 

 

Pekasta, joka oli vanhin poika, tuli isänsä oppipoika ja hän kulki 

tämän mukana kylillä: ”Puoli pitäjää, ehken enempikin oli 
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varsinaista lääniä. Talvisydännä käytiin peninkulmien päässä. 

Monen rahin nenällä olen istunut. Monta pikilankaa kiertänyt. 

Monen pöydän alla jalkojani pitänyt.”  Kiertävä lapikassuutari 

kulki talosta ja torpasta toiseen. Talosta suutari sai vaatteen, 

piikkosen, päälleen. Myös ruoka kuului asiaan. Suutarilla oli 

isännän kanssa yhteinen kuppi, johon pistettiin lihaa ja voitakin. 

Päiväpalkka oli 50 penniä, mutta sen saattoi ottaa myös 

jauhoina, voina, lihana tai muuna elintarvikkeena. Kiireisenä 

aikana suutarin yöuni jäi kolmeen neljään tuntiin. Kun Pekka 

kulki isänsä matkassa, ei suutarintöitä enää tehty päreenvalossa. 

Valona oli mustepullosta tehty tuikku. Pulloon pantiin puikkula, 

jonka ympärille oli kiedottu  riepua sydämeksi. Valoaineena oli 

petrooli. Suutarilla ja oppipojalla oli kummallakin oma tuikku. 

Vanhemmat juttelivat mielellään suutarin kanssa, mutta lapsia ei 

suutarin lähellä suvaittu. Lapsia komennettiin sanomalla, että 

suutari pistää naskalilla, jos häntä häiritsee.  

 

Äiti oli opettanut Pekan lukemaan, ei tämä ollut suutarin 

oppipojan pestistä pelkästään mielissään. Jo viisivuotiaana hän 

oli saanut ristin kinkerilippuunsa merkiksi lukutaidostaan. 

Lukeminen kiinnosti Pekkaa, joka alkoi vuolla kruusattuja 

kirjatikkuja itselleen ja leikkitovereilleen. Kiertokoulussa oppia 

lukemiseen ja kirjoittamiseen tuli lisää. Ja vaikka isä olikin 

vastaan, sai Pekka tuumansa läpi ja pääsi 14-vuotiaana myös 

kansakouluun.  Sen myötä kasvoivat lukemisen mahdollisuudet 

ja maailma avartui entisestään. Isä Aatu  otti hetkeksi itselleen 

toisen oppipojan. 

 

Joku kopisteli ulkona. Kukahan siellä? Eenokin Jussi pistäytyi  

sisälle. 
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–  Päivää Huuskonen. 

–  Päivee, päivee. Mistees sinä? Istu ettei pieretä. 

–  Kotimökiltä tulen. Misteepä muualta. 

–  Sielläkös sinä oot talves viettännä, et ruvenna ennee rengiks? 

–  En ruvenna, enkä rupea. Vapaus on valttia. Kevättä ja kesää 

odottelen ja sitten hei vaan –  virrat vierii, paadet pauhaa, 

kuohut kutsuu poikiaan. Mutta pitkälle tuo alkaa aika tuntua. 

Jotain väliaikaista hommaa haeskelen. 

–  Ka, ruppee suutarin oppiin. 

–  Sinunko? 

–  Vaikka minun. Poika ruinas kouluun piästäksensä ja nyt minä 

yksin yrittelen toimeen tulla. En kerkii joka paikkaan mennä. 

Monet lapikkaat laulaa ilman pohjia. 

–  Vai on Pekka koulussa. Onnen poika se Pekka. Ei Eenokki 

minua kouluuttanut. Eikä tuota ollut kansakouluakaan ennen 

tällä seudulla. Pari kertaa kiertokoulussa - siinä minun 

oppineisuuteni. 

–  Kyllä riittää kotoinen koulu talonpojan tarpehiksi lauloi ennen 

Paavo Korhonen. Samaa mieltä olen minäkin. 

–  Mutta minä en ole. Jos minä joskus pojan saan, niin kynsin 

hampain taistelen sen puolesta, että poikani pääsee kouluun ja 

korkealle, hyvin korkealle, jos vaan päävärkki kestää. Mutta 

asiaan Aatu. Minä vierin vierellesi huomenna, rupean suutarin 

oppiin. Minne sitä ensin mennään? 

–  Pellonpiähän tuonne Nuutilankylään. Ja siellä pari viikkoo 

vierähtääkii. Niin no, ei sinun tarvii ennee kottiis lähtee. Sopii 

sitä meilläkin yötä olemaan kun sovitellaan. Ojennut vuan siihen 

ollakses. Se on kyllä Pekan sänky, mutta muatkoon poika yhen 

yön lattijalla toisten penskojen vieressä. Täytynee sinua ensin 

vähän pelotella tuon sängyn suhteen. Se on niät noita-akan 
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Ärsön Liisan kuolinlauta. Ja tehty  siitä uhripetäjästä, jonka 

juurella vuarissii peijaisia pit. 

–  Jo nyt höpsit, suutar. 

–  Enkä höpsi. Se vävy vätys Nuutinen kanto penkin tänne ja 

minä pohjasin sen kengät palkkijoksi. En meinannut ensin ottaa, 

mutta Nuutinen vakuutti, että se on oikein siunattu ja onnee 

tuova kapine sille, joka siinä öitään viettää. Taijat pelätä. 

– En minä peikkoja pelkää ja kuolleet eivät kurkistele. 

– Tuoppas Riitu ne kalakukon liisteet, niin myö justiin Jussin 

kanssa tehhään niille mitä pittääkin. Aamulla aikaisin lähetään 

lämpsimään Nuutilan kyllee kohen. 

 

–  Mistäs sen ajan tietää, kun ei näy olevan kelloa? 

–  Otavasta otan opin. 

–  Entäs jos on taivas pilvessä eikä Otava näy? 

–  Sekin on selvä merkki ajan kulusta, kun oikein makeesti 

pissittää. 

–  Ou tuossa vouhkimatta, kuuluu nurkasta vaimon ääni. 

–  Tuikku sammuksiin ja kintut kippuraan. 

 

–  Miltäs tuntui, kysyi Aatu aamulla Jussilta. 

–  Hyvin maistui uni. Mutta kuitenkin kiskaisi se kerran jokin tai 

joku peitteen päältäni pois. Liekkö ollut Ärsön Liisa vai muu 

murmeli. 

–  Liisa se oli. Mutta nyt pistetään pillit pussiin ja lähdetään 

Pellonpiähän kahville. Ota sinä tuo lestipussi. Minä nostan 

tämän kapinelaatikon laihoille hartijoilleni. 

 

Hämärä häilyi kaiken yllä, kun ovi aukeni. Pakkanen rasahteli 

seinissä. Tieltä kuului reen jalaksen narina. Sinne lumiseen 
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luontoon hävisi suutari oppipoikineen. 

Muutaman viikon perästä käveli sama suutari yksikseen kotiinsa 

päin ja yski, yski... 

– Mihinkäs Eenokin Jussi jäi kun sinä yksin tulet, kysyi suutarin 

vaimo. 

Ei tuo tiennyt itsekään mihin lähtee. Lähti vaan. Joka kevät ne 

lähtee Eenokki Kekkosen pojat, kuin kurjet kulkevat pohjoista 

kohti. Jokivarsilla joikuvat kevään ja kesän ja syksyllä 

palloovat isänsä mökille ja alkavat laitella lapikkaita kuntoon 

uittokautta varten. Mutta tämä Jussi ei ennee palloo 

kotinurkille ensi syksynä. Sen tunsin tunnossani kun 

lähtiessään painoi kätensä olalleni ja sanoi: ”Hyvästi Aatami, 

sinä olet hyvä mies –  hyvästi! Tuskinpa...” Siinä oven raossa 

sen ääni petti, enkä enää kuullut mitä se aikoi sanoa.... Niinpä 

minä siihen itsekseni jatkoin: Hyvästi Jussi, onnea matkoillesi. 

(Kaskuja Karttulasta, 1895.) 

 

 

Toin vanhat varret tullessain, 

pistätkö niihin terät? 

Ja tässä aamuaivastus, 

nää kunnon piipun perät. 

Ja suutarille kelpasi 

ne varskit piipunperät, kun suuhunsa ne suuntasi 

muljahti silmäterät. 

Ois sikarit ne paremmat 

mut eipä kestä varat. 

Saa kessuja vaan poltella 

nuo köyhät ukkoparat. 
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Kirjoittaminen  

 

 

Kansankirjallisuudella oli 1800-luvun lopulla vahva asema. 

Itseoppineet kansanmiehet, joskus -naisetkin,  saivat kirjallisen 

realismin myötä huomiota ja arvostusta. Kesällä 1903 

kirjallisuudentutkija Viljo Tarkiainen teki retkiä Savoon, 

Kainuuseen ja Pohjanmaalle. Teoksessaan Kansankirjailijoita 

katsomassa (1904) hän kuvaa näitä retkiään ja 

kansankirjailijoiden kanssa käymiään keskusteluja. 

Keskustelukumppaneina olivat Heikki Meriläinen, Santeri Alkio, 

Kauppis-Heikki, Pietari Päivärinta ja Juhana Kokko. Tarkiainen, 

joka oli fennomaaninen kirjallisuudentutkija, pohtii syitä siihen, 

miksi kansankirjallisuus kukoisti juuri 1800-luvun kahdella 

viimeisellä vuosikymmenellä niin laajalti. Hän pitää 

suomalaisen kansallistunnon ja -hengen elpymistä sekä 

herännäisyysliikkeitä  keskeisinä tekijöinä kansan henkisessä 

itsenäistymisessä. Ajatus siitä, että sivistys kuuluu laajoille 

kansalaispiireille eli vahvana. Sivistyneistön parissa 

kansankirjailijoiden alkuperäisyys ja luonnollisuus koettiin 

arvokkaana. Kansankirjailijoiden merkityksen Tarkiainen näkee 

kahtalaisena: Toisaalta heidän teoksensa löysivät lukijoita sieltä, 

missä maallinen kirjallisuus muuten oli ollut vierasta. Toisaalta 

sivistyneistön tiedot kotimaan luonnosta, kansan elämästä, 

luonteesta ja sivistyksestä olisivat ilman kansankirjailijoita 

jääneet vajaiksi. (Tarkiainen 1904, 3, 70– 83.) 

 

Nuori Pekka ei tiennyt siitä kuohunnasta ja niistä keskusteluista, 

joita käytiin kansan- ja taidekirjallisuuden rajoista ja 



 114 

merkityksistä. Ehkä kyläkirjastosta kuitenkin löytyi myös hänen 

luettavakseen Kauppis-Heikin Mäkijärveläiset tai Heikki 

Meriläisen Pietolan tytöt. Lukemisen rinnalla alkoi 

kirjoittaminen kiinnostaa. Runojen tekoon Pekka sai ajatuksen 

koulutoveriltaan. Tapahtuma on säilynyt Pekan mielessä ja 

vähän hämillisenä hän kertoo sen vuonna 1964  haastattelijalle: 

 

Kansakoulussa ollessa siellä oli yksi tyttö. Se käveli niin 

omituisesti ja sanottiin Pupuksi. 

Jänistä kans sanottiin pupuksi siellä päin. Ja ne rupes sanomaan 

Pupuks sitä tyttöä yleisesti. 

No se ei tykännä siitä Pupu-nimestä ja... 

Se kieli opettajalle, että ne sannoo häntä Pupuks ja siitä tuli kova 

tuomio sitte, että joka sitä Pupuks sannoo, se pannaan arestiin. 

No en minä sitä muistanut sitä tuomijoo. Ja me juostiin siinä 

pihalla kerran ja... 

Se tyttö juoks minu sivutte ja minä sanoin, että ”Pupu, pupu lei 

lei lei”.  

Niin ku jäniksen piti samalla tavalla keväällä aina ääntee, sillon 

kun se on villemmällään. 

No se tyttö heti kielimään ja... 

Minä jouin siitä sitte tunnilla tilintekoon ja... 

Se Villanen oli sen opettajan nimi, se kysy, että sanoko 

Huuskonen tätä Pupuks tätä tyttöö.  

En muista sen tytön nimmee ennee. 

Minä aloin väittee vastaan. Minä keksin siinä sen, että minä 

sanoin, että...  

Siinä liiterin luona oli hevonen ja sitä hevosta sanottiin Sopoks 

tavallisesti kans: Sopo, Sopo.  

Minä sanoin, että minä sille hevoselle sanoin Sopo, Sopo. 
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Opettaja alko tiukata, että kuinkas se asian kanssa on, että sillä 

tavallako sinä sanoit. No siinä yks poika tuli todistajaks mulle, 

vaikka eihän se tiiä, eihän se ollu lähelläkään. Ja sano, että kyllä 

Pekka sano, että Sopo, Sopo. Se meni töröks koko juttu ja 

opettaja alko tyttöä torua, että kuuntelepa tarkemma ettet 

syyttömästi syytä. 

No siinä se mun naapuri se puristi minua tuolta takapuolesta jo, 

että se oli hyvin keksitty se asia. 

Ja minä kirkasin siinä melkein jo. Ja mitäs se Pekka hyppii siinä. 

No minä en selittäny sitä tarkemmin, mutta sitte se sama Kalle 

sano, että tuota sehän oli runo. Sehän oli runon alkua. 

Ja meille tuli tuumaksi, että ruveta tehdä runoja sitte.  

(Ote haastattelusta. SKS 207. 1964.) 

 

 

Tästä tapauksesta lähtien Pekka piti lyijykynää ja paperia 

mukanaan ollessaan isänsä kanssa suutarinhommissa. Kun 

työhön tuli tauko, hän sommitteli suutarin rahilla tuikun valossa 

paperille värssyjä. Isänsä matkassa kulkiessaan Pekka sai nähdä, 

kuulla ja kokea yhtä ja toista. Esikuvia runontekoonkin löytyi. 

Rautalampilaisen talonpoikaisrunoilijan Vihta-Paavon eli Paavo 

Korhosen (1775–1840) pilkkarunot olivat vielä karttulalaisten 

muistissa, sillä hän oli kulkenut paljon myös Karttulan 

suunnalla. Pekan muistiin tallentui kertomus Vihta-Paavon 

joulukirkkomatkasta: 

 

Minä kerron siitä Vihta-Paavosta, ku se ol joulukirkkoonkin 

tullu sinne Karttulaan. 

Ja se ei piässy, ne ei piässy sinne Harjun talossa sissään. Ja ol 

kova pakkanen. Ja niit oli muitakin niitä rautalampilaisia. 
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Se alko siinä runnoo viäntämään sitte, kun se ei piässy sissään. 

Kirjoitanpa kiusatekin 

kun mä pääsen pännän luokse 

lähelle läkkilasia. 

Hyvät huulet Huttusella, 

jolla se velliä vetää, 

kalalientä lillittää. 

Ja se ol Huttunen se talon isäntä. Ja siellä oli isäntä rapulla ollu. 

Oli sanonu, että tule tänne Paavo. Se heti arvas, et se ol Vihta-

Paavo ja se vietiin kahville sinne sissään. Ja kaikki 

rautalampilaiset piäs sissään sinne. 

(Ote haastattelusta. SKS 207. 1964, litt. MH.) 

 

Pekan nuoruudessa Vihta-Paavoa ylistettiin ja pidettiin lähes 

jumalana sanankäytön alalla. Kuuluisaksi hän oli tullut 

nimismiehestä kirjoittamallaan pilkkalaululla. Sen jälkeen olivat 

ihmiset alkaneet tilata häneltä niin pilkka- kuin 

onnittelurunojakin. Myös monet arkkiveisut, jotka kertoivat 

uutisista ja murhenäytelmistä, olivat Vihta-Paavon runoilemia ja 

laulamia. Yhdessä arkkiveisussaan hän kertoo Kuopion kirkon 

rakentamisesta.  

 

Kertomukset Vihta-Paavosta ja hänen runoistaan kiinnostivat 

Pekkaa. Myös hän alkoi sommitella pilkkalauluja. Kovana 

sanaseppänä tunnettu isä, joka ei juurikaan osannut lukea 

kirjoittamisesta puhumattakaan, ei  hyväksynyt poikansa 

vimmaa, jota piti vain vätystelynä. Siitäkin Pekka sai aiheen 

pieneen runoon tai oikeastaan lauluun: 
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Näin virkkoi taatto: 

Poikani, et elä maailmassa. 

Jos jatkat tuota työtäsi, 

oot kohta hoitolassa. 

(SKS 207. 1964, litt. MH.) 

 

 

Vähältä piti, ettei isän ennustus toteutunut ja Pekka näiden 

vätyslaulujensa vuoksi joutunut kasvatuslaitokseen. (SKS 207. 

1964.) Kehvon kylään sellainen oli perustettukin vuonna 1893. 

Siellä oli johtajana Tarkiaisen tapaama Kauppis-Heikki eli 

Heikki Kauppinen (1862–1920), joka kertomuksissaan kuvasi 

savolaiskylien ihmisiä iloineen ja suruineen. Näissä 

kertomuksissa piirtyy tilattoman väestön asema koko 

karuudessaan lukijan silmien eteen. Ihanteellinen kuva kansasta 

särkyy.  

 

Mainittakoon, että Kauppis-Heikin elämäntarina yksinäisen 

loisäidin pojasta kirjailijaksi ja Kehvon kasvatuslaitoksen 

johtajaksi kuvaa hyvin sitä, miten 1800-luvun lopulla eri 

yhteiskuntaluokat kohtasivat ja vuorovaikutus tapahtui: Perhe 

asui loisena eri taloissa, sitten äiti pääsi emännäksi. Ennen 

kuolemaansa äiti järjesti rippikoulun käyneelle pojalleen rengin 

paikan naapurikylän kappalaisen Brofeldin luota.  Kauppis-

Heikki sai oppia laskemaan ja kirjoittamaan perheen lasten 

kanssa. Yksi lapsista oli tuleva kirjailija Juhani Aho. Kauppis-

Heikin lukemisen piiri laajeni yli uskonnollisen kirjallisuuden. 

Yhdeksi merkittäväksi lukukokemuksekseen hän nimeää Aleksis 

Kiven runot, jotka opettivat hänet ymmärtämään luonnon 

kauneuden ja  saivat hänet itsensäkin  sommittelemaan runoja ja 
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kertomuksia. Ennen Kehvon kasvatuslaitoksen johtajan tointa 

Kauppis-Heikki toimi kiertokoulun opettajana ja 

kauppapalvelijana Minna Canthin puodissa. Kirjalliseksi 

tavoitteekseen hän kertoi halun kuvata ihmiset semmoisinaan, 

niin että tulevat sukupolvetkin saisivat tietää, miltä savolainen 

kansa näytti tuolloin. (Tarkiainen 1904.) 

 

 

Koitto 

 

 

Valoa kansalle oli yksi kansanvalistajien iskulause: tuikut ja 

öljylamput pärevalon tilalle mökkejä valaisemaan ja lukutaito 

tuomaan tiedonvaloa tietämättömyyteen. Tiedon levityksessä 

olivat kansakoulut ja kyläkirjastot välttämättömiä. 

Kyläkirjastojen lukutuvissa ihmiset saattoivat lukea sekä 

valtakunnallisia että paikallisia sanomalehtiä ja aikakauslehtiä, 

joista erityisen suosittu oli Kyläkirjaston kuvalehti. Vuonna 1874 

perustettu suomenmielinen Kansanvalistusseura verkostoineen 

oli tukemassa paitsi kansakoulujen ja kyläkirjastojen myös 

kansanopistojen ja erilaisten edistysseurojen perustamista. Näin 

sai alkunsa myös raittiusseuratoiminta.  

 

Vuonna 1883 perustettu Raittiusyhdistys Koitto alkoi ajaa 

ehdotonta raittiutta aiemman kohtuuden linjan sijasta. 

Sivistyneistön piiristä liikkeelle lähtenyt raittiusliike muuttui 

luonteeltaan, kun se sai kannatusta kaupunkien työväen ja 

paikoin myös maaseudun tilattoman väestön keskuudessa ja 

voimistui ja radikalisoitui. Raittiusseuroista kehittyi 
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uudenlainen yhdenvertaisuuteen perustuva järjestäytymisen 

muoto. Tilaisuuksissaan ne tarjosivat jäsenilleen 

mahdollisuuden tarkastella ongelmia yhteiskunnallisina 

ilmiöinä. Varsinkin kaupungeissa kansalaiset alkoivat vaatia 

uusia ratkaisuja ongelmiin. Keskeisinä tavoitteina olivat 

kieltolaki, äänioikeuden laajentaminen ja kahdeksantuntinen 

työpäivä. Savo ei kuulunut raittiusliikkeen voima-alueisiin. 

Sanomalehtien lukijat löysivät kuitenkin kirjoituksia 

juoppouden vahingollisuudesta ja viinan salapolton 

turmiollisuudesta. Karttulaan ensimmäinen raittiusseura 

perustettiin vuonna 1886. (Toikkanen.) 

 

Valistustyötä tehtiin myös lasten ja nuorten parissa ja 

raittiusaatetta levitettiin kansakoulussa. Alli Tryggin vuonna 

1893 perustamassa lasten ja nuorten raittiuslehti Koitossa 

julkaistiin nuorten kirjoituksia ja järjestettiin erilaisia kilpailuja. 

Pekalle raittiusliike ja Koitto-lehti tulivat tutuiksi 

kansakouluaikana. Hän myös osallistui lehden järjestämään 

runokilpailuun ja voitti toisen palkinnon, ensimmäinen palkinto 

meni Iivo Härköselle. Toivonliiton laulukirja oli mieluisa 

palkinto, mutta vielä iloisemmaksi mielen teki, kun sai nähdä 

oman runon painettuna lehdessä. Oli vuosi 1895: 

 

 

 

Koitto, sua ootan vielä, 

hartahalla ilomiellä. 

Kovin ikävä on ollut, 

Kun ei ole Koitto tullut. 
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Kesän ajan armahimman, 

suloisen ja kaunehimman, 

istuskelin kaihoisasti, 

kun ei tullut tuttavani. 

 

Nyt sä taaskin kasvos näytät, 

kaikki toivehemme täytät, 

tullessasi tuttavaksi, 

opiksi ja oppahaksi. 

 

 

Sanomalehdet kirjoittivat raittiuden puolesta järjestetyistä 

joukkokokouksista, mielenosoitusmarsseista ja adresseista. 

Vappuna 1898 alkaneeseen työväen juomalakkoliikeeseen 

osallistui 700 000 vuodeksi raittiuslupauksen tehnyttä 

kansalaista. Myös Pekka teki  raittiuslupauksen, jonka piti koko 

pitkän ikänsä. Vanhana Pekka saattoi kehuskella, ettei ollut 

eläessään juonut alkoholia, vain muutaman kerran maistanut. 

Tupakkaakaan hän ei polttanut. Se ei kuitenkaan pula-aikaan 

ollut esteenä kessun kasvattamiselle ja myymiselle. Toinen 

poikkeus oli jouluisin lahjaksi saatu sikari, jota hän myhäillen 

tuprutteli vähän kerrallaan. Raittiutta Pekka piti kirjoittamisen 

ohella pitkän ikänsä salaisuutena. 

 

 

Tien varrelta 

 

Niin aika vieri eellehen 

ja lapsilauma karttui, 
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lie mennyt vuotta kymmenen 

kun surman käsi tarttui, 

tuon joukon suuren johtajaan, 

hän kuihtui, muutti multaan maan. 

 

 

Kappa rukiita oli suutarin palkka siihen aikaan. Sillä sitä täytyi 

kuuden hengen toimeen tulla. Eivät kasvaneet lapset liika 

lihaviksi eikä vaimo silkissä sipsutellut. Elettiin sitä kuitenkin ja 

joskus iloisiakin oltiin. Mutta sitten tuli suru. Perheen perämies 

alkoi väsyä. Kuolema kurkisti akkunasta sisään.  

– Köyhä ei tahdo joutaa kuolemaan, nauroi isäni. Ja kenkäpari 

toisensa jälkeen ilmestyi tuvan orrelle. 

Syksy on kuoleman kuva. Talvi on kuin valkea peite paareilla. 

Syksyllä isänikin sai viimeisen käskyn lähteä lepäämään. 

Oli tavallinen marraskuun aamu - hiljainen, tyyni ja pimeä. Isäni 

oli jo tekemässä majanmuuttoa talosta toiseen. Vanha puinen 

laatikko rumisi hartioilla ja etupuolella kieppui lestinippu. 

Tienhaarassa hän pysähtyi ja näytti miettivän. Sitten hän ikään 

kuin itsekseen virkkoi: 

– Taitaa ollakin parasta mennä mökille kuolemaan. 

Hän lähti taas astua hoippumaan ja yski niin että oli maahan 

vaipua.  

Kuume yltyi yltymistään. Vielä houriessaankin hän yritteli 

kenkiä tekemään. Mutta naskali ei pysynyt enää kädessä ja päätä 

niin viepotti... 

–  Auta äiti sänkyyn! 

Siihen kyykähti isäni kyttyrään pehkujen päälle. Tupa lämpisi, 

oma savutupa, jonka hän oli itse rakentanut. Sammuvilla 

silmillään hän katseli lakea, joka oli jo aivan kiiltomustaksi 
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muuttunut. 

Puut paloivat uunissa hiiliksi, hehkuivat hetken ja sitten 

tummenivat. Siinä uunin lämmitessä, tulen riutuessa, henkäsi 

isäni viimeisen kerran.  (1926) 

 

 

Routaa 

 

 

Iloluontoinen, piippua poltteleva isä Aatu  oli sairastunut 

lentävään keuhkotautiin. Vilustuminen kortteen niitossa pahensi 

asiaa. Aatu yski, laihtui ja väsyi yhä enemmän. Metsäkanat eivät 

enää kuulleet hänen houkutusvihellyksiään eivätkä jääneet 

hänen puisiin loukkuihinsa, pajunoksat eivät taipuneet enää 

merroiksi. Isä kuoli vuonna 1897. Samaan aikaan kuoli perheestä 

jo toinen poika, nyt nuorin:  

 

Meille näkymättömät varjot piirittivät kehdon, jossa 

pikkuveikka lepää. Hän katsoo ja hymyilee niille. Hän ojentaa 

kätensäkin ja sanomaton ilo sädehtii silmistä. 

– Kuka se pyytää? Kuka se on niin hyvä ja hellä? Eikö minun 

rakkauteni ole kyllin suuri? Eikö minun sylini ole kyllin 

pehmeä? 

Näin sopottaa äiti pienokaiselleen. Vaan hän ei kuule enää 

kuolevaisten ääntä – omat ystävät ne kutsuvat, kiehtovat. 

Kun aaamun ensi sarastukset leviävät taivaanrannalle, silloin 

pieni sielu lensi pois. 

Se oli kuin tulikipunan sammuminen. Niin kuin kastepisaran 

putoaminen puun oksalta. 
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Ei tahtonut kyyneltä silmään tulla hänen kuolinvuoteensa 

ääressä. Jokainenhan ymmärsimme, että paremmin ei köyhän 

lapsi ystäväänsä voi valita. 

Me kannoimme pienen matkamiehen omassa tuudussaan 

mustaan saunaan, jossa isä jo vuottaen laudalla lepäsi. (1926.) 

 

Isä ja poika haudattiin Karttulan kirkkomaan yhteishautaan. 

Isänsä kuoleman jälkeen Pekka elätti perhettä kiertävänä 

suutarina. Elämän ankaruus koetteli maaseudun tilatonta 

väestöä. Monet loiset ja mökkiläiset joutuivat turvautumaan 

hätäapuun huonon sadon vuoksi. Maanvuokrakysymys hiersi 

talollisten, torpparien ja työväen suhteita. Tilattoman väestön 

keskuudessa olivat jo vuosia liikkuneet ajatukset yleisestä 

maanjaosta, joka toisi ratkaisun ongelmaan. 

 

Uutiset kertoivat Venäjän levottomuuksista ja tiukentuvasta 

suomenpolitiikasta. Kun Nikolai II antoi vuonna 1899 

helmikuun manifestin, Suomessa alkoivat routavuodet. Se 

merkitsi suomen kielen aseman heikentämistä, venäläisten 

virkamiesten lisäämistä, sananvapauden rajoittamista, sensuurin 

tiukentamista, lehtien lopettamista. Vaikka yksinmielisyys 

sortotoimien laittomuudesta oli vahva oli  näkökannoissa eroja. 

Epävakaassa poliittisessa tilanteessa alkoivat   maanjakohuhut 

jälleen liikkua maaseudulla. Huhujen mukaan Venäjän lain 

astuessa voimaan tsaari panisi toimeen yleisen maanjaon. Tukin- 

ja metsänostajat kehottivat isäntiä myymään metsänsä ennen 

kuin ne jaetaan tilattomille. Yleisen maanjaon lisäksi puhuttiin 

maaseudulla myös maaveron poistamisesta tai alentamisesta ja 

vaadittiin virkamiesten ja pappien palkanmaksun lopettamista. 

Osoittaakseen lojaalisuuttaan Venäjälle ihmiset kieltäytyivät 
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monilla maaseutupaikkakunnilla allekirjoittamasta keisarille 

osoitettua suurta adressia, jolla toivottiin voitavan vaikuttaa 

sortotoimenpiteiden ja laittomuuksien lopettamiseksi. (Peltonen 

1992.) 

 

Kun kaupunkeihin kantautui tietoja maaseudun tunnelmista, 

sivistyneistö koki asiakseen lähteä valistamaan kansaa maan 

poliittisesta tilanteesta. Manifestia seuranneena keväänä ja 

kesänä osakunnat lähettivät ylioppilaita kansanvalistustyöhön, 

joka liitettiin osaksi perinteen keruuta. Myös Ylä-Savossa liikkui 

ylioppilaita tallentamassa sukutarinoita, keskustelemassa 

ihmisten kanssa ja  pitämässä luentoja Suomen historiasta, 

valtiollisista vaiheista ja kirjallisuudesta. Ennen kaikkea haluttiin 

varoittaa kansaa uskomasta maanjakohuhuihin. 

Esitelmöitsijöillä oli mukanaan kirjallisuutta ja erilaisia lehtisiä, 

joita he jakoivat ja myivät. Kirjavalikoimaa riitti Runebergin  

Vänrikki Stoolin tarinoista Suomen perustuslakiin. Monien 

lehtisten aiheena olivat maanjakohuhut, jotka haluttiin osoittaa 

perättömiksi. Myytävänä oli myös hyvän keisarin, Aleksanteri 

II:n, muotokuvaa sekä kuvia niin suomalaisista suurmiehistä 

kuin uskonnollisista aiheistakin. Sanomalehdistössä 

maanjakohuhun levittäjiksi leimattiin laukkuryssät niin kuin 

aikaisempinakin vuosina. (Peltonen 1992; Toikkanen 1997.) 

 

Ylioppilaiden kerätessä perinnettä ja valistaessa kansaa Pekka 

lähti Pielavedelle tukinuittoon. Elämäntarinassaan hän kertoo, 

ettei sopeutuminen savottaelämään ollut helppoa. Työ oli 

raskasta ja tukilla pysyminen tuotti alkuun vaikeuksia. Vapaa-

aika savotoilla kului jutuniskennässä ja korttia pelaamalla. Se, 

jolla oli tuuria pelissä, ei koskaan joutunut itse maksamaan 
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kahviaan. Korteilla katsottiin maksaja. Pekka ei piitannut 

kortinpeluusta eikä viinakaan maistunut. Monenlaisia 

kokemuksia ja kertomuksia karttui kuitenkin kesän aikana 

varastoon.  Syksyllä hän palasi takaisin kotiin ja jatkoi 

suutarintyötään.  Seuraavana keväänä Pekka sai kirjeen isänsä 

lyhytaikaiselta oppipojalta Eenokin Jussilta, joka pyysi  häntä 

Pielavedelle tukkihommiin: kansakoulun käyneelle olisi tiedossa 

muutakin työtä kuin tukinuittoa. Edellisen kesän epäonnisista 

kokemuksista huolimatta tarjous oli houkutteleva. Vielä 

vanhanakin tapahtuman ainutkertaisuus oli Pekan mielessä 

kirkkaana: ”Tämä oli  elämäni ensimmäinen kirje. Hyvillä mielin 

hyräilin pitkin iltaa. Varsinkin herraskainen huudahdus 

kirjeessä 'Tervetuloa' teki askeleeni keveäksi.”  Pekka päätti 

lähteä, vaikka joutuikin jättämään keuhotautiin sairastuneen 

äidin ja sisaruksensa. Myöhemmin kertomuksissaan Pekka 

muistelee lähtötunnelmiaan ja kokemuksiaan: 

 

 

 

Lakeisesta lähti savu ulos 

puista torvea myöden. 

Yhtyi ylempänä 

leijailevaan pilveen. 

Varis vaakutteli siipiänsä, 

vaah, vaah – mene siitä. 

Aurinkokin alkoi 

metsän takaa nokkelasti nousta, 

kevätaamu iki-ihanainen! 

Mutta musta murhe 

painoi pahoin 
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nuorta sydäntäni. 

Äidin ääni kauan 

mukanani kulki.... 

 

 

–  Minä menen, sanoin äidille.  

–  Täytyyhän sinun mennä, sanoi äiti. Olen kyllä hyvin sairas, 

samoin siskosikin. Isäsi jätti perinnöksi tämän kalvavan taudin, 

mutta ehkä me sentään joten kuten selviämme naapurien avulla. 

Ja lähetäthän sinä joskus rahapennosen niin kuin ennenkin. Ja 

minä siunaan sinua siitä ja pyydän Luojalta, että ei sinulta 

itseltäsi pidä koskaan jokapäiväistä leipää puuttuman. Käyhän 

saattamassa luumme multaan! 

 

 

Pielaves, Pielaves, 

Murtoselkä muikkunes. 

Siellä monta tukkiukkoo 

mutusteli kalakukkoo 

illantullen mielellään, 

mielellään, kielellään. 

 

 

Kekkos-Taavetin kanssa taivalsimme kevätsontaista tietä 

Pielavettä kohden. Sitä on melkein päivän matka jalankulkijan 

jatustella Karttulan kankailta Pielaveden kirkolle. 

Siinähän se oli Jussin asumus aholla lepikon laidassa Lehon 

taloa vastapäätä. Kaksi tuvan tuppeloa. Toinen sisäänlämpiävä, 

pimeä porstua välissä. Jussi ei ollut kotona. Tuli pian. 
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– Terve, terve! Nyt se on, Pekka, sillä tavalla että emme vielä 

pääse rakkaille rannoille. Järvet ovat jäässä. Tukkikasat hangen 

alla. Täytyy  odotella. Niin että korjaile sinä puulaakin hevosen 

valjaita tässä minun pirtissä Ruuskasen tytön kanssa tuossa 

lattialla, ei vieretysten vaan pääksytysten... Vaikka se on 

sellainen tyttö, että kun illalla lähtee läänilleen, vasta aamulla 

palaa kahvin keittoon. Ehkä on parasta ruveta ruokamieheksi 

Röngälle. Se on tässä aivan lähellä. 

– En minä. Itse pidän ruokakomentoni. 

– Niinpä taitaa parasta olla, alusta alkain opetella. Eihän niitä 

siellä jokien varsillakaan ole ruokaloita. Voita, leipää ja järvestä 

vettä – puukko puukhollarina, siinä kaikki. Ei meitä surulla 

ruokita. 

 

Jo sulivat suot. Jo alkoivat purot pursua liikoja vesiään. 

Puulaakin punaisella ruunalla ajelimme Maaningan rajoille asti. 

Salmelan taloon saimme asunnon talon parhaaseen kamariin. 

Emäntä jutteli: 

– Ei ole kamarissa kahta sänkyä, niin että teidän täytyy sopeutua 

kummankin tähän samaan. 

Emäntä naurahti ja jatkoi: 

– Mutta jos tämä yhteinen tuntuu tukalalle, voisit sinä nuori 

mies ainakin osan yöstä maata sisarentyttäreni kanssa tuolla 

toisessa kamarissa. Taidatpa olla vielä niin ujo, ettet uskalla 

tytön viereen mennä. 

Minä olin ujo enkä mennyt. 

Aamulla alkoi ankara tukkien vieritys. Se on raskasta raadantaa, 

kun kankien kanssa parinkymmenenkin metrin mittaisia tukkeja 

raahataan teloja myöten rantaan. Lahden poukamasta alkoi pieni 

puro. Sitä myöden sitten puinemme ja luinemme painuimme 
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Murtoselkään. Pieni pysähdys kirkolla ja sitten eteenpäin Säviän 

kanavaa kohden. Ennen kanavaa rupesi vinhasti tuulemaan 

vasten näkimiä. Tuli pakollinen paussi. Miehet olivat mielissään, 

kun saivat kouraista kortit taskustaan. Vähäinen Niskan mökki 

oli asuntomme. Niinpä niin. Muilla oli omat aapisensa. Minä 

mittailin katseellani Niskan Hilmaa. Tästäpä Hilmasta tein sitten 

vuosien perästä laulunkin. 

– Jo vetää, jo vetää! kuului huuto eräänä aamuna.  

Keksit olalle ja sumalle suorimaan tukkeja matkalle. Kaunista 

Säviän seutu on saarineen ja salmineen. Nilakka nielee vettä, 

mutta kyllä sitä riittääkin. Sillan alta otti ponttooniporukka tukit 

haltuunsa ja jatkaa matkaa Äyskoskelle asti, jonne joudutaan 

juuri juhannukseksi. Tilit kouraan ja ongelle, se on uhka usealle. 

Meille muille muutamille alkoi pyhien perästä tukkien luku 

eräässä Halla-yhtiön omassa talossa. (Kaskuja Karttulasta.) 

 

 

Nilakalla 1901 

 

Tulee susi vaikka kelle, 

tuli myöskin Kekkoselle. 

Nilakalla niemen kärki, 

Repohäikkä nimeltänsä. 

Hirmumyrsky lautan särki, 

siinä oli mennä järki 

pomolta ja myöskin muilta. 

Miehet kyykki kyykyllänsä, 

pulikoivat puiden päällä, 

kiukkuisena kiehui vesi. 

Kuului huuto sieltä täältä: 
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auttakaatte, auttakaatte! 

Vastasivat irvileuat: 

Ootko paha akallesi –  

kadu syntis, anna mennä, 

kun et nenällesi lennä... 

Hajosi kuin akan hame 

rantamille tukkilautta. 

Täysi susi tämä kerta! 

Sanoi Jussi sapekkaasti, 

toimin vasta varovammin. 

Kämmenistä tihkui verta. 

Tuli loma loikomisen, 

viikon päästä heräsivät 

vasta ukot unestansa. 

Lopun kesän keräsivät 

tukkilaiset tukkejansa. 

Enempätä en mä tiedä, 

kun en kulje siitä kautta. 

 

 

Valkea huivi 

 

 

Samoihin aikoihin kun Pekka kulki tukkilaisena Pielisellä, 

ilmestyi Teuvo Pakkalan  Tukkijoella (1899), nelinäytöksinen 

laulunsekainen huvinäytelmä, niin kuin alaotsikko kuului. 

Näytelmän juoni etenee vauhdikkaiden laulujen myötä. 

Kansanlaulujen rinnalle olivat Larin Kyösti, Otto Manninen ja 

Kaarlo Halme kirjoittaneet lauluja, joiden melodioista vastasi 
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Oskar Merikanto. Helsingissä suuren suosion saanut näytelmä 

levisi pian esitettäväksi ympäri maakuntia. Pekalle näytelmä tuli 

tutuksi, kun sitä näyteltiin Pielavedellä. Näyttelijöinä oli myös 

suoraan uitosta tulleita pihkaisia tukkilaisia. Pekka sai 

konnamaisen Rättärin roolin. Näytelmässä tukkilaiset saapuvat 

kylään, jossa talolliset katsovat heitä karsaasti. Tukkilaiset 

puolestaan tuntevat omanarvontuntoa vapaudessaan ja 

riippumattomuudessaan, he eivät ole turpeeseen sidottuja. 

Jännitteitä näytelmään luo tukkipomon ja talon tyttären 

romanssi. Yhteiskuntajärjestys ei kuitenkaan murene, sillä 

lopussa tukkipomo paljastuu talollisen pojaksi. 

 

Pekalle talollisten ja tilattomien välinen raja oli pienestä pitäen 

tullut selväksi. Loisen lapsen leikkejä talollisen lapsen kanssa ei 

katsottu suopeasti. Poikasakeissa liikuttaessa asian saattoi 

unohtaa, mutta oli toisenlaisiakin tilanteita. Sen Pekka oli saanut 

kokea leikkiessään isäntätalon tyttären, Kustaavan eli Taavan, 

kanssa. Ja olihan niitä monta muutakin tapausta. Ensimmäisen  

tukkilaiskesän kokemukset antoivat Pekalle uudenlaisen 

näkökulman kotikylän elämään ja ihmissuhteisiin. Oli erilaisia 

elämäntapoja, jotka kyseenalaistivat vanhan järjestyksen.  Tylyt 

sanat eivät tehneet enää niin kipeää. Tutustuttuaan talollisen 

tyttöön Hannaan Pekka sai kuitenkin muistutuksen omasta 

paikastaan yhteisössä. Hannan keskustelu äitinsä kanssa on 

painunut Pekan mieleen: 
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Keiteleen kirkkoreissu 

 

Kamarin ovi oli raollaan. Koukistin kaulaani kuullakseni.  

- Myö mäntäs aamulla laivalla (höyrylaiva Porthanilla) Keiteleen 

kirkolle. 

Kuka myö? 

Otto, Miina, minä ja... 

Kuka? 

Tarvihteeko sitä niin tarkalleen kaikk nimet tavata ja tarkastoo. 

Tarvihtoo, tarvihtoo. Siis kuka se on? 

Siis se on se suutarin Pekka. 

Vai suutarin Pekka. Ja sinä olet suuren talon tyttö ajatteles... No 

ei siinä tarvihe vesiä herutella. Mäne sitten. Mutta siivolla pittää 

olla. Et sua koulun kohalla ies käestä Pekkaa pittee. 

Ee, ee. 

Hanna livahti ovesta ulos ja huiskautti minulle huivillaan, että 

lupa saatu. 

 

 

Niin myö mäntiin Keiteleelle, 

kirkkoon muka meinattiin. 

Niihen ommain tyttöin tähe 

ihtejämme rienattiin. 

 

Se kun alako partai kasvoo 

nuaman keskivaiheeseen. 

Haeskeltiin kasvurasvoo 

tähän arkaan aiheeseen. 
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Otto aattel silloin Miinoo 

ikkuiseksi kullakseen. 

Eehän siihen tarvii viinoo, 

hyvin toimeen tullakseen. 

 

Minä havittelin Hannoo 

ihan ilimanaikojaan. 

Nuori tyttö muata pannoo 

vielä äijin vierustaan. 

 

Niin myö mäntiin Keiteleelle 

pitkin suurta Nilakkoo 

Nilakass kuttoo muikut, 

vuan ei löövy silakkoo. 

 

Tyttösillä oli näillä 

evväitäkin mukanaan. 

Niitä syötiin kirkkomäillä, 

kuiviin suihin sullottiin. 

 

Sitten pojat puolestamme 

limunaatit tarjotaan. 

Alko olla huolenamme 

takas lähtö Karttulaan. 

 

Jäi se kirkko näkemättä 

sisäpuolta kokonaan. 

Hanna tarjos mulle kättä, 

laivarantaan ravataan. 
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Lakko 

 

 

Routavuosien tapahtumat eivät juurikaan tule esille vaarin 

runoissa ja häntä haastatelleet toimittajat ja tutkijatkin olivat 

kiinnostuneita muista asioista. Sen sijaan löydän papereiden 

joukosta kaksi romaanikäsikirjoitusta, joissa käsitellään 

routavuosien aikaa Suomessa. Toinen niistä on Pekka Peskan 

nimimerkillä varustettu käsikirjoitus, jossa on Venäjän 
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vallankumouksen tapahtumiin liittyvä episodi. Romaanin nimi 

on Intiaanikesä, ja sen pääjuoni kertoo vanhan miehen ja nuoren 

naisen välisestä rakkaudesta. Päähenkilön Matti Mattilan äiti on 

suomalainen ja isä syntyperältään suomalaisvenäläinen 

laukkuri, joka jättää viettelemänsä naisen ja palaa Karjalaan 

perheensä luo. Poikansa Matin vartuttua isä ottaa hänet 

kuitenkin luokseen vastatakseen hänen kasvattamisestaan. Matti 

lähetetään Pietariin opiskelemaan. Käsikirjoituksessa on pieni 

1800-luvun lopun ajankuva: 

 

Oli ne ajat kun kansa alkoi kapinoida elinehtojensa puolesta 

Venäjälläkin. Mutta murhanhimoinen ylimystö karkoitti 

kapinoitsijat Siperiaan ja vankiloihin. Sekään ei auttanut. Tuli 

uusia tulvia, jotka jäytivät mädäntyneen yhteiskunnan 

perusteita. (Intiaanikesä.) 

 

Opiskelun ja Venäjän sotaväen jälkeen Matti Mattilaa alkaa 

kiinnostaa kumouksellinen toiminta: ”Sotkeuduin sitten 

nälkäisten puuhiin. Painoin palkeita liikaa. Keisari huomasi 

minut kevyeksi ja pani itseään palvelemaan.” Keisarin 

armahduksen hinta on kuuden vuoden palvelu Venäjän 

sotaväessä. Tuona aikana nimi Mattila muuttui Makaroviksi, 

mutta mies pysyi samana: 

 

Makarovin huoneissa alkoi käydä keisarin kätyreitä 

nuuskimassa. Makarov ei ollut vilpitön viranomaisten silmissä. 

Kun asiantila tuli yhä tiukemmaksi, näki Matti parhaaksi paeta. 

Paljon oli piiloja Pietarissa siihen aikaan. Lienee vieläkin. 

Paraskin vainukoira eksyy jäljiltä, kun on joku Eeva 

eksyttämässä. 
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Matti käveli niitä kurjia kujia myöden, jonne eivät isoset uskalla 

tulla. Hämärissä porttikäytävissä häilyi varjoja. Kuului kirouksia 

ja naisten naurun kikatusta. Joku oli löytänyt omansa. Koppasi 

hänet kainaloonsa ja siltä kohtaa kolon suu tyhjeni. 

Tehtaiden sakea sauhu oli muuttanut mustaksi valkeat seinät. 

Lehmusten lehdet lepattivat raskaina tomun ja lian peitossa. 

Laihoja lapsia juoksenteli risaiset rievut päällään. Jostakin kuului 

haitarin haikea valitus. 

Täällä oli ne köyhien kolkot korttelit, jossa haisi haaskat 

hautaamatta. Liian lian nieli Neva pyörteisiinsä. (Intiaanikesä.) 

 

Vallankumouksellinen Pietari jää kuitenkin taakse, kun juonessa 

siirrytään eteenpäin itsenäistyvään Suomeen ja päähenkilön 

rakkaustarinan kuvaamiseen. 

 

Romaanin päähenkilö Matti Mattila meni Venäjän armeijaan 

päinvastoin kuin monet suomalaismiehet, jotka osallistuivat 

kutsuntalakkoihin. Historiankirjoista luen keisarin heinäkuussa 

1901 julistamasta Suomen uudesta asevelvollisuuslaista, joka 

velvoitti suomalaiset säätyyn katsomatta ottamaan osaa Venäjän 

puolustukseen. Suomalaiset voisivat suorittaa 

asevelvollisuutensa sellaisissa joukoissa, jotka koostuivat 

etupäässä suomalaisista, mutta heidät voitiin määrätä myös 

täydennykseksi venäläisiin joukkoihin. Suomen kannalta laki oli 

säädetty autonomian lainsäädännön vastaisesti. 

Nuorsuomalaisista ja ruotsinmielisistä koottu Kagaali ryhtyi  

järjestämään laittomien asevelvollisuuskutsuntojen vastaista 

toimintaa. Koko Suomessa kutsuntatilaisuuksiin saapui vain alle 

puolet asevelvollisuusikäisistä. Kutsuntalakot olivat selkeä 

protesti Venäjän sortotoimenpiteisiin ja aiheuttivat 
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rangaistustoimia niihin osallistuneille: kutsunnoista pois jääneet 

kirjattiin nostoväkeen, virassa olevat erotettiin. Sensuuria 

kiristettiin entisestään ja kutsuntalakkoja tukeneita virkamiehiä 

karkoitettiin maasta. (Tommila 1999.)  

 

Maaseudulla kutsuntoja ei vastustettu niin voimakkaasti kuin 

kaupungeissa. Asevelvollisuusiän juuri vuonna 1902 

saavuttanut Pekka kuitenkin osallistui kutsuntalakkoihin. 

Osittain elämäkerrallisen tuntuisia kuvauksia sisältävä 

romaanikäsikirjoitus Sepän Otosta kuvailee yksityiskohtaisen 

tarkasti laittoman asevelvollisuuslain aiheuttamia tunnelmia 

maaseudulla ja myös itse kutsuntalakkoihin osallistumista. 

Käsinkirjoitettu kertomus on pahoin kastunut ja muste on 

levinnyt niin, että paikoitellen tekstistä on mahdoton saada 

selvää. Osa sivuista on joutunut hukkaan. Käsikirjoitus alkaa 

sivulta kolme ja jatkuu parikymmentä sivua kunnes loppuu 

kesken. Paikan- ja talonnimet kertovat, että tapahtumat on 

sijoitettu Pekan kotiseudulle Karttulaan. Sepän Otto kertoo 

tarinaansa: 

 

Olin kirkolla kun laiton asevelvollisuuslaki piti julki luettaman. 

Pappi parka alistui ja nousi pönttöön. Toivoimme, että ei kukaan 

menisi kuulemaan. Mutta muutamat mummot olivat toista 

mieltä. Heidän heikko jähmettynyt järkensä seuloi sanoja: 

Olkaa esivallalle alamaiset – sillä ne vallat kun ovat, Jumalan 

säätämiä ne ovat. 

Muutamat pojanviikarit olivat kirkon ovella, myöskin minä 

mukana ja taluttivat mummot takaisin. Näin ehkäisimme 

ennakolta toimituksen, sillä eihän tyhjille seinille selitys ollut 

tarpeen. Emme olleet sittenkään kyllin sitkeitä. Jonakin pyhänä 
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jälkeenpäin keisarin käsky kävi käytäntöön.  

Aloin olla asevelvollisuusiässä. Mutta me pitäjän pienet ja suuret 

teimme tämän. Vain harvat hakeutuivat kutsuntapaikkoihin. Ja 

jos joku meni, sai palattuaan pahanlaisesti sekäänsä. Kyläkuri 

kuului näiden lakkolaisten laskelmiin. (Käsikirjoitus.) 

 

 

Oton tarina etenee kuvauksella siitä, miten poliisikonstaapeli 

etsii lakkolaisia, joita piilotellaan taloissa. Lakkolaiset pitävät 

salaisia kokouksia ja suunnittelevat kuka minnekin lähtöä: 

 

Kokkoniemen tupa oli tupaten täynnä. Pojat pohti, mitä tehdä, 

kuin eleä. Useimmat kannattivat ulkomaille lähtöä, toiset 

Ruotsiin, toiset Ameriikkaan asti. Helppo niiden oli heristellä 

nyrkkejään, joilla oli rapeasti rahaa. Minulla ja monella muulla ei 

ollut. Lupasi ne rikkaiden rintaperilliset meitä köyhiä 

ahdingossa auttaa. Mutta ei siitä jälkeenpäin kuulunut tuon 

kummempata... 

Oli vielä paikotellen paljon lunta. Ei edes tukkijoelle voinut 

lähteä. Piilottelin pirttien uunien päällä alkuaikoina. Konstaapeli 

oli kovassa puuhassa saadakseen minut kiinni. Kerrottiin, että 

sille ketaleelle oli luvattu suuri summa rahaa jokaisesta 

karkulaisesta, jonka sai raahatuksi esivallan eteen. 

Kerran pistäydyin Pirttilahden tupaan. Emäntä ehätti sanomaan: 

Käänny nyt käkenä muuanne kukkumaan – isäntä on 

konstaapelin kanssa kamarissa. 

Rapussa tuli Jussi vastaani ja minä annoin hänelle varoituksen. 

Juoksimme peräperää navettaa kohden. Jussi painui 

lehmänparteen, minä vielä kurkin ja kuulostelin. Onneksi 

paiskasi konstaapeli päänsä oven päälykseen ja seisoi muutaman 
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sekunnin pökertyneenä. Minulla oli aikaa ajautua lantaluukusta 

ulos ja sitten hautauduin kauhean tunkion kupeelle. Kuulin kun 

konstaapeli kovisteli Jussia: 

Eikö täällä ollut toinenkin karkulainen, se sepän Otto. 

En tajunnut tarkalleen, mitä Jussi jurisi. Konstaapeli kopeloi joka 

nurkan navetasta – tulipa tunkiollekin tähyämään, mutta minä 

makasin hiiren hiljaa kolossani.  

Se tie vei Jussin kaartin kasarmille kolmeksi vuodeksi. 

(Käsikirjoitus.) 

 

En koskaan kuullut vaarin puhuvan kutsuntalakkoon liittyvistä 

asioista. Elämäntarinaankaan kutsuntalakkoon osallistuminen ei 

päätynyt.  Vain lyhyt kalenterimerkintä kesäkuulta 1952 viittaa 

tähän elämänvaiheeseen: ”Meinasin mennä 

asevelvollisuuslakkolaisten 50 v. juhliin kesäkuun 2. p:nä, mutta 

helsinkiläiset tulevat tänne helluntaiksi, sen vuoksi peruutin.”  

 

 

Lähtö 

 

 

Kokemukset tukkilaiselämästä ja kulkemisesta sekä omat 

päätökset kuten raittiuslupaus ja kutsuntalakkoihin 

osallistuminen itsenäistivät Pekkaa. Hän alkoi kaivata avaraan 

maailmaan. Uudet aatteet vetivät puoleensa. Kodin piiri tuntui 

ahtaalta ja toimeentulon mahdollisuudet vähäisiltä. Perhe oli 

pienentynyt entisestään. Ada-sisko  kuoli keväällä 1901 

keuhkotautiin.  Seuraavaksi pelottava tauti uuvutti äidin Riitta 

Susannan. Äiti oli Pekalle läheinen ja hänen sairastumisensa ja 
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kuolemansa aiheuttama ahdistus tulee esille monissa runoissa. 

Keuhkotauti kammotti Pekkaa, ja hän karttoi sairasta äitiään. 

Omaelämäkerrassaan Pekka saa siunauksen ja anteeksiannon 

äidiltään, mutta kalvavat itsesyytökset synnyttivät hyvinkin 

synkkiä säkeitä hänen mielessään: 

 

 

Kun mä kaitsijaani kammoin, 

olen siitä murheinen. 

Rakkauuden maksoin grammoin -  

olen itse nälkäinen. 

 

Kun mä kotoani läksin, 

enkä lupaa kysynyt, 

olen sitten ijän kaiken 

kulkijana pysynyt. 

 

Niin kuin mustan murhamiehen, 

aina täytyy vaeltaa. 

Jää vain jälki outoon tiehen, 

johon pian katoaa. 

 

Elä lapsi tällä lailla 

elon tietä vaella. 

Äidin siunausta vailla 

on niin outo kulkea. 

(Ote runosta Äidin laulu.) 
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Äiti kuoli heinäkuun 1. päivänä 1901. Niin kuin perheen kaikki 

muutkin vainajat hänet haudattiin Karttulan vanhan 

hautausmaan yhteishautaan. Lapsista olivat Pekan lisäksi elossa 

enää veli Aatami eli Aatu ja sisko Hilda. Liekö keuhkotaudin 

kammo ollut syy siihen, että Pekka äidin kuoleman jälkeen teki 

päätöksen myydä kotimökin viljoineen naapurin isännälle 

viidellätoista markalla. Sisko ja veli asettuivat kotiseudun 

taloihin. Pekka aloitti vaelluksensa. 

 

       
 

      Äiti. 
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Kivinen karu Karttula, 

mut mulle silti rakas. 

Kun poistuin kerran poluiltas,  

en tullut enää takas. 

 

Kivinen karu Karttula, 

surun ja riemun rikas. 

Kun muistan aikaa nuoruuden, 

unohdan pienet vikas. 

 

Hei kuulehan nyt Kekkonen, 

on sieltä sunkin sukus. 

Ja niitä oli paljonkin, 

jos luettelen lukus. 

 

Olimme tasavertaiset, 

vaan sitten seura sekos. 

Pojasta polvet muuttuvat, 

sen ilmoittaapi tekos. 

 

Kivinen karu Karttula, 

minulle vielä rakas. 

Jo kauan sitten tuulonen, 

pois askeleni lakas. 
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MIERO 

 

Kulkija 

 

 

Talvisin saimme vaarin vieraaksi luoksemme. Paksu ja jäykkä 

talvipalttoo ja alkuaan valkoturkiksinen Mannerheimpäähine, 

jonka vaari oli mustikalla värjännyt tummansiniseksi, 

ripustettiin naulakkoon. Suuressa nahkaisessa salkkussa olivat 

vaatteet ja tulijaisiksi tarkoitetut runovihkot ja jos joulu oli 

lähellä, Ruoveden Joulu -lehdet. Usein salkusta löytyi myös 

kalakukko. Vaari toi mukanaan Ruhalan vähän ummehtuneen 

vanhojen tavaroiden ja savun hajun. Vierailut saattoivat kestää 

parikin viikkoa. Lasten perheet olivat etappeja matkoilla. 

Tyttärensä luona Helsingissä hän vietti pitempiäkin aikoja. 

Joskus matkat suuntautuivat koti- tai opiskeluseuduille ja 

vuosien varrella saatujen ystävien luo. Meistä oli kummallista, 

kun vanha vaari ykskaks ilmoitti lähtevansä Nuorten miesten 

kristillisen yhdistyksen tilaisuuteen. Palattuaan hän saattoi 

huokaista: ”Parempia ihmisiä ovat kuin minä.”  

 

Matkat toivat vaihtelua eläkepäiviin. Vaikea olisi ollut olla vain 

Itärannassa. Vaeltamisesta oli vuosien mittaan tullut vaarille 

elämäntapa. Elämäntarinassaan hän kutsuu itseään 

mieronkulkijaksi. Useissa runoissaan ja kertomuksissaan hän 

pohtii, mistä kulkemisen halu häneen oli tarttunut: Oliko se 

lapsuuden perheessä opittu tapa? Vai iskostuiko kulkeminen 
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mieleen uitossa vietettyjen kesien aikana? Vai painoiko äidin 

kuolema mieltä ja toi rauhattomuuden? Kuka sen tietää? Asia 

askarrutti vaarin mieltä, kun hän katsoi elämäänsä taaksepäin: 

 

Minun vaellusvuoteni ovat monet. En ole kauan yhdessä 

paikassa lahonnut. Se on tottumus. Sisäinen rauhattomuus tai 

jotakin sen tapaista. 

Olen loisen lapsi. Muutimme torpasta toiseen. Talosta toiseen. 

Joka vuosi muutimme. 

Suuri perhe. Paljon lapsia. Siinä sitä onkin muuttamisen syytä. 

Semmoista se on ollut. Ei rauhaa. Ei pysyväistä pesäpaikkaa 

enempi kuin taivaan linnuilla. Ja jos on ollutkin koti, on se 

jollakin tavalla aina särkynyt. Kulje, kulje, kuohuu veressäni.  

 

 

Kulkuri 

 

Monta olen yötä penkillä maannut 

takkini korvan alla vaan. 

Monta olen kertaa lähteä saanut 

talvista tietä taivaltamaan. 

Hallit ne haukkuu, ihmiset haukkuu, 

minä olen köyhä poika vaan. 

Metsän syrjässä pakkanen paukkuu, 

kukkokin kiekuu orrellaan. 

Ei ole kotia, ei ole kultaa, 

muiden kiusana kuljen vaan. 

Maantien oja on peltoni multaa, 

siihen mun sieluni siunataan. 

(Ruhalan Runomuseo, Tauluja lauluja veisteitä, 1970.) 
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Talvikoti 

 

 

Pekan vaellusvuodet alkoivat, kun hän lähti opiskelemaan. 

Hänen määränpäänsä oli Pohjois-Savon kansanopisto Kuopion 

maalaiskunnassa Koivumäessä, Hiltulanlahden rannalla. Pekka 

ei lähtenyt kotiseudultaan yksin. Matkaan lähti myös 

lapsuudenystävä Paavo.  

 

Pohjois-Savon kansanopisto oli perustettu vuonna 1895. Se oli 

toiminut jo seitsemän vuotta, kun Pekka ja Paavo aloittivat siellä 

opintonsa. Johtajana oli tuolloin Hjalmar Mikander (1862 – 1948). 

Hän oli yksi monista Tanskan kansanopistojen toimintaan 

tutustumassa käyneistä suomalaisstipendiaateista.  Heidän 

kohteena oli Askovin opisto, joka niin kuin monet muutkin 

sikäläiset opistot oli perustettu maaseudulle tukemaan tanskan 

kielen ja tanskalaisuuden säilymistä. Uhkana näille oli Preussin 

laajentumis- ja sortotoimenpiteet. Tanskalaiset ja suomalaiset 

tunsivatkin jonkinlaista kohtalonyhteyttä poliittisten olojen 

samankaltaisuuden vuoksi. Kansanopistojen historiaa 

tutkiessani löydän tietoja siitä, miten 1800-luvun viimeisen 

vuosikymmenen venäläistämistoimet vauhdittivat myös 

Suomessa opistojen perustamista maaseudulle. 

Kansanvalistusseura oli jo muutaman vuosikymmenen ajan 

tehnyt kansanopistoaatetta tunnetuksi Suomessa. Taustalla 

olivat fennomaanisen tradition käsitykset vapaasta 

kansansivistystyöstä ja sivistyneistön velvollisuudesta valistaa 

kansaa. Keskusteluja oli käyty kiivaastikin opistojen 
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aatteellisesta pohjasta ja esimerkiksi uskonnon asemasta 

opistojen opetusohjelmassa.  (Aaltonen 1991, Toikkanen1997, 

Tuominen 2003.)  

 

Kansanopistojen keskeisenä tavoitteena oli tarjota nuorille 

mahdollisuus täydentää kansakoulussa saatua tietopohjaa. 

Lehtimies, runoilija ja kansansivistäjä Severi Nymanilta (myöh. 

Nuormaa, 1865-1923) ilmestyi  artikkeli Kansanomaisesta 

opetustavasta (1899), jossa hän pohtii opetuksen tavoitteita ja 

menetelmiä sekä antaa ohjeita opettajille: Opetustavassa tulee 

korostaa oppilaan ja opettajan välistä luottamuksellista suhdetta. 

Opettajan tehtävä on pyrkiä näkemään oppilaidensa näkökannat 

ja sovittaa opetus sen mukaisesti. Tiedon paljouden sijasta on 

tärkeää herättää oppilaan kiinnostus tietoon. Luku-, kirjoitus- ja 

laskutaidon kehittämisen tarkoituksena on tukea oppilaiden 

itsenäistä tiedonhankintaa. Oppiaineista keskeisiä ovat uskonto, 

historia, maantieto ja erilaiset taloudelliset kysymykset. 

Kirjallisuuden kautta avataan uudenlaisia näkymiä maailmaan. 

Myös matkakuvaukset ja Kansanvalistusseuran maantieteelliset 

kuvaelmat ovat suositeltavia oppimateriaaleja. Paljon aikaa on 

syytä käyttää käsitteiden selventämiseen: Mikä on isänmaa tai 

yhteiskunta, entä valtio? Mikä ero on henkisen ja hengellisen 

välillä, entä sivistyksen, siisteyden ja siveyden? Opetuksen 

tavoitteena on sellaisen maailmankatsomuksen luominen, jonka 

perustana on jalo ja voimakas luonne, siveelliset periaatteet sekä 

oikeuden ja totuuden kunnioitus. (Nyman 1991 /1899.) 

 

Uusi yhteisö ihanteineen valloitti Pekan. Rehtori Mikanderin  

Tanskasta tuomat ideat vaikuttivat opetukseen. Puhuttiin elävän 

sanan koulusta. Opiston ilmapiiri oli tasa-arvoinen. Talollisten ja 
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loisten lapset olivat samanarvoisia. Säätyero ei sortanut. Vanhat 

kaunat ja epäoikeudenmukaisuudet unohtuivat, kun arjen 

ankaruus jäi loitommalle. Elämä oli muutostilassa. Oppilaat 

olivat  siskoja ja veljiä keskenään. Kansanopistoja onkin kutsuttu 

maaseudun nuorten talvikodeiksi, joihin he syksyisin saapuivat 

–  monet yhä uudelleen.  

 

 

Kasvien maailma 

 

Kansanopistossa Pekka oli mökkiläisen poika. Mielessäni 

vaeltelen Pekan kotiseudulla.  Katselen pientä peltotilkkua, jolla 

kasvatetaan leipäviljaa suutarin palkaksi saaman viljan 

lisukkeeksi. Peruna- ja naurismaa ovat mökin läheisyydessä ja 

kessupenkki tunkion kupeessa. Jokunen humala kurkottaa 

kärhöjään pitkin aidanseipäitä. Ikkunalaudalla äiti kasvattaa 

balsaminkukkia. Ukonhattua ja hirvenjuurta on kotitarpeiksi 

monen mökin nurkalla. Isompien talojen pihoille on istutettu 

syreenejä, kirsikka- ja omenapuita, juhannusruusuja.  

 

Kansanopistotalven ja kotiseudulla vietetyn kesän aikana Pekan 

ja Paavon mielessä kehittyi ajatus ryhtyä puutarhuriksi. Se 

merkitsi syksyllä 1903 lähtöä Pohjois-Karjalan kansanopiston 

yhteydessä toimivaan Niittylahden puutarhakouluun. Koulu oli 

kolmivuotinen. Sen aikana Pekka sai tutustua aivan 

uudenlaiseen kasvien maailmaan.   Suomen ensimmäinen 

puutarhakoulu oli perustettu 1840-luvulla Turkuun, mutta vasta 

vuosisadan lopulla oli puutarha- ja kasvitarha-alan opetukseen 

alettu kiinnittää erityistä huomiota. Lukuisia kouluja perustettiin 
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niin ammatti-ihmisten koulutusta kuin kotitalouksien 

tarpeitakin varten. Koulujen myötä levisi kasvitarhaviljely ja 

uudet kasvilajikkeet tulivat tutuiksi laajemmin.  

 

Monet kasveista olivat opiskelijoille aivan tuntemattomia. 

Tututkin kasvit ja nimet saivat rinnalleen latinankieliset nimet. 

Niin kuin tomaatti, Solanum lycopersicum, tuo outo 

perunansukuinen kasvi, jota oli pidetty haitallisena terveydelle 

ja joka aluksi oli maistunut kitkerälle. Solanum tarkoittaa 

myrkkykoisoa, mutta tuo mieleen myös latinan sanan sol, 

aurinko. Pekka sai oppia, että tomaatti rakastaa aurinkoa, sen 

lämmintä paahdetta. Aurinko, möyhevä multa ja sopiva kosteus  

saavat sen kasvamaan ja kukoistamaan. Opit kasvilavoista ja -

huoneista, taimien kasvattamisesta ja hyötämisestä, siemenistä,  

kylvöstä ja suojaamisesta paljastivat opiskelijoille kasvun 

ihmeen salat. Uusi ala toi myös heti töitä. Puutarhurioppilas 

Pekka sai pestin Joensuuhun Penttilän sahalle. Tehtaan 

omistajalla Cederbergillä oli suuri puutarha Pielisen rannalla. 

 

 

Asteri  

 

 

Mä olen syksyn kukkanen, 

jo kellastuvat haat. 

Mut jossain alla ikkunan 

mun vielä nähdä saat. 
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Ja enkös ole kauniskin 

kuin kukat monet muut. 

Mä viihtynäsi vierailen 

viimeiset kesän kuut. 

 

On syksyn kelta kaunehin, 

hyvästi, näkemiin! 

Hyvästi lausun minäkin –  

ihastuin asteriin. 

 

Ja tervetullut asteri 

taas olet uudestaan! 

Jos autio on majani, 

niin kuki sinä vaan. 

 

 

Runoniekka 

 

 

Opistoissa kannustettiin kirjoittamaan. Opiskelijoiden 

toimittamat toverilehdet olivat yksi väylä tuoda esille omia 

kirjoituksia. Myös erilaiset kalenterit, albumit ja lehdet ottivat 

vastaan runoja ja kertomuksia. Opettajat kehoittivat opiskelijoita 

osallistumaan kirjoituskilpailuihin. Pekka lähetti niihin runojaan 

ja välillä menestyikin. Kilpailujen lisäksi Pekka antoi runojaan 

arvioitavaksi. Yksi hänen opastajistaan oli A.V. Forsman (myöh. 

Koskimies). Käydystä kirjeenvaihdosta on säilynyt Forsmanin 

10.6.1902 päivätty kirje, joka on osoitettu Nuorukainen Petteri 

Huuskolle. Kirjeenvaihto eteni niin, että Pekka lähetti runojaan 
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Forsmannille ja tämä  antoi palautteen kirjoittamalla 

onnistuneen runon viereen ”Hyvä.” Yksi tällainen runo on 

nimeltään On ihanaa: 

 

On ihanaa 

kun rakastaa 

saa yhtä armasta ainoaa. 

 

On ihanaa, 

kun isänmaa 

Lapsiltaan ikilemmen saa. 

 

Oi lemmi vaan 

laps ainiaan. 

Ken lempii, itse lemmen saa. 

 

 
Kirje Forsmanilta. 
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Rohkaistuneena saamastaan kannustuksesta Pekka alkoi tarjota 

runojaan laajemminkin julkaistavaksi.  Kansanvalistusseuran 

kalenteri, joka oli ilmestynyt vuodesta 1882 asti, oli julkaisuväylä 

monelle aloittelevalle kirjoittajalle.  Ajanlaskuun liittyvien 

tietojen lisäksi tämä pieni kirjanmuotoinen kalenteri sisälsi 

vuosi- ja ajankohtaiskatsauksia, laajoja artikkeleita elämän eri 

aloilta, runoja ja pieniä kertomuksia. Suomen historia oli 

erityisasemassa. Pekka lähetti kalenterin toimitukseen 

runovihkon. Vastauksen hänelle kirjoitti Eino Granfelt, joka 

kirjeessään kertoo, että kalenteria varten lunastetaan seitsemän 

runoa. Pekan käyttämä nimimerkki kuitenkin herätti ihmetystä. 

Granfelt kirjoittaa: 

 

Nimimerkistä, joka pannaan runojen alle kuitenkin tahtoisin 

kysyä. ”Suutarin Pekaksi” kutsutte itseänne vihkon kannella. Jos 

tahdotte, pannaan se nimimerkiksi kyllä kalenteriin, vaikka 

yksityinen mielipiteeni on, että joka rupeaa runoilemaan voisi 

käyttää vähän runollisempaa nimeäkin. (Kirje 10.9.1904.) 

 

Myöskään nimimerkki P.J.H. ei ollut sopiva, sillä se olisi voinut 

sekaantua kalenteriin kirjoittavan säveltäjä P.J.Hannikaisen 

(1854-1924) nimen kanssa. Lopputulos oli, että Pekka päätti 

käyttää sukunimeään etunimien alkukirjainten kanssa. Valituista 

runoista julkaistiin vuoden 1905 kalenterissa kolme runoa, joissa 

kerrotaan sydänsuruista, kaihosta ja kaiken katoavaisuudesta. 

Yksi runoista on nimeltään Pyhäselän rannalla: 
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Istun järven rannalla, 

Aatos kauvas kulkee, 

Kaiho kalvaa mieltäni,  

Kyynel silmän sulkee. 

 

Kylmä tuuli hivelee 

Hiljaa järven pintaa, 

Suuteleepi otsaani, 

Jäähtää hiukan rintaa. 

 

Tuule, tuuli, tuule vaan, 

Tuule tuimemmasti, 

Että viima vierähtäis 

Sydämeeni asti. 

(P.J. Huuskonen 1905.) 

 

 

Saman kalenterin vuosikatsauksessa ja kuolleiden 

muistokirjoituksissa kerrottiin edellisen vuoden tapahtumista: 

surmansa oli saanut ”kaksi Venäjän valtakunnan korkeata 

virkamiestä, sisäasiain ministeri ja Suomen 

ministerivaltiosihteeri, todellinen salaneuvos Wjätsheslav 

Konstantinowitsh von Plehwe ja Suomen kenraalikuvernööri, 

kenraaliadjutantti Nikolai Ivanovitsh Bobrikoff”. Joulukuun 

lopussa Valtiosäädyt jättivät keisarille anomuksen, jossa 

toivottiin toimenpiteitä laillisen järjestyksen palauttamiseksi 

maahan. Myös vuosi 1905 oli voimakkaan kuohunnan aikaa ja 

huipentui marraskuussa suurlakkoon. Tapahtumat johtivat 

keisarin antamaan julistuskirjaan, jossa helmikuun manifesti 

kumottiin. Tästä voitosta huolimatta tunnelmat eivät olleet 
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pelkästään optimistisia. Ilmassa oli epävarmuutta. Vuonna 1906 

ilmestyneen kalenterin vuosikatsauksen vire on alkakuloinen, 

sillä tulevaisuutta pimentävät jo monet uudet uhkakuvat. Kuva 

myrskyävästä merestä ja siellä pienessä veneessä yksinään 

ponnistelevasta soutajasta heijastelee ajan tunnelmia. Samalle 

aukeamalle on painettu Pekan runo Syksyllä:  

 

Kesän viime kukkasissa 

Lensi perho pieno, 

Kuihtuneet on kukkain lehdet, 

Kolkko koko tieno. 

 

Kalliolla kuusen alla 

Istui impi vieno, 

Sinne etsein elämätä, 

Lensi perho pieno. 

 

”Miss´on ruusut poskipäiltäs, 

Hipiäsi hieno? 

Miksi kylvet kyynelissä?” 

Kysyi perho pieno. 

 

”Nyt on syksy, kaikki kuihtuu, 

Perhoseni pieno, 

Mun on haava rinnan alla,” 

Virkkoi neito vieno. 

 

Kesän viime kukkasissa 

Lensi perho pieno, 
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Kuihtuneet on kukkain lehdet, 

Kolkko koko tieno. 

(P.J. Huuskonen 1906.) 

 

 

 
Kansanvalistusseuran kalenteri vuodelta 1907. 

 

 

Suurlakolla oltiin ajettu paitsi routavuosien laittomuuksien 

lopettamista myös uutta valtiopäiväjärjestystä. Keisarin 

vahvistuksen uusi järjestys sai vuonna 1906, minkä jälkeen 

säädyt saivat väistyä yksikamarisen eduskunnan tieltä ja 

voimaan astui yleinen ja yhtäläinen äänioikeus: myös työväestö 

ja naiset saivat äänestää. 
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 Kalentereihin päätyneet Pekan runot eivät suoraan ota kantaa 

ajankohtaisiin tapahtumiin, mutta heijastelevat alakulon ja 

kaihon tunnelmia. Osaan runoistaan hän oli saanut vaikutteita 

balladeista ja arkkiveisuista. Vuoden 1907  kalenterissa on 

balladi Korven Katrista, joka menettää järkensä ja etsii kosken 

kuohuihin kadonnutta rakastettuaan (98-99). Paitsi 

Kansanvalistusseuran kalenteriin Pekka kirjoitti myös  

Tulevaisuus-albumiin (1907) , Eteenpäin-kalenteriin ja Rajavahti-

lehteen (1908). Niittylahdessa opiskellessaan hän kirjoitti runoja  

paikallislehtiin. Yksi näistä runoista liittyy  Vesilahdella 

sijaitsevan Laukon kartanon torppareiden lakkoon ja sitä 

seuranneisiin häätöihin syksyllä 1906 ja alkutalvesta 1907.  

Yhteensä nelisensataa henkeä joutui jättämään kotinsa. Tapaus 

herätti suurta huomiota ja kiihdytti keskustelua torppareiden 

huonosta asemasta. Myös Pekan runosta tuli suosittu ja se 

julkaistiin useamman kerran. Sitä esitettiin myös lauluna. 

Laukon lasten laulun kautta Pekka koki olevansa mukana 

surussa ja murheessa, jota torpparit perheineen kokivat: 

 

 

Oli mulla ennen kotikin, 

sen virkavalta vei. 

Nyt uinun tänne ojihin 

ja muuta turvaa ei. 

Voi kylmä kolkko maailma, 

voi Laukon lapsiparkoja, 

kivellä istun itkien, 

nää päivät muistaen. 
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Toinen samaan aikaan liittyvä runo, oli julkaistu 

Rajavahtilehdessä  1906 ja myös sitä laulettiin. Tämä 

kaksisäkeinen runo sai myöhemmin, kun torpparilaki oli 

säädetty, kolmannen säkeen lisäykseksi. 

 

Kuin karja tietä kulki 

tuo joukko ryysyinen. 

Ja ratsumiehet saattivat 

perässä ilkkuen... 

Jäi taakse taival suruinen, 

mut iänkaiken muistan sen, 

jos kunne kulkenen... 

 

Mä pienet lapsen kätöset 

kovaksi puristin 

ja lausuin: kerran palajan 

taas tänne kotihin... 

ja heiluttelen pamppua 

kuin Galoniuskin Laukossa 

ja leveä on selkäkin 

kuin laihan torpparin. 

 

Tuo oli lapsen uhkaus  

mut hyvin enteinen... 

Ei Laukon herrat heittele 

nyt kuraa silmillen. 

Ja torpparitkin tosiaan 

nyt kyntää maita ominaan  

ei ketään peljäten  

ei ketään peljäten... 
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Muistojen kirja 

 

 

Vaarin tavaroiden joukosta löydän paksun mustakantisen 

vihkon, jonka selkämys on murtunut. Aikanaan langalla sidottut 

pehmeiksi kuluneet ja kellastuneet sivut ovat käytössä alkaneet 

irtoilla ja niitä on vahvistettu teipillä. Avaan vihkon. Keskelle 

etusivua on kirjoitettu musteella  P.J. Huuskonen, Muistojen 

kirja, 1903.  M-kirjain on suuri ja siinä on lennokas 

aloitussilmukka. Saman sivun ylälaitaan on vaari Sammaliston 

vanhainkodissa ollessaan kirjoittanut kirvesmiehenkynällä 

selityksen: 

Voi niitä aikoja entisiä. Usein katselen tätä muistokirjaani. 

Värssyjen kirjoittajat ovat kaikki kuolleita. Minä vaan tähyilen 

täällä vielä yhdeksänkymmenvuotiseen.  

Sormeni tarttuvat sivun alakulmaan, jossa on tumma läiskä niin 

kuin muillakin sivuilla.  Jäljet ovat tulleet vaarin sormista, kun 

hän yhä uudelleen on lehteillyt sivuja. Aloitussivun jälkeen vaari 

on kirjoittanut muutaman mietelauseen. Ensimmäisenä on 

Fredrik II:n lause: ”Ei ole mitään tunnetta meissä, joka olisi niin 

erottamaton kuin vapauden tunne.” Kolme muuta mietelausetta 

on vaikeampia lukea, sillä säkeiden viimeiset sanat ovat jääneet 

taitoksen peittoon, kun vaari on vahvistanut vihkoa. ”Taas 

haihtuu pilvet pelon suuren...” En saa selvää vaikka kuinka 

yritän. Mutta seuraava säe taas on selvempänä ”Ne hukkuu 

vain, jotk itsens hukuttaapi.” Se on Zakarias Topeliusta. Yhden 

lauseen alla on nimikirjaimet A.M. vai onko se H.M.? Lause 
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kuuluu: ”Suomalaisen oikea aika suuriin tekoihin on silloin, kun 

hän näkee nälkää.”  

Vaari on hankkinut vihkon ensimmäisen opistovuotensa 

keväällä. Opiston johtajan Mikanderin värssy on päivätty 

15.4.1903: 

 

 

Kas, työ ja rakkaus, siin näet taian, 

Mi Suomeen loihti kevään kulta-aian. 

Ja työ ja rakkaus tunnussananas 

Ne sunkin olkoon taisto-urallas. 

 

 

Vihkon sivut ovat täyttyneet opistotoverien, veljien ja siskojen, 

värssyillä. Raamatunlauseet, sananlaskut, mietelauseet  ja 

aforismit ovat rinnan itsetehtyjen muistovärssyjen. Löydän 

vihkosta monia vaarin itsensä siteeraamia mietelauseita.  

Yhdelle sivulle hän on kirjoittanut Goethen ajatukset ”Se 

menettää kaikki ken rohkeutensa menettää.”  ”Taito kasvaa 

salassa, mutta luonne elon virrassa.” Viereiselle sivulle on 

muistovärssyn kirjoittanut lapsuudentoveri Paavo: ”Weli Pekka! 

Kaik vapauteen taistellen, Ken miehen mieltä kantaa: Tie suorin 

kulkee onnehen Lähellä kuolon rantaa. Weljesi Paavo Nuutinen 

P.S. Kansanopistolla 2.5.1903. ” Monissa värssyissä on joko 

isänmaallinen tai uskonnollinen painotus. Mahtuu joukkoon 

kuitenkin myös henkilökohtaisen onnen ja rakkauden haaveita. 

Olga Tsohkkinen toivottaa värssyssään: ”Soisin sulle maailmassa 

ilon riemun runsahan, sydämmelles herttaiselles, hellän rakkaan 
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ystävän.” T. Jäntti puolestaan toivottaa veljellisesti: ”Onnea 

itsellesi! Enemmän armaallesi!” Ja Iida S. kirjoittaa: ”Pekka hoi!! 

Sun elämäsi puu Kasvakoon sangen korkealle.” Monien 

värssyjen lopussa on paitsi kirjoittajan nimi myös hänen 

kotipaikkansa: ”Pekka! Saatu valo sydän maille Takaloille 

korpien, Nostattele innon tulta Sydämmeen syväin rivien! P.S. 

k.opisto 19 30/4 03, Toveruudella Wille Airaksinen, Kuopio, 

Kehvo, Autioranta, Jokela”. 

Mietelauseiden takaa paljastuu monta kirjailijaa, runoilijaa, 

ajattelijaa. Osa nimistä on tuttuja kuten filosofit Platon ja 

Leibnitz sekä runoilijat Milton, Schiller ja Goethe.  Suomalaisia 

edustavat Arvidson ja Topelius sekä maanviljelijä-kirjailija Kalle 

Kajander ja elämäntuskaansa purkava runoilija K. Kramsu, 

jonka nimen vaari kirjoittaa Ramsu. Vain yksi nainen löytyy  

joukosta, runoilija Hilja Haahti. Monet nimet ovat minulle aivan 

tuntemattomia. Etsin niitä vanhoista tietosanakirjoista ja 

löydänkin osan. Nimien kirjoitusasut tuottavat hankaluuksia: 

Oliver Vendell Holme eli Wendell Holmes (1809-1894) oli 

amerikkalainen lääkäri, joka kirjoitti suosittuja filosofisia 

pakinoita, saksalainen Johannes von Müller (1752-1809) 

puolestaan oli keskiaikaan erikoistunut historioitsija. Mutta kuka 

oli runoilija Rokers, entä Farwell, Dale, Bucher, Glarkey ja 

Tupper? He niin kuin myös Tohtori Not jäävät hämärään. 

Muistojen kirjan värssyt on kirjoitettu seitsemän vuoden aikana, 

viimeiset keväällä 1909. Selailen sivuja ja tapailen kirjoittajien ja 

heidän kotipaikkojensa nimiä. Mietin heidän 

elämänkohtaloitaan - ne jäävät arvoitukseksi. Vaarille pieni 

musta vihko teki todeksi yhden siinä usein toistetun lauseen: 
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Muisto elää! 

 

 

 

 

Sä suuruja riistä 

Ja kukkia kanna, 

Tee seppele niistä 

Se maallesi anna. 

Mi kuihtumaton, 

Ja lauhtumaton, 

Sen sydämesi juurelta 

Poimittu on. 

 

 
 

 

Etsintää 

 

Niin kuin monet maaseudun nuoret Pekkakin vietti useita talvia 

opistoissa. Pohjois-Savon ja Niittylahden opistoja seurasi Otavan 

opisto, minkä jälkeen hän meni takaisin Karttulaan, missä oli 

talven 1907. Lapsuuden ajan ihmiset ja paikat olivat kotiseudulta 
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poissa ollessa eläneet vahvasti Pekan mielessä ja hän kirjoitti 

muistikuviaan runoihin ja kertomuksiin. Hanna valkeine 

huiveineen kummitteli ajatuksissa. Paluuta menneeseen ei 

kuitenkaan ollut. Opiskelu oli peruuttamattomasti irroittanut 

Pekan lapsuuden ja nuoruuden yhteisöstä. Vaikka Pekka 

saattoikin esitellä uusia oppejaan ja perustaa kasvitarhan 

isäntätaloonsa, ei hän enää osannut asettua aloilleen. 

Rauhattomana hän oli alkanut etsiä vastauksia elämän 

arvoitukseen uskonnosta. Tämä etsintä vei hänet myös 

kotiseudun herännäisten seuroihin: 

Tuli kuin tuulispää uusi uskon vimma kotiseudulleni. Saapui 

kuin raju rankkasade ja lahmasi lakoon ihmisparat. Siinä ne 

pokkuroivat polvillaan Herransa edessä. Lomasta syleilivät 

syntitovereitaan ja anteeksi anoivat. Päivänpaisteessa virkoaa 

usein lakoontunut vilja. Vaipunut varsi kohoaa suuremmaksi. Ja 

ihmiset ihmettelevät: Eipäs tuho tullutkaan, koska jo rupeaa 

terää tekemään. Näin nämä nääntyneet raukatkin nousivat. 

Uskalsivat uudestaan silmätä taivaan sineä. Siellähän se olikin 

anteeksianto ja laupeus. Valitus vaihtui sulaksi riemuksi ja 

sopusoinnuksi. He tunsivat tunnossansa, että olivat pelastuneet. 

Heidän oli vaan oltava valmiit ylkää vastaanottamaan. Istun 

iltahämärässä näiden uusien uskovaisten joukossa. Antti aloittaa 

virren. Ihmettelen hänen itämaista hahmoaan. Sehän on kuin 

Johannes tai Pietar, jonka olen kuvista nähnyt. Lauha kuin 

lammas on tämä entinen karhea mies. Taivaasta anoo nyt apua. 

Ennen luotti vaan omaan nyrkkiinsä. Jussi istuu jurona Antin 

vieressä. Mitä miettinee vakava mies. Kunniallisesti hän on 

kulkenut ihmisten mielestä. Mutta itsepä parhaiten povensa 

pohjan tietänee. Kaksi kaihomielistä nuorukaista katselee 
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peräpenkiltä. Ne ovat veljekset Aatu ja Juho. Suutarin sukua 

kumpikin. Kiertävät kyliä. Pistelevät pieksuja kokoon ja puhuvat 

autuudesta. Kankuri Susanna on kyykähtänyt uunin rappuselle. 

Hänellä on kipeä jalka ollut koettelmuskivenä. Nyt hän vahvasti 

uskoo, että Luoja tekee kipeän jalan terveeksi. Torpan ainoa tuoli 

on tuotu toiselle Susannalle. Hän on suuren talon tarmokas 

emäntä. Siinä hänkin koettaa hamuilla muiden mukana. Mutta 

kovat ovat koettelmukset rikkaalla. Ei jaksa täysin sydämin. 

Maailman mammona vetää puoleensa. Yrittää kuitenkin. Yrittää 

ja suree surkeuttaan. Kaapon tihruiset silmät koettavat tirkistää 

lakin lipan alta. Ei hän paljon näe luonnon silmillä. Mutta hänen 

henkensä on herkistynyt sitä enempi. Viisas mies tämä Kaapo. 

Viisas ja suvaitsevainen. Ei tuomitse niin kuin toiset. Sanoo 

Luojan tietävän itsekullekin ajan ja paikan. Ja tämä puolisokea 

Kaapo saapi enempi aikaan kuin muut yhteensä. Hänen 

elämänsä on elävä saarna. Toiset huutavat huulillaan. Kaapo 

koko olemuksellaan puhuu rakkauden puhdasta kieltä. (No 27.) 

 

Kotiseudun uusi usko ei koskettanut Pekkaa. Opiskellessaan hän 

oli saanut perehtyä ajan aatevirtauksiin, jotka heijastuivat niin 

kirjallisuuteen kuin kuvataiteisiinkin. Uskonnon alueella 

teosofiset ajatukset herättivät laajalti kiinnostusta ja 

valtionkirkkoa kritisoitiin. Työväenliikkeen lehdissä käytiin 

kiivasta keskustelua sosialismin ja uskonnon suhteista.  Myös 

teosofit saivat äänensä kuuluviin. He korostivat henkisen 

kasvun tärkeyttä työväenliikkeen johdon painottaessa 

historiallisen materialismin ja yhteiskunnallisten vääryyksien 

ratkaisemisen ensisijaisuutta. Työmies-lehden toimittaja Matti 
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Kurikka tutustutti lehden lukijat paitsi teosofian ideologiaan 

myös utopia-ajatuksiin. Uudet aatteet haastoivat pohtimaan 

ihmisyyttä, veljeyttä ja henkistä kehittymistä. (Jokipii 1938.) 

Myös Pelastusarmeija oli tullut Pekalle tutuksi Joensuussa. Sen 

iloinen ja konkreettinen toiminta viehättivät Pekkaa. Sopan, 

saippuan ja sielunhoidon yhdistäminen sopivat hänen 

ajatusmaailmaansa. Pelastusarmeijan kokouksissa sai kuulla 

musiikkia, uusi soitin kitarakin tuli tutuksi. Pekka kirjoitti runoja 

Sotahuuto -lehteen, jonka toimitusperiaattena oli kirjoittajien 

nimettömyys: kunnian runojen luomisesta katsottiin kuuluvan 

Herralle. Pekka olisi kuitenkin halunnut nimensä näkyviin. 

 

Toivomus 

Oi unteni armahin kukka, sun löydänkö milloinkaan. Olen 

eksynyt ihmisrukka, maan korpehen kolkoimpaan! 

Sen yhdenkö ainoan kerran Sun luonasi olla sain. Noin nauttia 

tyhjän verran, yks helminen maljastain. 

Ei, ei minä vuottelen vielä sitä mennyttä onneain. Ah Luojani, 

ethän sä kiellä mun enkelikruunuain!  

Kuin Saulin mun tuntea anna pyhä äänesi korvissain! Mua 

näännytä, sitten kanna, elon lähteelle puhdistain. (Sotahuuto 

1907.) 
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Eräs pieni toveri 

 

 

Kokeilunhalu johti Pekan puutarhurin töistä toimittajaksi 

Ouluun. A.V. Forsman oli suositellut häntä Kaiku-

sanomalehden toimitukseen. Lehtimiehen ura katkesi kuitenkin 

nopeasti. Pekka ei viihtynyt, vaan karkasi uudesta työstään. 

Syitä lähtöönsä hän ei selitä sen tarkemmin ja saikin sitten kuulla 

suosittelijansa aiheelliset moitteet. Myös vuosia jatkunut 

kirjoittamisen ohjaus katkesi tähän tapaukseen. 

 

Oulun jälkeen Pekka suuntasi Helsinkiin. Suuri kaupunki 

kivitaloineen ja ihmisjoukkoineen sai sydämen hakkaamaan 

nopeammin. Pekka katsoi ja ihmetteli tätä uutta maailmaa. 

Säätytalon päätykolmiosta hän löysi myös itsensä. Emil 

Wikströmin vuonna 1903 hiljaisuudessa paljastettu pronssireliefi 

kuvaa elämää Suomen suuriruhtinaskunnassa. Teoksen 

keskushahmona on Aleksanteri I. Oikealla puolella käyvät 

sotilaat taisteluun. Vasen puoli on Pekalle tutumpi. Aivan 

kulmassa on kantoon lyöty kirves muistutuksena 

kaskenraivaajista ja savupirttien rakentajista, sitä seuraa 

kanteleensoittaja ja sitten lasta lukemaan opettava äiti – aivan 

niin kuin äiti opetti Pekkaa. Päätykolmion reunimmaiset 

ihmishahmot joutuvat kyyristelemään katonharjan matalassa 

kulmauksessa kunnes kohti keskusta siirryttäessä pääsevät 

ojentumaan suoraksi. Pekka muisti lapsuutensa ahdistetun olon 

ja tunsi nyt olevansa vapaa. 
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Tällä kertaa Pekka meni kuunteluoppilaaksi Sörnäisten 

kristilliseen kansanopistoon. Hän ilmoittautui myös Ateneumin 

piirustuskouluun. Siitä kertoo Ateneumin passi, johon ei 

montaakaan merkintää kertynyt. Piirustuskoulun innoittamana 

Pekka kuitenkin hankki itselleen kauniin piirustustarvikerasian, 

joka sitten kulki lopun elämää hänen mukanaan. Rasia oli 

sametilla vuorattu ja siellä olivat hyvässä tallessa kauniit ja 

erikoiset kynänterät ja monenlaiset harpit. Niille tuli 

myöhemmin käyttöä, kun Pekka alkoi tehdä puisto- ja 

puutarhasuunnitelmia.  

Sörnäisten opistossa Pekka kohtasi Mathildan, nahkurin tyttären 

Ruovedeltä. Mathilda, joka oli käynyt talouskoulun, oli ollut 

opettajana Haapavedellä ruustinna Pöyhösen kasvitarha- ja 

keittokoulussa kuullessaan Sörnäisten kristillisestä opistosta. Sen 

perustajien ideana oli ollut sijoittaa kansanopisto kaupunkiin, 

työväestön keskuuteen. Kallion ja Sörkän seutua pidettiin 

sopivana paikkana. Vahvasti uskonnollishenkisen opiston 

tavoitteena oli tehdä lähetystyötä työläisnuorison keskuudessa. 

Ajatus ei kuitenkaan toiminut. Kun maaseudulla kansanopistot 

houkuttelivat nuorisoa hiljaiseksi talviajaksi opiskelemaan, ei 

kaupunkien nuorille talvi ollut vapaata, tehtaat pyörivät ympäri 

vuoden.  Pekka ja Mathilda olivat jonkinlaisina 

kuunteluoppilaina, jonkin tiedon mukaan Mathilda olisi ollut 

myös emäntänä opistossa, mutta historiikkien nimilistat eivät 

kylläkään asiasta mitään kerro. Opiston opetusohjelma oli 

monipuolinen ja myös musiikilla oli tärkeä asema. Opistoon oli 

hankittu viuluja, mandoliineja ja kitaroita. Pekka opetteli viulun 

soiton alkeet ja Mathilda valitsi soittimekseen kitaran. 

(Pöyhönen 1992, 141.) 
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Opistolaisia 1909. Mathilda ja Pekka soittimineen. 

 

 

Muistojen kirjan yhdeltä sivulta löydän vaarin käsialalla 

kirjoitetun merkinnän: ”?helmikuun 18 pnä 1909? Helsingin 

Suomenlahden rannassa.” Päivämäärä on alleviivattu punaisella 

kynällä. Siitä päivästä tuli Pekan ja Mathildan kihlajaispäivä. 

Muistojen kirjassa on myös värssy, joka on päivätty 14.3.1909: 

”Uusi aamu ihana, on sydämessäs valjennut. Pois on pimeys 

entinen. Sarastus sill´ uuden päivän, ihastuttaa mielesi. Kiittäin 

siis nyt soita vaan.” Kirjoittaja on allekirjoittanut värssynsä 

sanoilla ”Eräs pieni toverisi”. Säkeet on alleviivattu. Sivun 

ylälaitaan on Pekan käsialalla kirjoitettu: ”Kun sydän tapaa 

sydämen muu kaikk on halpaa silloin.” Pekka kirjoittaa: 

 

Vuotena 1908 olin vähän opiskelemassa Helsingissä ja melkein 
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heti mentyäni tapasin siellä Suomenlahden rannalla hyvin 

kauniin ruoveteläisen neitosen. Hän oli kohtaloni. 

Eräänä iltana oli meininki mennä teatteriin, mutta 

lähtöhysäkässä eksyimme toisistamme. Arvasin suunnan ja 

sukelsin perään. Taajensin askelten tahtia, lopulta loikkasin 

juoksemaan. Hakaniemen torin laidassa tarrasi poliisi takkini 

helmaan ja julisti: 

- Olette pidätetty. Sieltäkö sitä läksitte Sörnäisten muurilta 

karkuun? 

- Ei, ei kähisin. Tuo tuolla, Hilta jätti. 

Poliisisetä naurahti. 

- Jaahah, mutta ei kaupungin kadulla saa vaahtosuussa juosta. Ja 

näyttääpä siltä, että tapaatte Hildan kävelemälläkin. 

Minä tapasin Hildan kävelemällä ja kuljimme sitten yhtä matkaa 

liki neljäkymmentä vuotta. 

 

Vuosia myöhemmin tapaamiset Suomenlahden rannalla 

muotoutuivat runoksi, jonka rytmi seurailee Inarinjärven 

sävelmää. Sitä vaari Ruhalassa hyräili ja soitti kanteleellakin: 

 

 

Se Suomenlahden ranta 

on kadun kaltainen. 

Kajahtaa kengän kanta 

kuin hiljaa huokaisten. 

Ja monenlaista kulkijaa 

enskertalainen nähdä saa 

ja ystävänkin kohtaa 

kuin äidin saduissa. 
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Niin sattui minullekin, 

sen tässä kertoilen. 

Herttainen tuulen henki 

kun kulki kuiskaten - 

ei epäilystä - hän se on - 

nuo huulet suopi suutelon 

vain minulle - ei muille 

kun annan sormuksen. 

 

Vain kerran elämässä 

on ilo ihmisen. 

Se kerrottakoon tässä 

menneitä muistellen. 

Se luomisen on luulen syy 

ja aikanansa ilmestyy, 

mut kuka säännöt sääti, 

arvannee jokainen. 

 

Tunnustaa rakkautensa 

monetkin tuhlaten. 

Ja salaa saamisensa 

taas uutta hakien. 

Vain kerran tullaan Eedeniin, 

vain kerran onnen kaupunkiin, 

muu kaikki jotain muuta, 

hometta lumppujen. 

 

Tää laulu kauas kantaa, 

ylitse vuosien. 

Taas Suomenlahden rantaa 
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aatoksin astelen. 

Mut laulun kohde, lepää hän, 

ei lepää - uuden elämän 

hän saanut on ja minä 

luoksensa kaipailen. 

(Tauluja, lauluja, veisteitä.) 

 

 

 

Puolet 

 

On usein matka matkaajan 

kuin unta ihanaa. 

Mut sitten päivä himmenee 

ja talvi tavoittaa. 

 

Kun yö on mennyt, ruskoihin 

taas taivas puetaan. 

Ja joku, jokin hymyilee 

vastaamme tullessaan. 

 

Ja kevyesti askelkin 

nyt mittaa matkojaan. 

Oi kevät! Tuuli humisee 

suloista lauluaan. 

 

Näin haihtuvat ja vaihtuvat 

elomme päällä maan. 

Jos joskus suru suutelee, 

onnesta puolet saat. 
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Ilosaari 

 

 

Itä-Suomi ja Karjala alkoivat vetää Pekkaa taas puoleensa. 

Helsingissä kieli oli outoa ja runoja kirjoittava Pekka kaipasi 

lapsuutensa pehmeämpää puhetapaa. Myöhemmin 

katsellessaan elämäänsä taaksepäin hän pohti Karjalan-

kaihoaan:  

 

Kauas Karjalaan jokin veti. Sieltä lienee sukuni kerran tullut. 

Tietämättäni etsin ehken heimoni hellyyttä. Siellä on siniset 

järvet. Lempeät lehdot. Iloiset ihmiset. Monasti yhdyin heidän 

puhdepakinaansa. Mutta en vaan rauhaani löytänyt. Seitsemän 

talven lunta olen Karjalassa polkenut. Olen käynyt Kolilla ja 

pistäytynyt Pielisellä. Muistan Paltimon, Paiholan ja Utran. 

Jaaman kangasta olen kulkenut väsyksiin asti. Mutta 

kauneimmat kangastukset olen nähnyt Pyhäselän rannoilla.  

 

Joensuussa Pekkaa odotti tuttu työpaikka Cederbergillä. Muutto 

tapahtui keväällä 1909. Pekka lähti yksin, mutta oli houkutellut 

myös Mathildaa mukaansa. Sörnäisten opiston opettaja, joka oli 

perillä nuorten suunnitelmista, oli varoitellut Mathildaa Pekasta: 

tämä ei suinkaan ollut sellainen kuin runoissaan antoi itsestään 

kuvan. Mathilda oli kuitenkin päätöksensä tehnyt. Joensuussa 

Pekka järjesteli asioita, hankki itselleen toisen työpaikan 

Neppenströmmiltä ja sopi, että Mathilda saisi mennä 

Cederbergille. Niin Mathilda kesän alussa muutti Joensuuhun. 
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Naimisiin he menivät 23.8.1909. Yhteinen koti perustettiin 

Linnunniemeen. 

 

 

 

 

 

Pielisen suu 

Miten kaunis ja lämmin olikaan 

se suvinen kesäilta, 

kun allamme keinui hiljalleen 

se pitkä Pielisen silta. 

 

Ja Ilosaarikin ihmeineen 

se usein eteemme ehtii. 

Mut Linnunniemeen, sen katveeseen 

me pieni pesämme tehtiin. 

 

Ja pappi – se Laamanen – mukava mies, 

hän yhtehen kätemme liitti. 

Ei häissämme kelloja soitettu, 

vain vannottu vala ja sormukset, 

sen illan iloksi riitti. 

 

Ah, sinne pihoille Pielisensuun, 

mun vieläkin aatokset lentää, 

ja silloin unohdan kaiken muun, 

en ystäväin yhteyttä sentään. 
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Pekka ja Mathilda aloittivat yhteisen taipaleensa. Arki asettui 

uomiinsa. Mathilda sai nyt laittaa täytäntöön ruustinna 

Pöyhöseltä oppimansa kodinhoito- ja keittotaidot. Pekka ahmi 

talven aikana kirjaston kirjat yhden toisensa jälkeen. Häntä 

painoi veljeltä Aatamilta tullut kirje, jossa tämä kertoi olevansa 

Kuopiossa sairaalassa. Keuhotauti oli saanut hänestäkin 

yliotteen.   

 

 

 

 

Päivänpaisteelle 

 

Päivä se pikkusen pilkottaa 

tuon synkeän pilven alta. 

Sivute siirtyy kauemmas, 

ei luonamme olla malta. 

 

Kultani kanssa me kuitenkin 

tuvan lattia laistaa. 

Ehkä se päiväkin paremmin 

puhtaalle palkille paistaa. 
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Kiertävä tarhuri 

 

 

Pohtiessaan elämänsä kulkua vaari mielellään viittaa uniin. 

Unen, todellisuuden ja kuvitelman kuteet limittyivät toisiinsa 

hänen mielessään. Niin kuin uni Mathildasta. Kumpi oli ensin, 

uni vai tapahtuma? Näkikö Pekka unen Mathildasta ja tapasi 

sitten hänet, vai tapasiko ensin ja sitten näki unen. Sen, josta 

kirjoitti runon:  

 

 

Katsoin hattuun ja hammeeseen 

ja putosin nahkurin ammeeseen... 

Nahkuri nauroi - niinpä niin - 

sinä jouduit karvarin kahleisiin... 

 

 

Oliko se Mathildan isä Kustaa, joka nauroi unessa? Uni ja 

todellisuus kietoutuvat  toisiinsa myös Joensuusta lähdön 

kohdalla. Niin paljon kuin Pekka Karjalaan oli kaivannutkin, 

jokin sai hänet taas liikkeelle.  Yhtenä syynä lienee ollut aina 

tyytymätön työnantaja Nepperström. Elämäntarinassaan Pekka 

kutsuu itseään Nepen neulatyynyksi.  Unet tulivat taas apuun. 

Pekka kertoo yhdessä kertomuksistaan, miten hänelle sanottiin 

unessa: ”Laula hämäläisten laulua tästä alkaen.”  Lähtö 

Karjalasta oli kuitenkin raskas. Sen aiheuttama ikävä oli aiheena 

monissa runoissa: 
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Hyvästi Karjala! 

 

Tuuli humahtelee, lauha kevättuuli, 

Luokseen pyytää kaunis Pyhäselkä. 

Hiihdän hiljaa, vavahtelee huuli - 

Ei nyt ilosta mun laulu helkä. 

 

Kuiskaan hyvästini kuuset, koivut teille, 

Onnen orpo lähtee maailmalle. 

Sadat muistot? - Rauha, rauha heille, 

Ne mä kätköön käärin rinnan alle. 

 

Pielisjoki pistää päänsä tuolta esiin, 

Hohtaa hopealle kuutamossa. 

Pienet pisariset hukkuu suuriin vesiin, 

Niin käy ihmistenkin elon taistelossa. 

 

Tuolla häämöttääpi Hämeen mailla 

Pieni tupa alla pihlajaisen. 

Sinne siirryn muuttolinnun lailla 

Luokse kotikummun kukkivaisen. 

(Ote runosta, Kansan kalenteri 1912.) 

 

 

Muuttoa Hämeeseen helpotti se, että Mathilda pääsi lähelle 

kotiaan. Pekka oli otettu palvelukseen juuri perustettuun 

Hämeen-Satakunnan maanviljelysseuraan. Työnsä hän aloitti 

kesäkuussa 1910.  Tehtäviin kuului puutarhasuunnitelmien 

laatiminen, istutus-, kylvö- ja hoitotyöt puutarha-alalla sekä 

esitelmien pitäminen alueen maamiesseurojen kokouksissa. 
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Lisäksi hän opetti puutarhanhoitoa Vilppulan maamieskoululla 

ja Kuutolan kasvitarha- ja talouskoululla. Maamiesseurat 

järjestivät erilaisia kursseja maanviljelyksen edistämiseksi. 

Aiheena saattoi olla kesannon tai kasvitarhan hoito tai herneen, 

kauran, juurikkaiden ja vihannesten kasvatus, kyntö ja 

ojankaivuu. Myös erilaisia iltamia ja kilpailuja järjestettiin. 

Vuoden 1913 toimintakertomuksen takakannessa on kuvattu 

Pekan työ seuraavasti:  

 

Puutarhuri P.J. Huuskonen opastaa kaikissa käytännöllisissä 

puutarha-alaan kuuluvissa tehtävissä. Huolehtii hedelmä- ynnä 

muiden puiden sekä hedelmä- ja marjapensaitten tilauksesta. 

Puutarhuri kantaa tilaajalta omaan laskuunsa 2 mk 50 p:ä 

toimituspäivältä. 

 

Työ oli liikkuvaa, sillä toiminta-alue oli laaja. Viikonloppuisin 

sentään pääsi kotiin. Hämeen-Satakunnan maaviljelysseuran 

toimintakertomuksesta vuodelta 1913 käy ilmi, että Pekalle oli 

tuona vuonna kertynyt matka- ja toimituspäiviä 162 ja sen päälle 

vielä Kuutolaan tehdyt 55 päivää. Työkohteina olivat erilaiset 

laitokset  ja maanviljelysseurat, tilalliset, vuokraajat, torpparit, 

mäkitupalaiset ja käsityöläiset. Tuona vuonna istutettiin Pekan 

johdolla 355 puuta, 1014 pensasta, 600 aitapuuta ja -pensasta 

sekä 713 koristepuuta ja -pensasta. Työmatkat taittuivat 

useimmiten polkupyörällä. Yöpyminen järjestyi matkataipaleen 

taloissa. Monenlaisia kommelluksia matkoilla tapahtui, mutta 

aina niistä selvittiin ja juttu luisti: 

 

Pyrin pyörälläni Vilppulan suunnasta Ruovettä kohti. Ruhalassa 

kääntyi tien suunta länteen päin. Outoja mutkia ensikertalaiselle. 
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Eräs muita mutkikkaampi mäen rinne oli edessäni. Jarrua ei 

pyörässäni ole. Pidän jalkaani jarruna tarvittaessa. Nytpä ei 

jalkajarruni pitänytkään ja pyörä lensi tulista vauhtia 

lehmäkarjaa kohden, joka tientäyteisenä märehti puolirinteessä. 

Uuh, sanoi lehmä ja mulkoili suurilla silmillään. Minä lensin 

levälleni lämpöisten kakkojen päälle. Säilyin särkymättä, mutta 

pyöräni sai vakavan vamman. Pieni mökki möllötti lähellä. 

Sinnepä siis apua saamaan. 

Päivää! 

Päivää, päivää! 

Pyöräni rikki, saisinko hohtimet? 

Ei minulla tässä, mutta hei eukko, tuo vieraalle hohtimet! 

Olen ensikertalainen. Mitähän seutua tämä lienee? 

Kekkosen kyläksi sanovat. 

Kekkosen kylä... 

Mitä ihmettelemistä siinä on! Täältä ne ovat Kekkosen konstitkin 

kotoisin. 

Tämä seikka tarvitsee selityksen. Leikkaan tuon 

härkäomenapuunne, jos kerkeätte kertomaan. 

Olette siis puutarhuri? 

Niin olen. 

Eukko hoi! Panepas pannusi tulelle. Täällä on puulääkäri lähellä, 

joka korjaa koiraspuusi. 

Istuimme tuvan rapulla minä ja ukko. Ja meillä oli mukava 

turinatunti. 

 

Pekka ja Mathilda asettuivat asumaan Keuruun rannalle. Työ 

sopi Pekan kulkevalle luonteelle ja Mathilda viihtyi kotona, kun 

sai toimia itsenäisesti. Seitsemän vuotta kului, perheeseen kuului 

nyt kolme poikaa. Elämä kohisi kuin keväinen puro.  
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Pekka ja polkupyörä. 

 

 

Tulo 

 

Soma on lampun valo 

tutussa ikkunassa. 

Oma on paras talo 

kaikessa maailmassa. 
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Kaunis on kotiin tulo 

kylältä taipaleelta. 

Vartoovan vaimon sulo 

tuntuu kuin autuudelta. 

 

Sinisilmissä kilo, 

sylissä pieni lapsi. 

Suuri on ihmisen ilo, 

kaunista kotitieni. 

(Ikälisä.) 

 

 

Pikkulintuyhdistys 

 

 

Piirroksessa on esitetty maatalo rakennuksineen. On talli ja 

hevonen, jota isäntä on harjaamassa. Kivinavetan edessä on 

sarvekkaita lehmiä, emäntä kiiruhtaa pihan poikki kohti 

navettaa olallaan kerppuja ja toisessa kädessään tonkka. Aidan 

takana on itse talo, piipusta tupruttaa savua. Ja järven ranta 

venevalkamineen siintää kauempana. Paperin vasemmassa 

laidassa on valtava mänty, joka ulottaa oksansa yli paperin 

ylälaidan. Männyn runkoon on kiinnitetty linnunpönttö, jonne 

pikkulintu on juuri lentämässä. Ja alempana rungon päälle on 

piirretty Suomen leijona -vaakuna. Koko näkymää kehystää 

tyylitelty  havukuvio käpyineen.  

 

Paperin keskelle on piirretty avattu käärö. Siihen on kirjoitettu: 
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”Suomen Eläinsuojeluyhdistys kutsuu täten Puutarhuri Herra 

P.J. Huuskosen yhdistyksen Pikkulintusuojeluksenneuvojaksi.” 

Tämän toimen Pekka sai vuonna 1913. Katsellessani tätä 

erikoista asiakirjaa minua vähän huvittaa. Muistan pienen 

kertomuksen siitä, miten linnunpesiä tuhonnut pojanvintiö 

ystävystyy  harakan kanssa: 

 

 

Joka kevät maleksimme lähiseudun metsät ristiin rastiin etsien 

lintujen pesiä. Kiivettiin puihin huimaaviin korkeuksiin. Usein ei 

ollut pesäpuussa oksia ennen kuin latvan huipussa. Silloin täytyi 

mennä reisimällä. Sen tempun tehtyä olivat housut usein 

riekaleina ja kovat torut odotti kotona. Mutta luonto veti 

puuhun. Se lienee ollut peritty taipumus ammoisilta ajoilta. 

Varikset ja harakat ne ensimmäisinä pesäpuita etsivät. Ja aikaisin 

keväällä aloimme tarkastella, mihin päin harakka lentää 

lekutteli. Variksen pesäpaikan sai tietoonsa, kun kuulosteli mistä 

kuului: Vaah, vaah. 

Harakka teki pesänsä usein sakeaan matalaan männikköön. Se 

oli suuri risurykelmä, melkein umpinainen, että täytyi kätensä 

sisään pistää ennen kuin tiesi, oliko talo asuttu. Usein se oli 

vartioitukin. 

– Kikahs, kikahs, sanoi äitimuori läheisessä puussa. Ja kun 

pojanvekkuli nousi yhä ylemmäs, ei emo malttanut yhdessä 

kohden olla. Se alkoi hyppiä oksalta oksalle ja nauroi tai itki 

sydämensä pohjasta. 

Monta tuskanhetkeä me saatoimme lintuparoille. Ihan ilkeydestä 

särimme pesiä ja veimme poikaset eläteiksi tahi tapoimme. 

Pahankurinen ja säälimätön on ihmisen lapsi. Sellainen ainakin 

minä olin. Maailma on sitten maksanut itselleni samalla mitalla. 
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Tässäkin täyttyy se kultainen totuus, että millä mitalla te 

mittaatte, pitää teillekin mitattaman. 

Että syvempiäkin tunteita saattaa liikkua villin pojanvesan 

sydämessä, siitä kerron tässä esimerkin. 

Kerran kiikutin erään harakanpoikasen lakissani kotiin. 

Ristimme sen ruman räätyksen Pekaksi. Tein sille oman mökin 

puupalikoista. Se sai myöskin pehmosen pesän, juoma-astian ja 

ruokakupin. 

Ikävä oli Pekalla ensiaikoina. Ei syönyt, ei juonut. Ei mennyt 

majaansakaan, vaikka satoi. Se istua kyyhötti vain heinien päällä 

ja kallisteli päätään. 

Ajattelin, että mitähän harakkaäiti mahtaa sanoa silloin kun se 

tuo ruokaa poikasilleen. Sitten minä sen keksin. Kävin 

keräämässä matoja ja kärpäsiä, lintujen parasta herkkua. 

– Kikahs, sanoin minä. 

Pekka mulahutti silmiään ikäänkuin kysyen, että onko se totta. 

Ja kun minä sanoin toisen kerran: 

– Kikahs, levitti se punaisen suunsa selkoselälleen. 

Pistin suuhun matosen ja sinne se hävisi. 

Kikahs, ja taasen suu aukesi ja antimet väheni. 

Niin oli elämisen pulma ratkaistu Pekan kanssa ja me aloimme 

muutenkin tulla hyviksi tutuiksi. Muutaman päivän perästä se 

hypähti olkapäälleni ja koetteli siinä saada tasapainoa. 

Pekasta kasvoi rohkea roikale. Se meni omin päinsä luvattomalle 

piimäpytylle. Se otti saippuapalasen ja kätki jonnekin. Se oli 

aivan kuin kotonaan. Ja sitten, kun sen siivet rupesivat 

kantamaan, lensi se kauas metsään sukulaisiaan tervehtimään, 

mutta tuli taasen takaisin, lensipä suoraa päätä olkapäälleni. Ja 

jos se viipyi kauemmin poissa, nousin tuvan katolle ja 

savupiipun nenään ja huusin: 
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Pekka, Pekka! 

Jostakin se kohta ilmestyi luokseni ja sanoi: Kikaks, kikaks, s.o. 

Tässä ollaan, kaimaseni. 

Meistä oli tullut tositoverit Pekan kanssa. Yhdessä käytiin 

marjamatkoilla ja ongella. Vakavana se odotti kokkatuhdolla, 

kunnes minä sain särjensintin ja viskasin eteen. 

Kikaks, eli että kiitos!, sanoi Pekka ja nielasi sätkyttelevän särjen.  

Sitten kohtasi kova kohtalo Pekkaa ja minuakin – olimmehan 

kuin yhtä luuta. 

Pekka paistatteli päivää haasian riu'ulla ja minä heitin 

häränpyllyä nurmikolla. Sitten kuului vain tuulen humaus. 

Pekka rääkäisi surkeasti. Kavahdin ylös. Näin suuren haukan 

lähtevän lentoon ja Pekka parka oli käpristyneenä sen kauheiden 

kynsien välissä.  

Haukka lensi hyvin alhaalla. Minä porhalsin juoksuun sen 

perässä. Kivet ja kannot vilisivät silmissäni. Aitojen yli lensin 

kuin korento. Huima oli kyyti, mutta haukka oli nopeampi. Se 

ehti niitylle minuutin verran aiemmin ja laskeutui heinikkoon. 

Näin Pekan vielä sätkyttelevän. Kuulin pari voihkaisua. Sitten se 

vaikeni. Pää retkahti hervottomaksi. Ja haukka jatkoi matkaansa 

saaliineen. 

Silloin minä heittäydyin heinikkoon. Syvältä sydämestäni tunki 

tuskan huuto. Huuleni valitti. Minä itkin. Pekka, Pekka parka! 

Minun oma Pekkani. (N:o 23, 29.) 

 

 

Rastaan suru 

 

Näin minä kerran lintusen, 

näin minä pienen rastaan. 
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Pienessä pienessä pesässään 

se hoiteli pientä lastaan. 

 

Kun minä kerran kuljin taas, 

näin saman pienen rastaan. 

Kysäisin hiljaa: Kuinka nyt voit? 

Hän nyyhkytti ainoastaan. 

 

Sitten se oksia syrjään vei 

ja katseli kuollutta lastaan. 

Multakin kyynel silmään sai 

nähdessä surua rastaan. 

 

 

Mäntän emäntä 

 

 

Yksi vaarin romaanikäsikirjoituksista on nimeltään Mäntän 

emäntä. Niin kuin monen muunkin käsikirjoituksen kohdalla 

myös tämän sivuista osa on joutunut hukkaan tai vääriin 

pinoihin. Vaivoin saan koottua kertomuksen kokoon. Tällä 

kertaa minulla on kuitenkin onnea ja käsikirjoitus tuntuu vähä 

vähältä täydentyvän. Tajuan myös, että pieni kertomus, jonka 

olen luullut olevan irrallinen muistelma, onkin kehyskertomus 

itse tarinaan. Kehyksen tapahtuma-aika on vuosi 1910. Tarhuri 

Pekka pyöräilee Mäntässä Seppälän tilan ohitse, missä on 

parhaillaan huutokauppa. Hän huutaa sieltä itselleen Pietarista 

lähtöisin olevan kirjoituspöydän, jonka yksi laatikko on lukittu: 
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Seuraavana aamuna koputti Posti-Riihonen ovelleni.  

- Mitä kuuluu? 

- Hyvin on pullat uunissa.  

Myöhästyin huutokaupasta. Sinä sait sen pölyisen pöydän. 

Aavistelen jotakin. Mitä siinä lukitussa laatikossa oli? 

Ei sen kummempaa kuin lyijykynällä kirjoitettuja paperin 

palasia, sikin sokin ja sekaisin. Näyttää joku yrittäneen kirjoittaa 

kertomusta eräästä Mäntän emännästä, joka on mielestäni ollut 

muunnos enkelistä ja ihmisestä. Kesken on kertomus jäänyt. 

Aiotko jatkaa?  

Ehken joskus joutessani. Mutta kuka oli kirjoittaja? Tämä on ihan 

sulavaa suomen kieltä. Mitä sinä arvelet tästä tähyilijästä? 

Tosiaan. Arvasitpa kysyä oikealta mieheltä. Isäni kertoi, että 

Seppälässä asui eräs nuori vähän omituinen mies, jota kutsuttiin 

vain kirjailijaksi. Päivät  päästään hän kirjoitteli tuon samaisen 

pöydän ääressä. Loppujen lopuksi lääppi yhden tytön 

lämpimäksi ja kun läksi, vei tytön mennessään. Muuta tietoa 

minulla ei ole tästä kirjailijasta.  

Entä emännästä? 

Tosiaan, vähän hänestäkin. Taisi Tarttanen kertoa. Ei se ole 

olematon tarina. Tietävä, taitava, hurskas ihminen. Ohjasi 

omiaan, muitakin muisti hyväntekijänä. Kauniin muiston jätti 

jälkeensä. Eipä ihme, että kirjailijakin kiinnostui häntä 

kuvaamaan. 

Näitä laatikosta saatuja sanoja ja lauseita kokoilin, siirtelin – 

ehken pahoinkin pitelin. Pistin lomaan omiakin olettamuksiani 

makkaran mausteeksi. Tämä on tarinan tausta eräästä Mäntän 

emännästä. (Mäntän emäntä.) 

 

Itse tarina on nimetty alaotsikolla Eräs Mäntän emäntä, suluissa 
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on vielä lisäys (tarinan mukaan). Tämä tarina jakautuu kahteen 

osaan. Ensin on kuvaus Mäntän talon historiasta, sen isännästä 

ja emännästä. Sijansa saavat myös talon pojat, erityisesti vanhin 

poika Viilus. Lukija saa seurata hänen kasvuaan vastuulliseksi 

isännäksi ja mieheksi. Ristiriitojen selviäminen synnyttää 

Viluksen mielessä laulun: 

 

Olen soutanut Keurua kesäöin 

ja kulkenut kuutamolla, 

kun taivas hohteli tähtivöin, 

niin hauskapa oli olla. 

Ah valkea yö, 

kun lainehet lyö 

ja linnut lehdoissa laulaa. 

 

Sata saarta Keurussa – sanovat on, 

sata saarta ei nimeä vailla. 

Kesäöinäpä keijut karkelon 

tais tanssia saarten mailla. 

Käy lehdoissa tie - 

mihin polut ne vie - 

keijut tanssivat saarten mailla. 

 

Ah etäällä kuulehan kuohahtaa 

tuo tuttumme Mäntän koski. 

Vaan Kolhossa, sielläpä sittenkin 

on Keurun puhtahin poski. 

Ja mä purressain 

yhä laulan vain 

ja muistelen armasta aikaa. 
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Kesän mentyä lehdot ne kellastuu, 

kesän mentyä Keuru on jäässä. 

On tyyni raukeus rannoilla, 

ei suudella niemen päässä. 

Vaan Mänttä tuo, 

yhä Keurua juo 

vie kuohunsa Kuoreveteen. 

 

 

Tähän lauluun loppuu käsikirjoituksen ensimmäinen osa. 

Toisessa osassa ovat pääosassa Mäntän emäntä ja hänen 

näkynsä. Emäntä ennustaa Mäntän kehittymisen vilkkaaksi 

tehdasyhteisöksi. Hän näkee myös hienon palatsin, kauniin 

kirkon ja sodan merkit: 

 

Tulee suuri sota. Niin suuri, ettei maailma ole koskaan sellaista 

kokenut. Suurten, ihmisten tekemien lintujen siipien havina 

kuuluu tänne asti. Jopa joku päällämme lentää ja pudottaa 

purunsa metsän reunaan. Onneksi vain varis vaurioituu ja 

putoaa oksalta alas. Sota on tauti, se tarttuu. Niin käypi 

täälläkin. Vihan vimmassa unohtaa veli veljensä. Isä muuttuu 

ilkeäksi esikoistaan kohtaan. Äiti vain ääntelee tuskissaan ja 

anelee Luojan apua, olipa poika millä puolella tahansa. Sodan 

rutto runtelee kohta koko Suomenmaan. (Mäntän emäntä.) 
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Mäntän emäntä -käsikirjoituksen kansi. 

 

Aaveratsastaja 

 

 

Vaihtelua kaipaava Pekka päätti jättää työnsä kiertävänä 

tarhurina vuonna 1917. Hän oli hakenut  puutarhurin töitä 

Mäntästä Serlachiukselta. Tehdasalueelle oli rakennettu uusi 

kasvihuone, josta tuli Pekan työmaa.  Ensitapaaminen tehtaan 

johdon kanssa sujui huonosti, mutta seuraavalla kerralla Pekka 

osasi jo varautua: 

 

- Kaksi ovea edessä. Opas ohjasi pyhimpään. 

- Hyvää päivää! 

Ei kuulu vastausta. Näen vaan leveät hartiat kirjoituspöydän 

ääressä edessäni. 

- Kuka te olette? Mitä te haette? 

- Olen uusi... 
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- Uusi tai vanha, en minä jouda lypsämään sanojanne. Menkää! 

Opas nauraa virnisteli. Lienee samanlaista sattunut ennenkin. 

Seuraavana päivänä varauduin valmiiksi. Pärräytin päiväni ja 

nikkasin nimeni ennen kuin ovi ehti takanani kiinni lupsahtaa. 

- Hyvä. Se entinen oli kelvoton, saamaton hutilus. Kirkkoherra 

suositteli teitä. Purkakaa se vanha kasvihuoneröttelö 

ensimmäiseksi. 

- Se on jo purettu. 

- Hyvä. Vuorinen näyttää asuntonne. 

- Olen jo muuttanut. Tulin eilen. 

- Hemmetti! Menkää! Pankaa töpinäksi! 

 

 

Ensimmäisen maailmansota oli koetellut Eurooppaa jo monta 

vuotta. Sota kosketti Suomea monin tavoin, vaikka sotatoimet 

tapahtuivat kauempana. Sodan ahdinko oli kuitenkin läsnä. 

Venäjän armeijassa palveli suomalaisia vapaaehtoisia. Etelä-

Karjalassa tehtiin linnoitustöitä Pietarin turvaamiseksi ja 

sotatarviketilaukset teettivät töitä.  Sadattuhannet haavoittuneet 

venäläissotilaat kulkivat Suomen halki ja heitä hoidettiin 

sotilassairaaloissa. Sitten alkoi elintarvikkeiden säännöstely. 

Ahdinko lisääntyi. Verdunin kuukausia kestäneet veriset 

taistelut järkyttivät ihmisiä. Pekka seurasi sodan tapahtumia 

lehdistä. Sota ja tappaminen kammottivat Pekkaa. Tämä kammo 

juonsi lapsuuteen asti ja yhteen tiettyyn tapaukseen: Pekka oli 

leikin päiten laukaissut naapurissa olleen ruostuneen aseen 

kohti halkopinoa. Ase laukesi sirpaleiksi hänen käsiinsä, hajosi 

kokonaan. Samanaikaisesti halkopinon takaa vilahti tytön pää. 

Pekka järkyttyi  tajutessaan, miten olisi käynyt, jos ase olisi 

toiminut niin kuin piti: 
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Tuntui kuin olisin kuullut korvissani katekismuksen sanat ”Elä 

tapa”. Sehän oli kielto kaikkeen tappamiseen ja kuuluu 

kaiketikin ihan ensimmäiseksi ihmiselle. Tämä tapaus tuli 

taakaksi elinajakseni: ”Elä tapa”. Ja sehän on oikein meille 

kaikille vielä tänäkin päivänä. 

 

 

Vuonna 1917 julkaistiin Pekan sodanvastainen runoelma. Siinä 

aaveratsastaja kulkee läpi sodan runteleman Euroopan ja kertoo 

näkemistään kauheuksista. Runoelma lähtee liikkeelle 

vallankumouksellisen Pietarin kaduilta. Keisari on menettänyt 

kruununsa ja Rasputin saanut sammaltukon suuhunsa. 

Aaveratsastaja kiitää halki Balttian maiden etsien rauhaa. 

Kaikkialla hän kuitenkin saa kohdata vain sotaa ja kärsimystä. 

Myös Unkarin pusta palaa ja Romanian kuninkaan Kaarlen 

viitta on tahriintunut vereen. Turkki, Serbia, Montenegro, Italia – 

kaikkialla sama tuho. Ja Preussi, joka kulkee sortajana. 

Aaveratsastaja jättää hyvästinsä: 

 

 

Hyvästi Berlin, en pyövelien pesään pysähdy  

lehahtaa vastaan sieltä kalman haju. 

Ikävöi kansat vapauteen ja kesään, 

vaan hulluuteensa hukkuu vapaus ja taju. 

 

Matka jatkuu vielä halki Belgian, Ranskan ja Englannin. Jo 

lähestyy Tanska, Norja ja Ruotsi. Mieli murheellisena 

Aaveratsastaja palaa kotiin:  
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Eessäni Pohjanlahti levotonna pauhaa 

ja tuolla siintää saaret, kotiranta. 

Hivelee jäinen tuuli päätä, kaulaa - 

ei vielä vihannoitse lehden kanta. 

 

Ja nyt mun ratsuni levätä jo saapi,  

kotona oomme ja oman hirren alla. 

Se mitä näin, murheesta muistuttaapi, 

kun kuolo käy ja mailla hiipii halla. 

 

Missä papit, leviitat ja muutkin, 

Jumalan tähden, tuokaa lohdun sana! 

Rukoilkaa, että herää kuolleet luutkin, 

nyt sielut hukkuu, uhreja saapi mana. 

                             (Ote runosta Aaveratsastaja 1917.) 

 

Ensimmäisen maailmansodan ja kansalaissodan aikoihin Pekka 

kirjoitti lukuisia sodanvastaisia runoja, joista osa käsittelee sotaa 

ja yleensä tappamista eettisesti tuomittavana tekona. Osassa 

runoista hän lähestyy sodan raadollisuutta ihmiskohtaloiden 

kautta. Kansalaissodan tapahtumia käsitellään runoissa Pekka 

Pekosesta ja elämäntarinan sivujuonteeksi päätyneessä runossa 

Kasper Tantusta. Omakohtainen muistelma kansalaissodasta on 

kirjoitettu vasta viimeisinä elinvuosina. Tapahtumien 

näyttämönä on Mäntän Serlachiuksen tehdas. Tehtaan alue oli 

vahvasti valkoisten valvonnassa: 

 

Olin itse joutua tapon uhriksi veljessodan kiehuessa. Vähältä 

piti. Keurun jäällä kellotti jo monta miestä, joiden oli katsottu 

liian itsekkäästi itseään puolustavan. Minä laulaa lurittelin 
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tapani mukaan ajan ankeudesta. Orpojen osasta, köyhien 

kärsimyksestä. Lienenpä pistänyt piikkejäkin sanojen sekaan, 

joista ei erityisesti tykätty. Sanat vielä saastuivat kujia 

kulkiessaan kun niitä vielä sanomalehdissäkin julkaistiin. Olipa 

jo viety viesti pääpukarillekin, joka omakätisesti antoi 

lomapasseja norkoilijoille Keurun rannoilla. Mutta oli tulinen 

kiire. Ansioitunut aatelismies määrättiin sakkinsa kanssa 

Tampereen valloitukseen, vaikka oli ollut kotiseudullakin 

tehtäviä. Mainittiin siinä lähtöhötäkässä minunkin nimeni, että 

jääpi tänne vielä se yksi suunsa soittaja, joka värssyä vääntelee 

ihmisistä vieläpä lehtiin asti.  

 

Sota 

 

Sä kirottu sota! 

Ei viihdytä seuras! 

Mua hevin et ota, 

en tunnoton teuras 

ja arvoton olio ole. 

 

Sä aukaiset kitas 

ja narskuvat hampaas. 

Ja virität ritas 

ja lauhkeat lampaas 

veriseen syliisi suljet. 

 

Kellastuu keto 

ja kuivettuu kukka, 

kun hirveä peto, 

tuo helvetin hukka 
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kiertäen, kaartaen kulkee. 

 

Kauhea jano 

sen suonia viiltää. 

Ei anteeksi ano, 

vaan poroksi hiiltää 

tiedon ja taidon heelmät. 

 

Syntinen liha 

kaiken tään saapi. 

Vilppi ja viha 

maat hukuttaapi - 

kuolema kujilla kulkee. 

 

 

Vertaiset 

 

Oli murhaaja Kain, 

minä syntinen vain, 

mut kumpikin alle 

ankaran lain, 

me joudumme kerran, 

minä ja Kain. 

Oli murhaaja Kain, 

minä tuntea sain, 

että kaikki synti on 

rikkomus lain. 

Niin vertaiset oomme 

minä ja Kain. 
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Kahdeksan kaupunkia ja niiden vaiheilla 

 

 

Rauhattomuus ei hellittänyt otettaan Pekasta. Hän muutti 

perheineen tiuhaan tahtiin. Useammin kuin kerran hän sai 

kuulla kysymyksen ”Joko te taas muutatte?” Mäntän jälkeen 

seurasi epäonninen muutto Äetsään. Tehtaan puutarhurin työ  

siellä ei ollut, mitä oli luvattu. Edessä oli muutto Siuntioon. 

Siellä syntyi vuonna 1919 perheen tytär. Ruotsinkielinen seutu ei 

kuitenkaan viehättänyt Pekkaa ja niin matka jatkui Keski-

Suomeen. Leppävedellä Pekka toimi Järvilinnan 

kasvatuslaitoksen puutarhurikatsastajana (1921-1924). Siellä 

hänen tehtäviinsä kuului myös ohjata laitoksen oppilaita. 

Muutaman vuoden työskentelyn jälkeen hänen toimensa 

vakinaistettiin. Todistukset kertovat hänen saaneen vakituisen 

viran 16. toukokuuta 1924. Alkoiko vakituinen virka ahdistaa vai 

mistä oli kyse, muutama kuukausi nimityksen jälkeen Pekka 

pyysi työtodistusta ja alkoi hakea uutta paikkaa. Sen hän sai 

Aurasta Käyrän turvakodista, missä hänen tehtävänsä olivat 

samat kuin Leppävedellä. Työn Käyrässä hän aloitti 

helmikuussa 1925. Vuotta kauempaa ei Pekka sielläkään 

viihtynyt.   

 

Monet työelämän aikaan sijoittuvat runot kertovat huono-

osaisuudesta ja katkeruudesta. Pekka oli voimakkaasti 

heikompien puolella ja aisti epäoikeudenmukaisuudet, joista 

hänella oli omakohtaista kokemusta. Runoissa hän kuvaa 

yhteiskuntaluokkien välistä epätasa-arvoa ja sen herättämiä 

vihan tunteita. Hierarkian kautta saatu valta on hänelle kuin 
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punainen vaate: 

 

Näyttää hyvin tärkeältä tämä 

herra johtajamme. 

Rämisee kuin vanha patarämä –  

tuskin kumarramme. 

 

 

Tasa-arvon puute saa Pekan huudahtamaan: ”Olen vapaa mies, 

en tyhmä renki!” Vaikka elämänkokemusten mukanaan tuoma 

katkeruus kuultaakin läpi runoissa, on niissä kuitenkin säikeenä 

myös usko parempaan: ”Ei työmiehen elämä ole kuin herran, 

mutta se tunnustetaan kerran.” 

Useasti olen miettinyt, millaista Mathildan ja lasten elämä 

mahtoi olla ainaisten muuttojen pyörteessä. Lasten koulunkäynti 

on varmaan ollut hankalaa. Jään ihmettelemään, miten 

elämänvirta kuljettaa ihmistä. Miten uusia ideoita ja ajatuksia 

syntyy,  miten monet niistä jäävät toteutumatta ja johonkin 

haasteeseen tartutaan? Mistä ollaan valmiita luopumaan, mistä 

ei? Oliko Mathildalla mitään sananvaltaa muuttoihin? 

Runokokoelma Kahdeksan kaupunkia ja niiden vaiheilla kertoo 

perheen monista asuinpaikoista.  Kirjoittaessaan tämän 

kokoelman runoja Pekalla oli mielessään Topeliuksen runo 

Inarinjärvi, jota laulettiin Villiruusun sävelellä. Sen rytmiin hän 

sovellutti omia sanojaan. Kaupungit, joista hän teki lauluja, ovat 

Kuopio, Joensuu, Oulu, Helsinki, Tampere, Turku, Hämeenlinna 

ja Lahti. Niiden lähitienoille sijoittuivat asuin- ja oleskelupaikat 

Karttula, Pielavesi, Niittylahti, Teisko, Vilppula, Mänttä, Siuntio, 

Laukaa, Aura, Teijo ja vihdoin myös Ruhala.  
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Säkeitä eri kaupunkeihin liittyvistä runoista: 

 

Mies kulkee Kuopiossa 

ja lausuu itselleen: 

puolesta Puijon laula 

ja kauniin Kallaveen. 

 

Jo aivan nuoruudessa 

mä löysin Joensuun. 

Ja Pyhäselän rantaan 

istutin laulupuun. 

 

Haaveilin pohjolasta 

ja sinne lähdinkin. 

Syyskuussa sitten vasta 

mä Oulun tavoitin. 

 

Tää laulu kauas kantaa 

ylitse vuosien. 

Taas Suomenlahden rantaa 

aatoksin astelen. 

 

Hei Tammerkosken sillalla 

käy huiske vasta illalla 

ja monet neidot siellä 

käy ilman sukkia. 
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Ruissaloon polku johtaa, 

sä varmaan tunnet sen. 

Ja siellä moni kohtaa 

varjossa tammien. 

 

Jäävät kukat kukkimaan, 

niistä maksoin hirmu hinnan. 

Kaunein kukka kuollessaan 

hämy peittää Hämeenlinnan. 

 

Jo väsyy jalan tahti 

hapuillen tunnen sen. 

Ja lauluissani Lahti 

lie myöskin viimeinen. 

 

 

 

Rauhaton 

 

 

Rinnan alla kumma kaiho 

yhä pitää majaa. 

Kotilieden lämpimästä 

uloskin mun ajaa. 

 

Katson yötä, tähtivyötä 

onhan sinne matkaa. 

Sielläköhän ihminenkin 

elämäänsä jatkaa. 

 



 196 

Lensi tähti, lensi toinen, 

sammui veden kalvoon. 

Liekö totta: enkelitkin 

vaiheitamme valvoo. 

 

Pienen kodin ikkunalla 

pieni lamppu palaa. 

Siellä nukkuu lapsikullat, 

sinne hiivin salaa. 

(1920.)  

 

Murteella ja nimimerkillä 

 

Missä päin Suomea asuikin vaari kirjoitti runoja, pakinoita ja 

kaskuja savoksi. Hän tarjosi niitä paitsi lehtiin myös eri 

kustantajille. Lahtelainen Kustannusliike Suomi ilmoitti 

kirjeessään 19.3.1919, että  ”painatusvaikeuksien vuoksi täytyy  

meidän palauttaa käsikirjoituksenne takaisin”. Muutama runo ja 

kasku oli kuitenkin painettu juuri ilmestyneessä pilalehdessä. 

Vaari ei lannistunut käsikirjoitusten takaisin tulosta. WSOY:n 

kanssa kirjeenvaihtoa käytiin vuonna 1926. Kyseessä oli tuolloin 

Talkkunoo- kokoelma, jonka runoja kustannustoimittaja J. Jäntti 

vertaa Kalle Väänäsen Savolaesta sanarieskoo teoksen runoihin. 

Jäntti perustelee käsikirjoituksen palautusta seuraavasti: 

Mutta vaikka runonne usein ovatkin varsin sukkelia, on totuus 

kuitenkin se, että murrerunojen ajatus ei enää ole uusi, yleisö 
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alkaa olla niillä kyllästetty, ja niin ollen voisi vain 

poikkeuksellisen hyvä murrerunojen kokoelma sitä kiinnostaa. 

Kun teidän kokoelmanne ei mielestämme kykene ylittämään 

maisteri Väänäsen saavutuksia, emme katso voivamme ryhtyä 

uuden sanarieska-kokoelman julkaisemiseen...(Kirje 16.2.1926, 

yksityiskokoelmat.) 

Vaarin murteellisia runoja julkaistiin aikanaan sanoma- ja 

aikakauslehdissä. Joitain runoja on painettu myös myöhemmissä 

omakustanteissa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan vaari 

tarjosi käsikirjoituksiaan 1960-luvulla. Sinne onkin tallennettu 

joitain kokoelmia. Suorasanainen osittain murteella kirjoitettu 

käsikirjoitus Kaskuja Karttulasta löytyy Karttulan kirjaston 

kotiseutukokoelmasta. 

 

 

Kuarteen Selema 

 

Iski se silimee ja liekutti helemoo, 

empä oo nähnynnä semmosta Selemoo. 

Kohta jo kurkisti kuontalon takkoo, 

eekä sen hyvvyyttä piässynnä pakkoon. 

Kesät se aitassa ylläällä makkoo, 

ovessa pittää vuan pikkusta rakkoo. 

Siitä se näkköö ja siitä se kuuloo, 

siitäpä raitista ilimookin tuuloo. 

Kerran kun eto ja viäns syvänalloo, 

rappuja nousin ja kurkistin salloo.  

Hämäläis-Tuakkopas vastaani kahtoo  
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- Mittees se Pekka nyt tiältähi tahtoo? 

Kiännähti käpäläni, teki niin pahhoo, 

Selmankin tunteet laihtuu ja lahhoo. 

Kaikkien kanssa keikkuu ja vehtoo, 

en minä semmosta riijata kehtoo. 

Selemasta piäsinkin tyttöjen makkuun, 

täätyi lähteä toisijen hakkuun. 

Kuarteen Selemoopa vielähin muistan. 

Hämäläis-Tuakolle nyrkkijä puistan. 

 

 

Kun suuremmat julkaisuhankkeet eivät onnistuneet, vaari lähetti 

runojaan ja kertomuksiaan erilaisiin lehtiin ja kokoelmiin. Hän 

olikin monen julkaisun vakituinen avustaja. Nuoruudessa hän 

kirjoitti paljon kalentereihin ja albumeihin, kuten Eteenpäin-

kalenteri, Kansankalenteri ja Kansanvalistuseuran kalenteri tai 

Nuori Suomi ja Suomalainen albumi. Hän oli avustajana myös 

monissa työväenlehdissä. Sitten olivat uskonnollispainotteiset 

lehdet, kuten Pelastusarmeijan Sotahuuto tai Koti-lehti. Pieni 

kertomus Maaltapako on julkaistu Kristillisen työläisnuorison 

liiton kokoelmassa Tie säteilee valoa (1945). Osansa saivat myös 

viihteelliset ja romanttiset aikakausjulkaisut: Lauantai, Perjantai, 

Nyyrikki, Vipunen ja Väinämöinen. Oman alan lehtiä edustivat 

Puutarha ja Floora. Vuosien mittaan julkaistiin vaarin runoja ja 

kertomuksia Helsingin, Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylän, 

Kuopion, Lahden, Mikkelin, Mäntän, Oulun, Ruoveden, 

Sortavalan ja Tampereen sanomalehdissä. Erilaisia 

aikakauslehtiä, joista hänen kirjoituksiaan voi löytää, ovat 

Helsingin Kaiku, Imatra, Kanerva, Koitto, Kyläkirjaston 

kuvalehti, Nuori Karjala, Nuorten kirja, Nuorten todistus, Otava, 
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Panu, Pyrkijä, Revontuli ja Suomen Kuvalehti. Tärkeitä 

foorumeita olivat myös joululehdet ja tilapäisjulkaisut. 

 

Runojen ja kertomusten julkaiseminen hyvinkin erilaisissa 

julkaisuissa johti siihen, että vaari mielellään käytti 

nimimerkkejä. Käytetyin  nimimerkki oli hänen nimensä 

alkukirjaimista muodostunut P.J.H. Muutkin nimimerkit olivat 

usein lyhenteitä niin kuin PerHus ja KaHu. 

Romaanikäsikirjoituksissa hän käytti kokonaisia nimiä  niin kuin 

näytelmäkäsikirjoituksessa Kirous ja Siunaus, jossa 

nimimerkkinä on Juho Jurvo. Pekka Peska -nimi koristaa 

puolestaan Mäntän emäntä -käsikirjoituksen etusivua. Välillä 

toivoin voivani jäljittää vaarin kirjoituksia nimimerkkeineen eri 

julkaisuista. Vaari oli kerännyt melkoisen määrän lehtileikkeitä 

elämänsä varrella ja niiden kautta jonkin verran selvisikin. 

Useimmiten  talteen otetuissa leikkeissä ei kuitenkaan ollut 

julkaisun nimeä, joskus vuosiluku sentään oli paikallaan. Urakka 

kaikkien julkaisujen jäljittämiseen osoittautuikin liian 

suurisuuntaiseksi.  

 

 

Auran rannoilla 

 

 

Perheen muutto Turkuun tapahtui toukokuussa 1926. Pekka oli 

saanut töitä kaupungin istutuksilta. Työkohteita olivat 

kaupungin monet puistot ja viheralueet: Kupittaa, jolla oli pitkä 

perinne kaupunkilaisten virkistysalueena, Porthanin puisto 

Suurtorin ja Pinellan tuntumassa ja Mikaelin kirkon ympäristö. 
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Myös Mathilda päätti ryhtyä työhön, kun perheen lapset olivat 

jo isompia. Jonkin aikaa hän oli mukana saunayrityksessä 

Matinkadulla. Hämeentullissa hän piti kahvila-ruokalaa, jossa 

oli töissä kaksi tarjoilijaa. Mathilda, joka kärsi vyöruususta ja 

kipeästä vatsasta, saattoi joskus kahvilassa heittäytyä 

kahvisäkkien päälle. Pekka viihtyi kahvilan kassan vieressä, 

jossa sai jutella asiakkaiden kanssa ja välillä toimitella asioita. 

Joulukuussa 1927 hän totesi: ”En minä enää viitsikään pitää 

tointa.”  Kaupungin istutukset saivat jäädä. 

Perhe asui monessa eri paikassa: Kirkkotie, Ryssänmäki ja 

Uudenmaankatu. Keskustasta perhe muutti kaupungin 

ulkopuolelle Pähkinämäkeen, seitsemän veräjän taakse. Sieltä 

Mathilda kävi syksyllä torilla myymässä luumuja. Pekka lähti 

keskimmäisen poikansa kanssa Teijoon, mistä oli saanut 

puutarhurin töitä. Osa perhettä jäi vielä Pähkinämäkeen, mutta 

muutti sitten perässä. Teijossa vierähti kolme vuotta. Sieltä 

perhe palasi takaisin Turkuun, minne Pekka ei enää osannut 

asettua: ”Täällä nyt odottelen siirtoa jonnekin. Itsekö vielä 

muuttoni toimitan – vai vievätkö jo ensi kerralla muut minua?” 

Uusi työ löytyi Hämeen piirimielisairaalan puutarhalta. Kun 

perheenpää lähti Hämeenlinnaan, jäivät nuorimmat lapset 

äitinsä kanssa Turkuun. Asunto oli Puolalanmäessa. Mathilda 

ryhtyi pitämään vuokralaisia, myös hänen sisarensa Elli ja 

sisarpuolensa Saara asuivat jonkin aikaa siellä.  
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Haaksirikkoja 

 

Mathilda näki unia, jotka välillä tuntuivat todellisuutta 

todellisemmilta. Yhdessä unessaan hän näki, miten laiva vajosi 

veden syvyyteen. Aamulla herätessään hän tunsi suurta 

ahdistusta eikä tiennyt, mitä tehdä. Hän kertoi lapsille unestaan. 

Todellisia haaksirikkoja tapahtui tuolloin kaksi, jotka saivat 

paljon julkisuutta dramaattisuutensa vuoksi. Radion uutisissa 

kerrottiin syyskuussa 1929 Kuru-laivaa kohdanneesta 

haaksirikosta. Näsijärvellä riehunut syysmyrsky  kaatoi laivan 

vain kilometrin päässä satamasta. Laivassa oli ollut 152 ihmistä, 

joista vain muutama saatiin pelastettua. Yli sata ihmistä hukkui. 

Laiva oli ollut menossa Mathildan kotiseudulle. Toinen 

onnettomuus tapahtui seuraavana vuonna, kun Oberon-niminen 

laiva vajosi meren syvyyteen. Laiva oli matkalla 

Kööpenhaminan kautta Amerikkaan, Hulliin, minne Mathildan 

Santeri-velikin oli lähtenyt. Oberon ja Arcturus - joita vieläpä 

kapteeniveljekset ohjasivat - törmäsivät sumussa toisiinsa 

Kattegattissa. Oberon vajosi mereen muutamassa minuutissa 

vieden mukanaan 36 ihmistä.  

 

 

Kuru 

 

Syksyöinä Siilinkari 

vilkuttaa ja kauas loistaa 

niin kuin armain silmäpari 

kulkijalta pelon poistaa. 
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Nyt on synkkä Siilinkari, 

vesi vimmaisena vierii –  

niin kuin vuoret aaltopari 

yhä lähemmäksi kierii. 

 

Kohtaloonsa kohden Kuru 

ripein potkuin yhä rientää... 

Ja nyt Suomen täyttää suru, 

kuka orpoin tuskat lientää? 

 

Elämämme on kuin muru, 

joka hetken tullen putoo... 

Kuohuin alle vaipui Kuru, 

Ahti kuolleet kultiin kutoo. 

 

Vimmaisena vierii Näsi, 

aallot ankaroina pauhaa. 

Kaitse meitä Luojan käsi, 

anna lepoa ja rauhaa! 

 

 

 

 

Eräs jouluaatto 

 

Vyöryy allot suuret, mahtavat, 

Kattegattiin syvän haudan kaivaa. 

Usvain alla uinuu laajat ulapat,  

niin kuin kaarnaa keinuttavat laivaa. 
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Joulu joutuu, rauhan juhla tuo, 

sumu peittää öisen tähtitaivaan. 

Aatos kiitää kotiin ystävien luo - 

kuuluu ryske - aallot vyöryy laivaan. 

 

Kaunis uljas oli Oberon, 

sitä palvottiin kuin neittä oivaa. 

Kaarnalastu oli - tuutu turvaton - 

hädässä ei enää suonut hoivaa. 

 

Tuskain huudot yöhön kajahtaa, 

hyvästinsä täytyy monen heittää. 

Tulet tummuu - laiva vajoaa - 

Kattegattin aallot kaiken peittää. 

 

 

Muistojen lumoama 

 

Palstan levyisessä pitkässä lehtileikkeessä on vaarin kertomus 

Vaellusvuodet. Oikeastaan se on tilitys, missä hän käy läpi 

elämänvaiheitaan. Ajallisesti kertomus päättyy Turun aikaan. 

Onnistun määrittämään kertomuksen ilmestymisvuoden, sillä 

palstan ylälaitaa koristaa ruotsalaisen lentäjän Lundborgin kuva 

ja pieni tekstinpalanen viittaa Huippuvuorilla 1928 

tapahtuneeseen ilmalaiva Italian haaksirikkoon. Lasken, että 
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vaari on tuolloin ollut 48-vuotias. Hän taisi tuntea itsensä 

vanhaksi. Ainakin hänellä oli tarve katsoa mennyttä. Eihän hän 

sitä paitsi voinut tietää, että hän oli vasta ohittanut 

elämäntaipaleensa puolivälin:  

 

Sanotaan, että me täällä ajassa valmistumme tulevaisuutta 

varten. Sanotaan, että meillä on johtaja ja suojelusenkeli 

jokaisella. Ja sanotaan, että kaikki on tarkoituksenmukaista. Syy 

ja seuraus.  

Jos meidän lopultakin täytyy taipua Luojamme tahtoon. Ja me 

tulemme hyviksi ja täydellisiksi. Jos niin on, niin minäkin 

unohdan nämä vaellusvuodet. Mikä on ollut, on se tarpeen ollut. 

 

Työ Hämeen piirimielisairaalan puutarhurina (1932-1949) oli 

työteliästä aikaa. Kasvihuoneet, taimikasvatukset, kukkien 

hyötäminen, pihan käytävät – kaikki se työ piti ajatukset 

päivisin kurissa. Öisin vaari kirjoitti. Osa runoista meni 

ajankohtaisiin tarpeisiin, paikallislehtiin tai vaikkapa sairaalan 

väen toimittamaan Kankaantaustan kaikuja -monisteeseen, joka 

ilmestyi tarpeen vaatiessa, kuten etusivulla mainittiin. 

Suurisuuntaisempi hanke oli  ensimmäinen versio 

runomuotoisesta elämäntarinasta. Lapsuus ja nuoruus vyöryivät 

voimakkaana vaarin mieleen.  

 

Liekkö vika viulun kielen 

kun se on niin suruinen? 

Loiko luoja ihmismielen 

syntein tähden tuomiten,  

että kaihota se saapi 
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aina jotain etsien 

kunne kuolo kolkuttaapi 

lahot langat katkaisten. 

 

Vuosia jo kohta täytän 

pian viisikymmentä. 

Vakavalta ehken näytän 

nuorempien silmissä. 

Mutta vielä valvon öitän 

sama kaipuu rinnassa. 

Uneksien täytän töitän 

niin kuin ennen lapsena. 

 

Taasen muistan viljapellot 

kauniin kotiseutuni. 

Vielä soivat karjan kellot 

korvissani alati. 

Teiden mutkat, joka kiven 

näen näkymättömät. 

Kallis mulle joka hiven, 

vieraanani viipyvät. 

 

Ja kun väsyneenä lasken 

vanhat raajat levollen –  

tunnen tuoksun kotikasken, 

savu täyttää sieraimen. 

Pyyhin, pyyhin silmiäni 

nokisella kädelläin. 

Häpeä en kyyneleitäin, 

unta nuoruudesta näin. 
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Elämäntarina on käsin kirjoitettu sidottuun kirjaan, jonka kannet 

on päällystetty ruskealla kankaalla ja päälle kirjoitettu 

koristeellisin kirjaimin Erään tarhurin elämäntarina. 

Pieniruutuiset sivut sisältävät 344 värssyä ja lisäksi runoja, joita 

vaari kutsuu liitteiksi: Isän, äidin, veljen ja siskon laulut. Osa 

näistä runoista siirtyi myöhemmin julkaistuun elämäntarinaan 

sellaisenaan, osa osittain muokattuna ja muunneltuna. 

Käsinkirjoitettuun kirjaan kuuluu myös runokokoelma Taimi-

Tarha, johon sisältyy 55 runoa. Niistä yksi on nimeltään Outo 

vaeltaja: 

 

 

Laakson linnut mulle laulakaa, 

taaskin sydämeni sairas on. 

Elän unelmissa ja ne uuvuttaa, 

kädet kovat ovat kohtalon. 

Harvoin onni mulle hymyää, 

sivu siivet viepi engelten. 

Kohta vanha olen, harmaapää, 

laho kanto kasvaa sammalen. 

 

Kerran keinui poika purressaan, 

yli kuohun kuuman ohjaten –  

näki etäisyyden ihmemaan, 

näki tähtein loiston armaisen. 

Mutta sumu laski yli veen, 

valo häipyi kotivalkaman. 
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Meri synkkä on ja sen syvyyteen 

luultiin nuorukaisen hukkuneen. 

 

Häipyi häivä, tuulet puhaltaa, 

poika souti rantaan laulaen. 

Ei hän tuttaviaan tunnekaan –  

meri saanut iki sydämen. 

Siitä lähtein hänen silmissään 

outo kiilto asustanut on. 

Lienee kyllästynyt elämään, 

on kuin orpo täällä osaton. 

 

Kun on kerran nähnyt ihmemaan, 

kuullut taivaan soiton suloisen –  

ei hän tyydy tylyyn maailmaan, 

vaeltaa kuin varjo kaihoten. 

Muisto muille, outo itselleen, 

elänyt jo yhden elämän. 

Sanotaan jo hautaan vajonneen, 

vaikka tuntee tuskat elämän. 

 

 

Kylkiluu 

 

 

Kun mietin Pekan ja Mathildan perheen elämää, minusta tuntuu 

kuin Pekka muuttaessaan Turusta Hämeenlinnaan olisi 

halunnut lähteä karkuun Mathildaa ja koko perhe-elämää. Perhe 

kuitenkin muutti hänen perässään ja Mathilda jätti 
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liiketoimensa. Asunto oli saatu sairaalarakennuksesta, mutta 

Pekka halusi muualle. Koti rakennettiin vanhan navetan ylisille. 

Asunto oli kylmä, mutta siellä oli oma rauha. Vanhimmat pojat 

olivat jo lähteneet maailmalle ja kotona olivat nuorin poika ja 

tytär.  Sota-aikana olivat kaikki kolme poikaa rintamalla. Perhe 

oli huolissaan. Mathilda leipoi pojilleen pieniä kakkuja, joihin 

keitti siirappia Pekan viljelemästä sokerijuurikkaasta. Ja Pekka 

teki aaltopahvista pienet rasiat, joihin kakut pistettiin ja 

lähetettiin pojille.  

 

Täti tokaisi kerran jutellessamme isänsä ja äitinsä olleen 

boheemeja. Hänelle boheemi merkitsi sitä, että vanhemmat 

olivat monasti muissa maailmoissa: ”Äiti lauloi virsiä ja isä soitti 

kannelta.” Perheenpään iänikuinen kirjoittaminen ärsytti välillä 

niin Mathildaa kuin lapsiakin. Kai muutkin osasivat kirjoittaa! 

Yhdestä joulusta tulikin sitten oikea kirjoitusjoulu. Pojat 

kirjoittivat kertomuksia ja Mathilda oli päättänyt tehdä runon.  

Aiheeksi hän valitsi pääsiäisen. Niin alkoi riimitys. Runon 

nimeksi tuli Kutsu ja Mathilda lähetti sen Koti-lehteen. 

Pääsiäisnumerosta hän saattoi esitellä perheelleen julkaistun 

runonsa. Runon lopussa olivat hänen nimikirjaimensa H.H., 

Hilda Huuskonen.  Mathilda kirjoitti vielä muutaman runon 

samaan lehteen, mutta lopetti sitten kirjoittamisen. 

 

 

Kutsu 

 

Palmut kävin noutamassa. 

Tule, Jeesus, vieraaksemme! 

Annan sulle oman hevon, 
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jolla ajat, niinkuin ennen 

nuorella aasin varsalla. 

 

Tule, Jeesus, oven'  avaan, 

palmut sulle kätees'  kannan, 

käyn mä vielä katsomassa, 

onko kaikki hohtavana 

sydämeni sopukoissa. 

 

Sinä olet suuri, pyhä. 

Liekö toivon' turha yhä. 

En mä vaivu pelkoon syvään. 

Luotan lupauksees' hyvään, 

meidän ystävämme! 

 

Tule, Jeesus, tule pian, 

kohta kuihtuu palmut, ihan! 

H.H. (Koti N:o 3, 1939.) 

 

 

Mathilda tuntui aiheuttavan Pekalle päänvaivaa. Se 

päilyväsilmäinen kaunotar, johon hän oli rakastunut, oli vuosien 

myötä muuttunut itsenäiseksi naiseksi, joka perusti 

liikeyrityksiä, hoiti kodin ja lapset, selvitti sotkut. Sellaisia 

toimeliaita ja reipasotteisia naisia sanottiin Pekan lapsuudessa 

akoiksi. Vai olisiko Mathilda ollut aina omapäinen ja Pekka ei 

vain ollut huomannut sitä? Olihan Mathilda käynyt koulujakin 

ja ollut opettajana. Eivätkä ruustinna Pöyhösen opit naisen 

tehtävästä varmaankaan olleet jääneet unohduksiin. Mathilda 

itse saattoi tokaista, ettei hän ollutkaan mikään tavallinen akka.   
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Kierto 

 

 

Puutarhuri tietää, miten halla tuhoaa. Se saapuu hiljaa hiipien ja 

jättää jälkeensä kuuraisen maan. Se vioittaa taimia ja 

kasvusilmuja, tappaakin. Pekalle Mathildan kuolema oli kuin 

kesähalla, jonka aiheuttamaa tuhoa hän jäi katsomaan. Pitkä 

yhteinen taival oli ohi. Ehkä kuolemaan olisi pitänyt 

valmistautua. Niin kuin tarhuri valmistautuu suojaamaan taimet 

hallan uhatessa. Pekka kantoi syyllisyyttä. Niin äitinsä kuin 

vaimonsakin kohdalla hän tunsi olleensa tyly  ja ymmärtämätön, 

syyllinen. Vaimon kuoleman jälkeiset runot kertovat paitsi 

surusta, myös tästä syyllisyydestä. Myöhemmissä runoissa 

Mathildasta tulee kaivattu ystävä, joka odottaa rajan toisella 

puolen. 

 

Minun syyni 

 

Syksyn tulo minun syyni, 

kesken kesän suutuin sulle. 

Yksin pyristelit pyyni, 

olit aina hyvä mulle. 

 

Pahat sanat sanoi suuni, 

viestit vieri Jumalalle. 

Nyt on kylmä kylkiluuni, 

sinä muutit mullan alle. 
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Kulottuupi kukkamaani, 

ei se elä, kuka kuoli. 

Halla halmeitani vaanii, 

täällä torkun toinen puoli. 

(Kahdeksan kaupunkia 1965.) 

 

 
 

 

 

 

 

Neito 

 

Kultalankoja kultakerältä 

neito neuloo ja kutoo. 

Mutta kalvaalta kasvoperältä 

kyynelhelmiä putoo. 

 

Putoo – putoo - 

neito neuloo ja kutoo 

kyynelhelmiä surun pirralla. 

Kylmät laineet on elon virralla, 

vaikea mennä sen yli - 

kylmä on mullan syli. 
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Kun Mathilda kuoli oli Pekalla vielä vuosi jäljellä eläkeikään. 

Sitten olisi edessä muutto Itärantaan. Ajatukset alkoivat kulkea 

uusia ratoja. Millaista Itärannassa olisi? Paikan kauneus oli 

tehnyt vaikutuksen Pekkaan. Ollessaan kiertävänä puutarhurina 

hänen reittinsä oli usein sivunnut Ruhalaa. Ja olihan hän vuosien 

mittaan kuullut paljon siitä, millaista elämä oli ollut siellä 

Mathildan lapsuudessa ja nuoruudessa. Mutta pitkä talvi oli 

vielä edessä: 

 

Tätä joulua vietän yksin ilman läheisiä. Olin joulupukkina 8:lla. 

Sitten olin tunnin verran Haskiolassa - sitten kotiin. Joulun ja 

samoin Tapanin olin kokonaan kotona - ei käynyt yhtään 

vierasta. Joululahjoja sain melkein liikaa. Varsinkin leivonnaisia 

jää kuivumaan. Muutenkin on maha liian täysi.  

Niinpä niin. Talossa ei ole emäntää enää. 39 - ei kun 40 kertaa 

vietimme yhdessä joulua. Tuntui kummalliselta kun 1948 

koristin kuusta yksinäni. 17. joulu tässäkin talossa ja varmasti 

viimeinen. 

 

 

Eläkepäivät eivät alkaneet aivan vaivattomasti. Koska Pekka oli 

ollut töissä monella eri työnantajalla, monessa eri paikassa, 

eläkepäätöksen teossa oli ongelmia. Alkoi paperisota, jossa 

punnittiin, mitkä paikat olivat kartuttaneet eläkettä, mitkä eivät. 

Löydän pinon papereita, joista osa on työtodistusten 

jäljennöksiä, osa valituksia eri instansseihin. Elämä tuntui 

mutkikkaalta. Lapsuuden aika ahdinkoineenkin herätti 

yksinkertaisuudessaan kaipauksen ja muistikuvat tulvivat 

mieleen: lampun lempeä valo, sirkkojen laulu, savutuvan kitkerä 
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tuoksu, hiekalla pestyt puhtaat palkit ja lieden tuhka, johon voi 

upottaa paljaat jalat. 

 

Vanhuus sai vaarin ajatukset kulkemaan yhä kaukaisempiin 

maailmoihin. Vainajat ja henget olivat aina kulkeneet hänen 

vierellään. Maallinen elämä oli vain yksi puku, jonka kuolema 

riisuu. Pohjan näille ajatuksilleen vaari oli saanut 

nuoruudessaan tutustuessaan teosofian ajatusmaailmaan.Teoilla 

ja ajatuksilla on seurauksensa, ihmistä ohjaa syyn ja seurauksen 

laki, karma. Ihmisen sisäinen olemus on hänen elämänsä ja 

entisten elämiensä ja niiden välitilojen summa. Karma 

puhdistaa. 

 

 

Rajalla 

 

Aukaisen kuin soman solen, 

rintaani sen asetan. 

Minä elän, minä olen 

vielä jälkeen kuoleman. 

 

Karmassani pahat palan, 

uhmastani uudistun. 

Sitten toisen ajan alan, 

rakkaudesta rakennun. 

 

Valo polttaa kuivan kulon 

sydämestä syntisen. 

Nyt jo tunnen suven sulon, 

Olen onnen lapsonen. 
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Niin kuin argeologi kokoaa näytteitä eri aikakausilta niin 

vaarikin  kokosi Runopajaansa sirpaleita elämäntaipaleensa 

varrelta. Nämä sirpaleet sekoittuivat lähellä eläneiden ihmisten 

elämän sirpaleisiin. Vaarin kannel nahkurin mankelin vieressä, 

Mathildan äidin pirta kuokan vieressä. Maalaukset ja runot 

olivat nekin muistona eletystä. Kunnes aika  lahottaa ja pistää 

kaiken kiertoon. 

 

 

Kiertää 

 

Jos jotain tielle tipahtaa 

sen kerjäläinen saa. 

Kenties joskus palatsin 

hän niistä rakentaa. 

 

Kun meren aallot myllertää, 

niin jotain häviää. 

Mut toinen kohta pirstoilla 

tupaansa lämmittää. 

 

Kun kukka kuolee kummullan, 

se eipä siihen jää. 

Sen siemen jossain synnyttää 

taas uutta elämää. 
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Ruhalan runopaja marraskuussa 1960. 

 

 

 Vielä elän, kasvan, vartun 

tulen laulun tunnelmiin. 

Vielä taaskin kynään tartun, 

kohta lähden kaupunkiin... 

 Kaupunki on kaunis tuolla, 

yläpuolella pilvien.  

Ystäväni, ei me kuolla  

usko, elä toivoen!  

 

 

Runoni 

 

Näitä runoja ruokin 

polvellani 

kun maita kuokin. 

Ne olivat vastassa 

ovellani 

kun tupaan tulin. 

Ne nauroi, lauloi 

ja leperteli 

ja kanssain eli. 

Kuin omat pienoiseni 

ne syliin sulin. 

Niin aika meni  

nyt olen vanha, harmaa  
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en pelkää karmaa, 

vaan etsin uutta lankaa 

laululleni... 

Menneet vuodet ovat  

olleet kovat... 

Mutta onpa iloakin ollut 

ja terveet jäsenet ovat 

säästyneet vanhuudelle. 

Nyt saan hiljaa 

kävellä rauhaista rantaa, 

niin kauan kuin Luoja 

armon aikaa antaa.  

 

 

Laulun loppu 

 

En puutteessa puno, 

mut runo ja runo 

tulee vaan. 

Kun maitani kuokin, 

on runoja nuokin 

turpeet maan. 

On virteni vino 

kuin keväinen pino 

ja kallellaan. 

Mut mitäpä liekin, 

tuo tuuli ja viekin 

ne unholaan.  
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JÄLKISANAT 

 

 

Kirjoitustyö oli ohi. Järjestelin vielä vaarin papereita kansioihin 

ja pahvilaatikoihin. Laitoin selvitettyjä käsikirjoituksia 

löytämiini pahvikansiin ja kirjoittelin niihin pieniä selityksiä. 

Sidoin irtolehtiä nipuiksi erivärisillä nauhoilla. Yhteen kasaan 

numeroidut epäselviksi jääneet sivut, toiseen numeroimattomat.  

Kokonainen pahvilaatikko oli kertynyt sellaisia papereita, joille 

ei ollut löytynyt paikkaa. Luin niitä uudelleen, jos  vielä jotain 

selviäisi. Tätä tehdessäni löysin irtosivujen joukosta paperin, jota 

en ollut aiemmin huomannut. Se oli tiheään koneella kirjoitettua 

tekstiä. Lukiessani tajusin paperin kuuluvan Mäntän emäntä -

käsikirjoitukseen, olevan osa sen kehyskertomusta. Etsin 

käsikirjoituksen käsiini.  Kyllä, jopa sivunumero täsmää. 

Käsikirjoitus päättyy numeroon 34 ja löytämäni sivun numero 

on 35. Tällä viimeisellä sivulla vaari kuvaa, miten Mäntän 

emännän ennustukset ovat toteutuneet. Viimeiset lauseet saavat 

sydämeni hakkaamaan nopeammin. Vaari kirjoittaa: 

 

Ihmeellistä vielä sekin, mitä alkuaiheessa kirjoitin Seppälässä 

asuneesta kirjailijasta, joka vei talon tyttären mukanaan. Voisin 

nyt mainita hänen nimensäkin, jos tarvitaan. Esimerkiksi 

Merikannon säveltämä Vallinkorvan laulu on hänen käsialojaan. 

 

 

Elämän ja kuvitellun kudelmat sotkeutuivat pahasti, kun luin 

nuo lauseet. Mäntän emäntä -käsikirjoitus ja sen esipuhe, jota 
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alun alkaen pidin omakohtaisena muistikuvana ja joka sitten 

asettui kehyskertomukseksi, sai jatkoa. Kuviteltu kertomus 

sijoittuu selkeästi alun ja lopun omakohtaisten kokemusten ja 

kommenttien väliin. Vaari kirjoittaa tietävänsä kuka oli se 

kirjailija, jonka käsikirjoituksen hän oli löytänyt huutokaupasta 

ostamansa kirjoituspöydän laatikosta. Että kirjoittaja oli ollut 

Vallinkorvan laulun tekijä, nimeä hän ei kuitenkaan mainitse. 

Mutta minä tiedän laulun tekijän nimen. Se on Erns Ivar Roini 

(ent. Idström), hän on äitini äidin isä.  

 

Muistin kuulleeni ja lukeneeni, että Ernst Ivar Roini (1858-1905) 

oli asunut Keuruulla, että tilan nimi oli Seppälä. Mutta se oli 

paljon ennen vuotta 1910, jolloin vaari oli ostanut 

kirjoituspöydän siellä pidetystä huutokaupasta. Soitin enolle, 

joka kertoo tietämänsä: Roini oli ostanut Keuruulla Seppälän 

tilan 1880-luvun jälkipuoliskolla ja asunut siellä seitsemän 

vuotta. Tuolloin naimisissa oleva Roini tapasi Mäntässä 

Vilhelmiina Moision (1869-1950). Roinin avioliitto päätyi eroon. 

Hän möi Seppälän tilan ja muutti Vilhelmiinan kanssa Karjalaan. 

Siellä he menivät myös naimisiin. Jo ennen avioliittoa heille oli 

syntynyt  tytär Elli (1893-1973), mummoni.  

 

Vaari oli perheineen muuttanut Mäntän seudulle 1910. Samana 

vuonna syntyi isäni. Onko vaari todella voinut löytää poikansa 

tulevan vaimon isoisän käsikirjoituksen huutokaupasta 

ostamansa kirjoituspöydän laatikosta? Asia tuntuu kerta 

kaikkiaan uskomattomalta. Mietin myös, mitä vaari on 

mahtanut tietää äitini suvun vaiheista. Kehyskertomuksen 

viimeinen sivu on kirjoitettu vuosikymmeniä kirjoituspöydän 

oston, vuoden 1910,  jälkeen. Sodat on sodittu ja Mäntästä tullut 
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kaupunki niin kuin romaanikäsikirjoituksen emäntä oli 

ennustanut. Maininta Mäntän kaupungista tarkoittaa, että 

kehyskertomuksen viimeinen sivu on kirjoitettu vasta vuoden 

1973 toukokuun jälkeen, jolloin kaupungiksi julistaminen 

tapahtui. Olisiko vaari jaksanut kirjoittaa vielä 93-vuotiaana 

koko nelikymmensivuisen käsikirjoituksen kirjoituskoneella? 

Osa papereista on kellastuneempia ja näyttää vanhemmilta. 

Tiedän myös, että monet Ernst Ivar ja Vilhelmiina Roinin 

elämäntarinan yksityiskohdista ovat selvinneet vasta kovin 

myöhään, vaarin jo kuoltua. Toisaalta vaari on kyllä joskus 

voinut tavata Elli-mummoni, Vilhelmiinan ja Iivarin tyttären. 

Varmaan he ovat keskustelleet siitä, mistä ovat kotoisin, 

sukujuuristaan. Vaari ainakin oli sellaisesta kiinnostunut. Ja 

onhan vaari voinut puhua myös äitini kanssa hänen suvustaan ja 

saada tietää, että Roini oli tämän isoisä.  

Jos kehyskertomus pitää paikkansa, se selittää myös paljon 

käsikirjoituksessa olevan Keuruu-runon laatua (ks. luku Mäntän 

emäntä). Runon rytmi on erilainen kuin muiden vaarin 

kirjoittamien runojen. Olen kuitenkin aina pitänyt sitä vaarin 

runona. Runo on olemassa paitsi käsikirjoituksessa myös 

irtolehdillä. Se on kirjoitettu moneen kertaan puhtaaksi. Kävin 

taas läpi kaikki runoversiot. Yhden irtolehden ylälaitaan on 

liimattu paperi peittämään lausetta, josta saa selvän vain valoa 

vasten. Lause kuuluu näin: ”Museon muunnokseksi sopinee 

tämäkin tähyily taaksepäin, niin vanha se on. Minä olen laulun 

laatija – toinen oikea osallinen ja toimeenpanija.” Vaari ei 

tainnutkaan viitata romaanihenkilö Vilukseen, jonka suuhun 

runo käsikirjoituksessa on pantu. Kaiken mietinnän jälkeen olen 

päätynyt siihen, että hän viittaa runon toiseen kirjoittajaan Erns 
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Ivar Roiniin. 

Vaarin elämäntarinaan ja kirjoituksiin liittyvät tapahtumat ovat 

johtaneet minut jälleen uusille poluille. Voin vain todeta niin 

kuin vaari – vai Erns Ivar –  Mäntän emäntä -romaanissa: ”Aika 

ei merkitse mitään ajatusten lennossa.”  
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P. J. Huuskosen tuotanto 

 

 

Arkistot ja käsikirjoitukset: 

 

SKS:  P.J.Huuskosta koskevaa aineistoa on Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran arkistossa. 

Tekstissä mainitut käsikirjoituslaatikot, joiden pohjalta tämä 

kirja on tehty, ovat perikunnan hallussa. 

 

 

Nimimerkit: 

 

 P.J. Huuskonen; Per Hov; Per Hut; KaHu; P.J.H.; Pekka Perka; 

Pekka Pirttilampi ym. 

Petter Johannes Huuskonen. 

 

 

Runokokoelmia: 

Pekka Huuskonen 1880-1963. Runo. Eräs elämäntarina. 900 

värssyä. Ruovesi 1963. Ruhalan runopaja. 40 sivua. (tämän 

Marjut aikoi alunpitäen julkaista uudestaan oman 

kirjoituksensa ohessa. toim. huom.) 

Ruhalan runopaja Kautun kalteella. 67 runoa. Ruhala-Ruovesi 

1963. Omakustanne. 41 sivua.  
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Ruska. Syksyn sykkeitä. Runoja. Ruovesi 1964. Ruhalan 

runopaja. Omakustanne. 42 sivua .  

Ikälisä 23.1.1965-85. Laulaen halki elämän. Ruovesi 1965. 

Ruhalan runopaja. Omakustanne. 47 sivua.  

Kahdeksan kaupunkia ja niiden vaiheella. Laulaen halki 

elämän. Ruovesi 1965. Ruhalan runopaja. Omakustanne. 1 + 

45 + 1 sivua. 

Kevätmahlaa. Kevyttä keväällä. Somia sointuja. Runoja. 

Ruovesi 1965. Ruhalan runopaja. Omakustanne. 48 + 2 

sivua. 

Runoja Ruovedeltä, monet palat Paikkalasta. (Ruovesi) 1966. 

Ruhalan runopaja. Tekijä. 2 + 47 + 1 sivua. 

Mathilda. Kirjoittanut nimellä Petter Huuskonen. Kangasala 

1968. Ruhalan runopaja. Omakustanne. 45 sivua. Runoja. 

Petteri, Aaveratsastaja. Pekka Pekonen, Paloja. Kirjoittanut 

nimellä Petter Huuskonen. Kangasala 1968. Ruhalan 

runopaja. Omakustanne. Runoja. 

Eräs elämäntarina - Kautta - Kekkosen kelkan. Kangasala 

1970. Runomuseo. Omakustanne. 40 sivua. Runoja. 

 Ruhalan runomuseo Tauluja. Lauluja. Veisteitä. Kangasala 

1970. Ruhalan runomuseo. 48 sivua. Runoja. 

Kaskuja Karttulasta, Pielavedeltä ja muualtakin. Karttula 

1994. Karttulan kunta. 117 sivua. 
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Julkaisuja, joissa P.J.Huuskosen tekstejä on julkaistu: 

Eteenpäin-kalenteri, Flora, Helsingin Kaiku, Imatra, Kanerva, 

Kansankalenteri, Kansanvalistusseuran kalenteri, Koitto, Koti, 

Kyläkirjaston kuvalehti, Lauantai, Nuori Karjala, Nuori Suomi –

albumi, Nuorten kirja, Nuorten todistus, Nyyrikki, Otava, Panu, 

Perjantai, Puutarha, Pyrkijä, Revontuli, Sotahuuto, Suomalainen 

albumi, Suomen Kuvalehti, Vipunen, Väinämöinen. 

 

 

Sanomalehtiä: 

 Helsingin, Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, 

Lahden, Mikkelin, Mäntän, Oulun, Ruoveden, Sortavalan, 

Tampereen   sanomalehtiä. 

Joululehdet ja tilapäisjulkaisut. 
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