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Esipuhe 

Alun perin oli tarkoitus julkaista tässä PDF:nä oleva kirja paperiversiona. Kus-
tantajien pitkät käsittelyajat yhdistettynä odotettavissa olevaan lopputulokseen 
saivat minut tekemään käsillä olevan ratkaisun. 

Käsikirjoituksen on lukenut kaksi tutkijatohtoria, toinen historiatieteen alalta ja 
toinen uskontotieteen alalta. Heidän kommenttejaan olen pyrkinyt ottamaan 
huomioon mahdollisimman paljon. Heille olen kiitollinen annetuista neuvoista. 
Tässä oleva teksti eroaa monin paikoin alkuperäisestä tekstistä. Tämä on kol-
mas käsikirjoitusversio.  

Pojalleni Tuomakselle olen kiitollinen, että hän auttoi kirjan saattamisessa in-
ternetiin.  

Pirkkalassa 24.11.2014 

Tapio Kangasniemi 
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Johdanto 

Käsillä oleva tutkimus on saanut alkunsa siitä, kun aikanaan tutkin äitini isän 
vaiheita 1918 Kämärällä ja Viipurin seudulla. Tuolloin sain käsiini arkistoissa 
joitakin Heikki Kaljuseen liittyviä dokumentteja. Myös kirjallisuudesta sain lukea 
Kaljusesta ja hänen teoistaan. Mielenkiintoni heräsi, kun joka paikassa hänet 
luonnehdittiin erittäin murskaavin sanakääntein. Löysin vain ani harvoja positii-
visia lausuntoja. Millainen ihminen on tuollainen, jota lähes kaikki pitivät kau-
heuden ruumiillistumana? Asiasta piti ottaa selvää. 

Vuonna 2013 oli aika kulunut sopivaan hetkeen, että saatoin käydä käsiksi 
Heikki Kaljusen persoonaan. Viime vuosina on kaiken lisäksi virinnyt keskustelua 
terrorismista ja terroristeista. On ollut isoja tapahtumia, joihin terrorismi voi-
daan liittää ja on ollut toisaalta pienempiä tapahtumia, joissa on oikeus kysyä, 
täyttävätkö teot terrorin merkit. On myös havaittavissa, että terrorismi -sanaa 
on alettu käyttää entistä enemmän synonyymina kaiken pahan ruumiillistumal-
le. Sanalle on alkanut kasautua myyttistä merkitystä.  

Tämä tutkimus lähestyy Heikki Kaljusen persoonaa ja hänen kauttaan terroristin 
yleisempääkin profilointia usealta kantilta. Yksi näkökulma on myytin käsitteen 
analyysi ja soveltaminen Heikki Kaljusen toimintaan ja persoonaan sekä laa-
jemminkin siihen todellisuuteen, missä terrorismi saa tilansa. Toinen näkökul-
ma on moraalifilosofinen, jolloin Heikki Kaljusen toimintaa ja terroria yleisem-
minkin arvioidaan ulottuvuudella oikea ja väärä tai hyvä ja paha. Kolmas näkö-
kulma on tavallaan diagnostinen. Tässä näkökulmassa käytän sekä filosofian 
antamia työkaluja että DSM IV:n antamia psykodiagnostiikan työkaluja.1 Neljäs 
näkökulma on historiatieteellinen, jolloin tutkin toisaalta Heikki Kaljusen elä-
mänkaarta ja toisaalta etenkin vuosien 1917 ja 1918 tapahtumia. Vuoden 1918 
tapahtumiin liittyy keskeisesti Heikki Kaljusen tekemien surmatöiden analysoin-
ti. Terroristin muotokuvan hahmottamiseksi olen lisäksi ottanut käsittelyyn 
muutaman vertailuhenkilön, joista osa edustaa poliittisesti erilaista väriä kuin 
Heikki Kaljunen. Nämä erilaiset lähestymiskulmat tähtäävät periaatteessa yh-
teen maaliin: Heikki Kaljusen psyykkisen rakenteen hahmottamiseen ja kyseisen 
henkilön sijoittumiseen toimivana olentona oman aikansa tapahtumiin. 

Vuonna 1893 Sortavalan maalaiskunnassa syntynyt Heikki Kaljunen tuli tunne-
tuksi vuoden 1917 suurlakon ja Suomen sisällissodan aikoihin. Häneen liitettiin 

                                                           
1
 DSM IV hyväksyttiin 1994 ja siihen tehtiin pieniä muutoksia vuosituhannen vaihteessa. 

Toukokuussa 2013 on hyväksytty DSM V. DSM (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders) on yhdysvaltalainen diagnoosijärjestelmä psykiatriasia diagnooseja 
varten. (Wikipedia) 
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lukuisa määrä kidutuksia ja murhia ja häntä alettiin kutsua lisänimillä pyöveli, 
suurmurhaaja, surullisen kuuluisa murhaaja ja niin edelleen. Kaljunen toimi 
Karjalan kannaksella lentävän osaston päällikkönä sekä Valkjärven ja Raudun 
rintaman päällikkönä. Hän asetti itse itsensä punaisten itäisen rintaman päälli-
köksi. Hänen aikalaiset kutsuivat häntä kenraali Kaljuseksi, ehkä piloillaan, mut-
ta Kaljunen ei itse tehnyt suuria eleitä hälventääkseen syntynyttä käsitystä, että 
olisi eräänlainen kenraali.  

Kaljusen julkinen toiminta alkoi jo 1917 syksyn suurlakon aikana, jolloin hän 
johti niin sanottua Karjalan rankaisuretkikuntaa. Retkikunta koostui pääosin 
kotkalaisista ja viipurilaisista radikalisoituneista työväen järjestyskaartilaisista. 
Kaljunen sai epävirallisen valtuutuksen retkelleen tuon hetken punakaartien 
päälliköltä, entiseltä Venäjän armeijan aliluutnantilta Ali Aaltoselta. Retken 
aikana ammuttiin muutama henkilö ja vangiksi otettiin niin ikään muutama. 
Kaljunen tuli retken aikana kuuluisaksi tavastaan kuulustella vankejaan pelotte-
lun ja kidutuksen keinoin. Toisen omavaltaisen retken Kaljunen teki joulukuun 
1917 alussa Ensoon. 

Sisällissodan alussa Kaljunen oli aktiivinen Karjalan kannaksen puhdistaja ja 
tässä työssään hän teloitti tai teloitutti useita ihmisiä. Kaiken kaikkiaan Kaljunen 
on ollut todistettavasti osallisena 23 surmatyössä joko itse ampujana tai toi-
meksiantajana. Näiden lisäksi on olemassa yhdeksän tapausta, joihin Kaljusen 
voi varsin helposti yhdistää.    

Sisällissodan loppuhetkinä Heikki Kaljunen pakeni Pietariin mukanaan suuri 
määrä Karjalan kannaksen alueen punakaartilaisia. Lisäksi hänellä oli mukanaan 
sodan aikana takavarikoitua tavaraa. Lopun elämänsä Kaljunen sitten viettikin 
Neuvostoliitossa toimien mm. suksitehtaan johtajana Moskovassa. Hän katosi 
ja ilmeisesti ammuttiin Stalinin vainoissa 1938. 

 

 

 

 

 

 



- 12 - 
 

Mikä on myytti? 

Ennen kuin käydään käsiksi Heikki Kaljuseen liittyviin väitteisiin, tarinoihin ja 
myytteihin, on määriteltävä myytin käsite. 

Myytin käsite on monisyinen ja monimerkityksinen. Kansanomaisesti myytillä 
voidaan viitata yksinkertaisesti perättömään väitteeseen. Tieteellisessä kirjalli-
suudessa on kuitenkin perusteellisempiakin määritelmiä.  

Kirsti Simonsuuri erittelee kirjassaan ”Ihmiset ja jumalat, myytit ja mytologiat” 
kuusi erilaista teoriaa myyteistä.2 Tässä en käy erittelemään näitä kaikkia, vaan 
keskityn niihin ajatuksiin, joilla on annettavaa tämän tutkimuksen kannalta. 

 

Émile Durkheimin käsitys myyteistä 

Tämän tutkimuksen kannalta on ehdottomasti antoisin Émile Durkheimin teoria 
myyteistä. Kyseinen teoria sopii muutenkin parhaiten uudempien yhteiskunta-
muotojen analyysiin. Durkheim kertoo teoriastaan kirjassaan ”Uskontoelämän 
alkeismuodot”. 

Durkheimin mukaan kaikkien uskontojen yhteinen piirre on se, että niissä ero-
tellaan ”kaikki ajattelun kohteina olevat reaaliset ja ideaaliset seikat” kahdeksi 
luokaksi, joita voidaan ilmaista sanoilla profaani eli maallinen ja pyhä.3 Tällainen 
ajattelutapa, missä maailman asiat jaetaan jyrkästi kahteen osa-alueeseen, 
pyhään ja maalliseen, on ominaista nimenomaan uskonnoille. Tätä voisi pitää 
Durkheimin mukaan eräänlaisena uskonnon määritelmänä. Missään muussa 
ajattelutavassa ihminen ei ole yhtä jyrkästi maailman ilmiöitä splittaava. Us-
konnollinen kahtiajako pyhään ja maalliseen on uskonnon sisällä absoluuttinen. 

Erilaiset, kullekin uskonnolle ominaiset kiellot ja säännöt suojelevat pyhää sot-
keutumasta profaaniin. Maallisen alueella operoitaessa, ihminen voi soveltaa ja 
muuttaa sääntöjä ja lakeja, mutta uskonnon alueella sääntöihin, lakeihin ja 
riitteihin puuttuminen on kiellettyä. Jos joku julkeaa puuttua pyhiin asioihin, 
hän syyllistyy pyhäinhäväistykseen. 

                                                           
2
 Kirsti Simonsuuri 1996, s.38 – 43  

3
 Émile Durkheim 1980, s. 55 – 61, 198 – 199, 209 ja 370 - 371 
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Aikanaan tällaisia pyhään liittyviä rikoksia olivat Suomessakin muun muassa 
aviorikos, esiaviollisuus, kaupankäynti tai juopottelu pyhisin, tanssiminen tai 
kiroaminen. Myös maallikkojen saarnaaminen muodostettiin Ruotsin luterilai-
sessa ortodoksiassa sekä Uppsalan kokouksen 1593 päätöksen kuin konventik-
keliplakaatinkin nojalla rikolliseksi puuhaksi. Jos maallikko saarnasi tai opetti 
raamatun sanaa, hän syyllistyi pyhien asioiden häpäisemiseen, ja sai rangaistuk-
sensa.  

 

Luterilaisissa tunnustuskirjoissa on mukana Uppsalan kokouksen päätös vuodelta 1593. Tuossa 
kokouksessa Kaarle Herttua, myöhemmin Kaarle IX, kaappasi vallan Ruotsin silloiselta kuninkaal-
ta veljenpojaltaan Sigismundilta. Sigismund oli katolinen ja Kaarle luterilainen. Kokouksen päätök-
sellä Ruotsista muodostettiin luterilainen maa, jossa muiden uskontojen tunnustaminen ja opetta-
minen oli rangaistuksen uhalla kiellettyä. 

Myöhemmin Ruotsissa säädettiin laki nimeltään konventikkeliplakaatti, joka astui voimaan Suo-
messa vuonna 1726. Kyseinen laki kielsi maallikkosaarnaamisen ja kotikokousten pitämisen, ellei 
kokouksissa ollut opettamassa luterilaisen kirkon laillisesti vihitty pappi. Kyseistä lakia sovellettiin 
muun muassa vuonna 1838 Kalajoen käräjillä Paavo Ruotsalaiseen. Laki kumottiin Suomessa 
vasta 1869, jolloin säädettiin uusi kirkkolaki. 

 

Ensimmäisen maailmansodan aikoihin oli luterilainen ortodoksisuus suuressa 
murroksessa maassamme. Teollistuminen, lukutaidon lisääntyminen, kirjalli-
suuden lisääntyminen, matkustelu maailmalla, työväenliikkeen nousu ja lopulta 
ensimmäinen maailmansota järkyttivät maamme ja koko maailman arvomaail-
maa. Pyhä ei enää näyttäytynytkään pyhänä eivätkä vanhat käyttäytymisnormit 
ja riitit enää kaikin paikoin toimineet. Osaltaan Suomen sortovuodetkin liittyivät 
tähän murrokseen. 

Venäjän keisari hoveineen halusi elää vanhaa venäläistä kulttuuria todeksi. 
Tähän kuului muun muassa ortodoksisen kirkon vahva asema sekä keisarin kos-
kemattomuus. Tuohon aikaan oli Suomen rikoslaissa oma lukunsa majesteetti-
rikoksista.4 Moni suomalainen lehtimies joutui kokemaan tuon lainkohdan ar-
mottomuuden. Pyhää keisarinhuonetta ei saanut arvostella Suomessa 1900-
luvun alussa. 

Myös keisarinvallan pönkittäminen lainsäädännön kautta oli poliittinen teko, 
joka sai voimansa uskonnollisesta myytistä, että keisari on pyhä ja sellaisena yli-

                                                           
4
 Lakikirja I, SKS:n toimituksia 165. osa, Helsinki 1920, luku 13, sivu 185 
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ihminen. Eikä tähän pyhään ollut soveliasta koskea ja sitä ei sopinut lähestyä-
kään ilman keisarin omaa aloitetta. Tätä samaa asennetta on havaittavissa tä-
näänkin muun muassa Englannin kuningashuoneessa. Japanin keisarikunnassa 
keisarin jumalointi meni toisen maailmansodan aikaan hyvin pitkälle, ja jääntei-
tä tästäkin kultista on edelleen olemassa. 

Durkheimin mukaan ”pyhiä seikkoja ovat ne, joita kiellot suojelevat ja eristävät; 
profaanit seikat ovat sellaisia, joihin näitä kieltoja sovelletaan ja joiden pitää 
pysytellä tietyllä etäisyydellä ensin mainituista”.  

Durkheim jatkaa: ”Todelliset uskonnolliset uskomukset ovat aina yhteisiä tietyl-
le ryhmälle, joka tunnustaa ne omikseen ja joka harjoittaa niihin liittyviä riittejä. 
Ne eivät ole vain tämän ryhmän kaikkien jäsenten yksilöllisesti omaksumia; ne 
ovat jotakin koko ryhmälle kuuluvaa, ne tekevät sen ykseyden.” 

Durkheimin analyysi ei päästä kommunismia uskontojen ulkopuolelle. Sama 
kohtalo on fasismilla tai suomalaisuususkonnollakin, jota harjoitettiin hyvin 
laajasti fennomanian alaisuudessa sekä 1900-luvulla isänmaallisuuden nimissä. 
Tänä päivänäkin löytyy uskonnollisen liikkeen merkkejä monesta poliittisesta ja 
yhteiskunnallisesta liikkeestä. Niitä ei vain osata ja uskalleta vielä asettaa kriitti-
sen analyysin alaisuuteen.  

Ihmisten lisäksi yhteiskunta pyhittää myös erinäisiä muita seikkoja, eri-
tyisesti ideoita. Jos jokin uskomus on täysin yhteinen ihmisille, on edel-
lä esitetyistä syistä kielletty siihen kajoamasta, toisin sanoen kieltämäs-
tä sitä tai asettamasta sitä kyseenalaiseksi. Kritiikin kieltäminen on kiel-
to siinä kuin muutkin ja osoittaa jonkin pyhän läsnäolon. 

Nykypäivän Suomessakaan ei ole mahdollista käydä kriittistä akateemista kes-
kustelua läheskään kaikista asioista. Jotkut rikoslain pykälät toimivat periaat-
teessa samoin kuin majesteettirikospykälät 1900-luvun alun rikoslaissa. Se tar-
koittaa, että pyhiä asioita ei saa arvostella tai kyseenalaistaa. Kritiikki tietyissä 
asioissa ja tiettyihin asioihin nähden on kiellettyä. 

Tämän vuoksi voimme tästedes olla varmoja, että palvontamenot, oli-
vatpa ne minkälaisia tahansa, ovat jotakin muuta kuin merkityksettö-
miä liikkeitä ja tehottomia eleitä. Sen seikan ohella, että niiden näkyvä-
nä tehtävänä on vahvistaa uskovaa jumalaansa yhdistäviä siteitä, ne 
samalla lisäksi vahvistavat niitä siteitä, jotka kiinnittävät yksilön yhteis-
kuntaan, jonka jäsen hän on, sillä jumala on vain yhteiskunnan kuviteltu 
ilmaus. 
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Durkheim siis ymmärtää, että uskonnolliset ajatuksen, arvot, normit ja tavat 
eivät ole humpuukia. Ne on otettava todesta, sillä ne vaikuttavat ihmisten käyt-
täytymiseen ja jopa kansakuntien historiaan ja kohtaloihin. Vaikka näemme 
selvästi, kuinka emotionaalisia perusteluja politiikassa on aina käytetty, on sa-
malla ymmärrettävä, että kullakin ajalla on oma pyhien asioiden kaanoninsa, 
jota on noudatettava.  

Vaikka hyvin ymmärrämme, että vaikkapa nykyajan suvaitsevaisuuden perään 
huutavat henkilöt ovat erittäin suvaitsemattomia suhteessa eri tavoin ajattele-
viin, on tälle sinänsä epä-älylliselle käyttäytymiselle annettava oma tilansa olla 
olemassa. Valkoisten ja punaisten törmääminen maassamme vuonna 1918 
tunnetuin seurauksin on myös ymmärrettävissä erilaisten uskonnollisten järjes-
telmien törmäykseksi varsin irrationaalisin perustein. Tämä ei kuitenkaan mil-
lään tavalla poista yksilötason traumoja eikä kollektiivistakaan traumaa. Se, 
mitä tapahtui, oli karmeaa, vaikka sitä tarkastelisikin uskonnollis-mytologisen 
näkökulman kautta.  

Tuon ajan uskonnollinen maailma oli sekaisin. Vanha luterilainen maailma oli 
voimissaan etenkin maaseudulla, mutta samalla rinnalle nousi toinen maailma: 
työväenliike ja sen pyhät asiat. Tosin muutos runebergiläisestä idealismista 
kohti liberaalimpaa aatemaailmaa oli alkanut jo 1850-luvulla ja muutoksen 
vauhti vain kiihtyi tultaessa 1900-luvulle. Työväenliike ryhtyi esittämään uskon-
nonvastaisia kantoja jo Forssan puoluekokouksessa 1903.5 Tuolloinhan vaadit-
tiin uskonnonopetuksen poistamista kolutuista. Törmäystä ei voitu välttää. Kun 
tähän vielä liittyi suuri elintasokuilu eri väestöryhmien välillä ja köyhemmän 
kansanosan akuutti nälkä, eivät sinänsä uskonnolliset myytit tuntuneet yhtään 
myyteiltä, vaan totisimmalta todelta.  

 

Freud, Engels ja Durkheim 

Mielestäni on kovin kiintoisaa, että niin Sigmund Freud kuin Friedrich Engelskin 
kirjoittavat uskonnon alkuperästä hyvin samaan tyyliin, kuin Émile Durkheim. 
On siis mielenkiintoista, että marxilaiset voimat valjastivat ennen kaikkea Engel-
sin ajattelun omiin tarkoitusperiinsä. Tämä on siksi mielenkiintoista, että niin 
Engelsin teorian, kuin Durkheiminkin teorian mukaan myös marxismi-leninismi 
voidaan nähdä uskontona, pyhien myyttien oppirakennelmana. 

                                                           
5
 Kansan Lehti 25.8.1903 
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Engels toteaa kirjassaan Ludwig Feuerbach ja klassillisen saksalaisen filosofian 
loppu seuraavaa:  

Luonto on olemassa kaikesta filosofiasta riippumatta. Se on perusta, 
jolta me ihmiset, ollen itse luonnontuotteita, olemme kasvaneet. Paitsi 
luontoa ja ihmistä ei ole olemassa mitään, ja ne korkeammat olennot, 
joita uskonnollinen mielikuvituksemme on luonut, ovat vain oman ole-
muksemme mielikuvituksellista heijastusta.

6
  

Noita korkeampia, kritiikin yläpuolella olevia olentoja ovat olleet marxismissa 
tietyt henkilöt, kuten Marx, Engels, Lenin ja Stalin. Toisaalta kritiikin ulkopuolel-
le on jätettävä myös pyhä luonto ja suhteemme siihen. Kaiken lisäksi marxilai-
suudessa toteutui metatason uskonnollisuus. Tarkoitan sitä, että uskonnotto-
muudesta ja uskonnonkritiikistä tuli uskonto oikeine oppeineen, rituaaleineen 
ja myytteineen. Engels kritisoi niitä, jotka asettavat itselleen jumalia ja hänet 
itse nostettiin jalustalle jumalolentojen joukkoon.  

Freud taas toteaa kirjassaan Tootemi ja tabu seuraavaa:  

Kuten edellä jo olen todennut, henget ja demonit ovat vain ihmisen 
omien tunneyllykkeiden projektioita. Ihminen personifioi omat tunne-
varauksensa, kansoittaa niillä maailman ja löytää omat sisäiset sielulli-
set prosessinsa jälleen ulkopuoleltaan…

7
 

Freudin näkökulma on erilainen kuin Engelsillä tai Durkheimilla. Hän tarkastelee 
uskontoja ja myyttejä ihmisyksilön näkökulmasta. Hänelle oli tärkeintä ymmär-
tää, mitä ihminen kertoi elämästään, itsestään ja unistaan. Näin hänen oli muo-
dostettava kanta myös uskonnollisiin ajatuksiin ja tekoihin. 

Yhteistä niin Durkheimille, Freudille kuin Engelsillekin on se, että uskonnot syn-
tyvät ihmisen voimasta. Durkheimille näkökulma on sosiologinen tai antropolo-
ginen. Hän tarkastelee ihmisen muodostamia ja kehittämiä myyttejä yhteisön 
kautta. Freud taas tarkastelee ennen kaikkea yksilöä. Yhteistä on kuitenkin se, 
ettei ihmismielen ulkopuolista hengellisyyttä ole olemassa. 

Engels taas painottaa yllättäväkin paljon ihmisen suhdetta luontoon. Samalla 
hän kuitenkin näkee myyttien ja uskonnon syntyvän ihmisen oman tajunnan 
kautta. Ihmisen tajunta taas on yhteisöllinen luonteeltaan ja muodostaa näin 
uskonnolliset myytit ja rituaalit. Engels käyttää usein sanaa mielikuvitus, joka 

                                                           
6
 Engels 1955, s. 14 – 15  

7
 Freud 1989, s. 113 
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tarkoittaa aika pitkälle samaa kuin tajunta. Olennaista on kuitenkin se, ettei niin 
Durheimille kuin Engelsillekään ole olemassa ihmisen ja ihmisyhteisöjen ulko-
puolista uskonnollista todellisuutta. 

Erona Durkheimin ja Engelsin välillä on heidän teoriansa poliittisuus. Durkheim 
ei erityisesti tyrkyttänyt ajatuksiaan poliittiseksi ohjelmaksi. Sen sijaan Engels 
yhdessä Karl Marxin kanssa kirjasi jo Kommunistisen puolueen manifestiinsa 
kannanoton uskontoihin. He totesivat, että kommunismi poistaa ikuiset totuu-
det ja uskonnon sekä moraalin. Kommunismin tarkoitus ei ollut uudistaa uskon-
toja ja moraalia, vaan poistaa ne. 

Tässä kannanotossaan Marx ja Engels viittaavat moraaliin uskonnon ilmenty-
mänä. Tällainen moraali pitäisi heidän mielestään poistaa. Marxin ja Engelsin 
kantaa voi pitää hämmentävänä. Toisaalta siinä viitataan ikuisiin totuuksiin, 
jotka ovat kaikille yhteiskunnille yhteisiä. Samalla sitten halutaan hylätä kaikki 
tämä kulttuureita yhdistävä materiaali. Toki voimme nähdä, että Marx ja Engels 
antoivat itselleen vähintään messiaanisen tehtävän, ellei peräti jumalallisen 
aseman. He julistavat, että tulevat hävittämään tuhansien vuosien kollektiivisen 
perinnön ja väittävät tuottavansa uuden, edellistä paremman. Nyt me tiedäm-
me, että tämä yritys epäonnistui. 

Marx oli nuorena tunnustava kristitty juutalaispoika. Opiskeluaikoinaan hän 
kuitenkin kääntyi isänsä viitoittamalta tieltä omille teilleen. Hänen reaktiotaan 
voi hyvin pitää isäkapinana, mutta tämän kapinan seuraukset olivat harvinaisen 
laaja-alaiset.8 

Ehkä Marxia ja Engelsiä voidaan pitää ainakin osittain vastuullisina siihen, että 
sosialistisen maailman sisälle syntyi henkilökultteja. He syyllistyivät sen tasoi-
seen suuruudenhulluuteen, että ei pidä ihmetellä, jos Heikki Kaljusen kaltaiset 
miehet omaksuivat itseensä aineksia tästä yli-ihmisajattelusta.  

Sille tuskin voimme mitään, että ajankohdasta toiseen on olemassa uskonnolli-
sia ajatusrakennelmia ja liikkeitä. Sen sijaan voimme paljonkin sille, haluamme-
ko suvaita eri tavalla ajattelevia ihmisiä. Vai kuvittelemmeko voivamme väkisin 
muuttaa toisinajattelijan itseni tavalla ajattelevaksi. Yleensä historian kuluessa 
on noudatettu jälkimmäistä metodia.  

                                                           
8
 Reijo Wilenius, Marx ennen Marxia 1966, s.14 - 20 
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Durkheim yhdistää moraaliset ja uskonnolliset voimat. Hän näkee, että uskon-
nolliset myytit synnyttävät moraalisia voimia, jotka pitävät yhteisöt kasassa ja 
yksilöt terveinä. Hän sanoo jopa, että yhteisöt ovat luoneet ihmisyksilöt.9 

Lähtiessämme tästä eteenpäin, voimme ajatella tarkemmin moraalin merkitys-
tä. Jos uskonnollinen yhteisö, kuten poliittinen puolue, on kovin eristäytyvä ja 
jos siellä on vahva kontrolli sekä autoritatiivinen johtajuus, on vaarassa syntyä 
yhteiskuntarauhaa häiritseviä liikehdintöjä. Jos taas yhteisön normisto ja myto-
logia nousevat toinen toisensa kunnioittamisesta ja erilaisuuden sietämisestä, 
ei edellä mainittua vaaraa ole.  

Kristillisten lahkojen piirissä voi olla vallalla erittäin vahva autoritatiivisuus ja 
kontrolli. Johtajia ei saa arvostella, johtajan pyhiä opetuksia ei saa kritisoida jne. 
Toisin sanoen moni kristillinen lahko voisi olla yhteiskunnallisesti vaarallinen, 
mutta ei sitä kuitenkaan ole. Selitys tälle ilmiölle löytyy lahkojen moraalisesta 
opista, missä kielletään kapinat esivaltaa vastaan, murhat ja tapot sekä toisten 
parjaaminenkin.  

Toisin sanoen uskontokunnan omat säädökset ja normit voivat joko tukea rau-
hallista asennetta toisinajattelijoihin tai nuo säädökset voivat yllyttää kapinaan. 
Radikaalin työväenliikkeen liikkeen normistossa Suomessa vuonna 1918 oli 
kirjoitettuna, että kapina on ainoa oikeutettu tie. Kapina siitä sitten syntyikin. 
Vastaavasti valkoisen puolen normistossa oli oikeutus tappaa vääräuskoiset 
bolsevikit ja ryssät. Näin tuli valkoinenkin terrori mahdolliseksi 

Myös kristitty ihminen voi hyväksyä Durkheimin ajatuksen, että yhteiskunta on 
luonut ihmisyksilön. Durkheim ei käsittele ihmisen biologista luomista vaan 
ihmisen sosiaalista luomista ja syntyä. On kai kiistämätöntä, että ihmisen kieli ja 
siinä olevat merkitysjärjestelmät ovat historiallisia ja yhteisöllisiä. Kukaan vas-
tasyntynyt ei osaa kirjoittaa kirjaa. Syynä on se, ettei ihmisyksilön synty tässä 
vauvassa ole vielä päässyt loppuunsa. Biologinen syntymä on tapahtunut, mut-
ta sosiaalinen syntymä on vasta aluillaan. 

Sosiaalinen syntymä ja kasvu sitten vasta tuottavat ihmisyksilöön kaikki uskon-
nolliset arvot, normit ja moraalilauseet. Uskonto on yhteisöllinen ilmiö. Ihmisen 
henkilökohtainen uskontila taas ei välttämättä ole sosiaalinen. Tätä erottelua 
Durkheim ei ole vienyt kovinkaan pitkälle. Epäilen, että hän ei ole kyennyt tä-
hän ajatteluun, koska tällöin hänen oma agnostinen uskontonsa joutuisi koet-
teelle.  

                                                           
9
 Durkheim 1980, s. 370 – 371  
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Itse asiassa jokaisella on tässä suhteessa sokea piste: itsensä arviointi on vaike-
ampaa kuin toisen ihmisen tai laajempien sosiaalisten ilmiöiden arviointi. Eroja 
henkilöiden ja sosiaalisten ryhmittymien, kuten puolueiden tai uskontokuntien 
välillä on ennen muuta näiden kyvyssä sietää erilaisuutta. Samoin on eroja sii-
nä, millä keinoin valtataistelua ihmisten ja yhteisöjen välillä käydään. Radikaali 
työväenliike tai radikaali jääkäriliike ei sietänyt erilaisuutta kovinkaan paljon. 
Eikä valkoisen puolen yksi hengellinen taustaliike körttiläisyyskään mikään su-
vaitsevuuden kehto vuonna 1918 ollut.  

Durkheimin ajattelussa on paljon yhtymäkohtia myös Claude Levi-Straussin 
ajatteluun. Levi-Straussille on olennaista kieli. Hän tarkastelee kaikkia kulttuuri-
ilmiöitä kommunikaationa.10 Näin ollen myytti kertoo aina jotakin sekä itses-
tään että kulttuurista, mihin se liittyy.11 On siis hyvinkin oikeutettua sanoa, että 
ihminen syntyy yhteiskunnasta, mutta ei ilman välittävää mekanismia, kieltä. 
Kieli on se apparaatti, jonka avulla ihminen muodostaa itselleen käsityksen 
itsestään ja maailmasta, missä elää. Tässä mielessä Levi-Strauss on oikeassa. 

Kun näkökulmamme myyteistä kääntyy tarkastelemaan kieltä ja myyttiä kom-
munikaation muotona, olemme hyvin lähellä hermeneutiikkaa. Tässä yhteydes-
sä tarkoitan nimenomaan sellaista hermeneutiikkaa, joka tutkii ihmisen perus-
luonteista kykyä ymmärtää itseään ja maailmaa, missä tämä itse elää ja toimii.12 
Tätä hermeneutiikan lajia kutsutaan eksistentiaali-hermeneutiikaksi. 

 

Kielipelit ja uskonnollismytologinen rituaalipuhe 

Ludwig Wittgensteinin keskeinen filosofinen termi on kielipeli. Tällä hän tarkoit-
taa ihmisten väliseen kommunikaatioon liittyviä kielellisiä pelejä, joiden tarkoi-
tus on auttaa ihmisiä ymmärtämään toisiaan. Kielipeleihin liittyy sopimuksia, 
joiden mukaan puhutaan tai kirjoitetaan. Jos joku ei noudata tietyn sosiaalisen 
kontekstin mukaista peliä, häntä ei joko ymmärretä tai häntä syytetään vaikka-
pa pyhien asioiden häpäisemisestä.13 

Kielipelin luonteeseen kuuluu tietty mytologisuus. Wittgenstein toteaakin, että 
”kieleemme on tallennettuna kokonainen mytologia”.14 Mytologialle taas on 

                                                           
10

 Lauri Tarasti 1984, s. 39 
11

 Claude Levi-Strauss, Structural Anthropology 1972, s. 209 
12

 Martin Kusch 1986, s.11 
13

 Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia, 1981, s. 52 – 57  
14

 Wittgenstein Kirjoituksia 1929 – 1938, s. 53 ja 133 – 136  
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ominaista, kuten edellä olemme havainneet, tietty uskonnollisuus. Kielipeliä ei 
voi aloittaa epäilemisellä. On uskottava peliin, jota pelaa. Uskonnolle ja uskovil-
le on ominaista haluttomuus ja kykenemättömyys arvioida oman uskontonsa 
peruskäsityksiä kriittisesti.  

Jos pelaaja alkaa epäillä pelaamansa pelin merkitystä tai mielekkyyttä, hän ei 
ole kovinkaan tehokas pelaaja. Jos vaikkapa joku alkaa epäillä liikennesääntöjen 
merkitystä kesken matkan, ja ryhtyy toimimaan vastoin sääntöjä, on seurauk-
sena mitä ilmeisimmin liikenneonnettomuus. 

Ihmisyhteisöt tarvitsevat keskinäisiä sopimuksia ja pelejä, joiden puitteissa noi-
ta sopimuksia noudatetaan. Ilman tehtyjä sopimuksia syntyy anarkia ja kaaos. 
Vallankumoustilanteet ovat hyvä esimerkki tällaisesta kaaostilasta. Vastaavasti 
yhteiskunnissa ilmenevä terrori on merkki, että yhteiset pelisäännöt eivät kaik-
kia kiinnosta. Poikkeustilat yhteiskunnissa taas antavat mahdollisuuden toimia 
anarkistisesti, vastoin yhteisesti ja yleisesti hyväksyttyjä pelisääntöjä.  

Ennen sosialismia rakentui yhteiskunnan moraalinen peli hyvin pitkälle sen aja-
tuksen varaan, että perimmäisen moraalin on määrännyt Jumala. Kun sitten 
Marx ja Engels julistivat, että kommunismi poistaa ikuiset totuudet ja se poistaa 
myös uskonnon ja moraalin, on ilmi selvää, että törmäys on väistämätön. 
Kommunismin sisältämät kieleen sidoksissa olevat pelit eivät olleet yhteen sovi-
tettavissa perinteisen kristillis-eettisen pelin kanssa. 

Uskonto nimeltään kristinusko törmäsi Heikki Kaljusen elämän alkuaikoina toi-
seen uskontoon nimeltään sosialismi. Näin oltiin tultu tilanteeseen, missä mo-
lempien tahojen oli yritettävä vahvistaa omia kielipelejään ja myyttejään, jotta 
menestyisi taistelussa vihollistaan vastaan. 

Valitettavan usein kielipelit muuttuvat rituaalipuheeksi eli ”paskapuheeksi”. 
Harry G. Frankfurt käsittelee rituaalipuhetta käyttäen paskapuheen käsitettä 
teoreettisessa esseessään On Bullshit.15 Hän pohtii sanan paskapuhe synonyy-
mejä, mutta myös itse termin merkitystä.  

Frankfurtin mukaan paskapuheen olennainen merkitys liittyy piittaamattomuu-
teen siitä, miten asiat todella ovat. Frankfurt on huolissaan siitä, että paskapu-
hetta on koko ajan enemmän ja enemmän. Tähän hän näkee syyksi yleisen 
skeptisismin, jonka mukaan ihminen ei voi saada maailmasta mitään luotetta-
vaa tietoa. Näin ihminen kääntyy itseensä ja alkaa etsiä vilpittömästi vain itse-
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 Frankfurt 2005, suomennos nimellä Paskapuheesta 2006, 47, 48 – 52 ja 85 – 88   
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ään. Frankfurt päätyy siihen, että vilpittömyyden vaatimus on itsessään paska-
puhetta.  

Esimerkkeinä paskapuhetilanteista Frankfurt mainitsee mm. miesten keskinäi-
sen ”tyhjän puheen” piirin eräänlaisena ”bull sessiona” eli miesten turpakäräjä-
nä tai naisten illan ”hen sessiona” eli kaakattavana kanalaumana. Molemmissa 
tapauksissa ei ole tarkoituskaan puhua asioista analyyttisesti. Sen sijaan tarkoi-
tus on luoda yhteisöllinen kokemus, olla ryhmänä jotakin. Toinen Frankfurtin 
esimerkki liittyy itsenäisyyspäivän puheeseen. Siinäkään tapauksessa ei ole 
tarkoitus oikeasti arvioida isänmaan itsenäisyyden historiaa tai piirteitä, vaan 
osoittaa, että puhuja on isänmaallinen henkilö. 

Näissä esimerkeissä huomio kiinnittyy sosiaaliseen kiinteyteen. Sosiaalisen kiin-
teyden takaamiseksi yhteisö muodostaa itselleen myyttisen järjestelmän ja 
siihen sopivan kielipelin. Näin taataan se, että kukaan ei lankea, ainakaan hel-
posti, pyhäinhäväistykseen. Paskapuheen tarkoitus on nähdäkseni sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden takaaminen ja ylläpitäminen. Liian analyyttinen ja kriittinen 
puhuminen on uskonnolliselle yhteisölle aina uhka.  

Rituaalinen puhe tukee yhteisön perinteisiä myyttejä. Rituaalisen puheen tar-
koitus ei ole selvittää asioiden oikeaa laitaa ja tosiasioita. Sen tarkoitus on pitää 
uskonnollinen yhteisö kiinteänä. Tällainen puhe on paskapuhetta, puhetta, joka 
on piittaamaton totuudesta. Tälle puheelle on olennaista ja tärkeää vain se, 
että sosiaalinen yhteisö, kuten kirkkokunta, puolue tai koko yhteiskunta nou-
dattaa oikeita rituaaleja ja toistaa oikeita myyttisiä väitteitä. Vakavaksi tällainen 
paskapuheyhteiskunnan asenne muodostuu silloin, kun kriittis-analyyttinen 
ajattelu ja puhuminen tukahdutetaan väkivalloin. Näin kävi mm. Neuvostoliitos-
sa ja lapualaisajan Suomessa. 

 

Frankfurtin teoria tahdosta ja psykodiagnostiikka 

Ihmisen toiminnan moraalin analyysiin voimme käyttää myös Harry G. Frankfur-
tin käsiteapparaattia ihmisen tahdon vapaudesta. Moraali, kuten tahdon vapa-
uskin taas liittyvät suoraan uskontoihin ja uskonnot ovat täynnä myyttejä. 
Frankfurtin ajattelua käsittelen myös kirjassani  Aika ei pysähdy.16 
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 Kangasniemi 2008, s. 219 – 221  
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Harry Frankfurtin ajatusrakennelmassa esiintyy keskeisesti vapaan tahdon käsi-

te. Käsitteen Frankfurt jakaa kolmeen tyyppiin käyttäen hyväkseen huumead-

diktin eli huumeriippuvaisen henkilön esimerkkiä. Näin hän päätyy erittelemään 

ihmiset vapaan tahdon problematiikan alueella ”vastentahtoisiksi addikteiksi”, 

”vallattomiksi addikteiksi” ja ”halukkaiksi addikteiksi”.17 Näiden rinnalla Frank-

furt käsittelee ihmistä persoonana ja tahtovana olentona yleensä. Terve ihmi-

nen on persoona, jolla on vapaa tahto ja joka ei ole sisäisesti ristiriitainen motii-

veiltaan. Terve ihminen omaa lisäksi kyvyn muodostaa ensimmäisen asteen 

halujensa päälle ja tueksi toisen asteen tahdon. Näiden välillä ei voi olla suurta 

ristiriitaa, jos ihminen aikoo voida hyvin.  

 

Addiktion suora vastaavuus suomen kielessä on riippuvuus. Sana tulee latinan sanasta ”addictio”, 

jättäminen jonkun valtaan. Yleensä sana liitetään ihmiselle haitalliseen toimintaan, harvemmin 

hyödylliseen riippuvuuteen. 

Addiktioon liittyy pakonomainen tarve toimia jollakin tavalla ja tehdä joitakin asioita. Samoin addik-

tioon liittyy mielihyvänhakuisuus. Addiktioita on hyvin monenlaisia. Osa on kiistatta ihmiselle hai-

tallisia, osa taas vähemmän haitallisia. Haitallisen ja hyödyllisen riippuvuuden rajanveto ei aina ole 

helppoa. Tästä on tyypillinen esimerkki liikuntariippuvuus. Sopivina annoksina liikunta on ihmiselle 

välttämätöntä, mutta liiallisena ja pakonomaisena se saattaa johtaa ylirasitukseen ja jopa kuole-

maan.  

Tyypillisimmät riippuvuudet liittyvät päihteisiin ja huumeisiin, pornografiaan ja seksiin, pelaami-

seen, syömiseen ja tupakointiin. Addiktiivisuus voi liittyä kuitenkin moniin muihinkin asioihin, kuten 

pakonomaiseen tavaroiden hamstraamiseen ja ostamiseen tai työntekoon.

                                                           
17

 Frankfurt Harry G., Freedom of the Will and the Concept of a Person, The Journal of 
Philosophy, Vol. LXVIII, n:o 1, Jan. 14 1971,  s.11 – 20, suom. Norberg Faisa & Norberg 
Aarne Tahdon vapaus ja persoonan käsite, Niin & Näin 4/2010 
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Tässä kirjassa tarkastellaan ennen kaikkea ihmisen riippuvuutta terroriin, väki-

valtaan, tappamiseen tai muuhun vastaavaan. Yhtä lailla on kiintoisaa tarkastel-

la ihmisten riippuvuutta arvoistaan, aatteistaan ja ihanteistaan. Myös riippuvai-

sena oleminen uskonnollisista arvoista ja muista maailmankatsomuksellisista 

arvoista liittyy käsillä olevan kirjan teemaan. Historiantutkija Marko Tikka on 

käyttänyt tutkimuksissaan käsitettä ”terroriin sairastunut”18 Tämän käsitteen 

voi helposti yhdistää Frankfurtin ajatteluun.”  

Usein näkee käytettävän myös käsitettä adrenaliiniriippuvuus. Käsite ei ole 

vakiintunut kliiniseen käyttöön, mutta on silti käyttökelpoinen hypoteettisessa 

mielessä. Voi nimittäin olla, että eri henkilöillä on erilainen taipumus jäädä niin 

sanotusti koukkuun korkean adrenaliinitason aiheuttamaan extreme-

kokemukseen. Korkea adrenaliinitaso ja voimakkaita tunteita liikauttava koke-

mus saa vastaavasti lauetessaan aikaan elimistön endofriinipurkauksen.19 Ehkä 

juuri tämä elimistön sisäinen morfiinineritys on se perimmäinen riippuvuuden 

aiheuttaja. Onkin aiheellista kysyä, mikä merkitys tällä mekanismilla on myös 

tappamiseen addiktoituvan henkilön synnyssä. Käsillä oleva kirja ei kuitenkaan 

pysty vastaamaan tähän kysymykseen. Silti se on syytä muistaa, kun tarkaste-

lemme henkilöitä, jotka pakonomaisesti tulevat toistamaan tiettyjä äärikoke-

muksia elämässään. 

Vallaton (wanton) addikti on ihminen, jolla ei ole vapaata tahtoa eikä hän aina 

ole edes persoona sanan varsinaisessa merkityksessä. Tällainen ihminen ajau-

tuu toimintaan tunneimpulssien ajamana, ensimmäisen asteen halujen mu-

kaan. Hän ei muodosta toiminnastaan toisen asteen haluja ja tahtoa, jotka ovat 

persoonan tai vapaan tahdon edellytyksenä. Toisen asteen halun ja tahdon 

muodostamisen ehtona taas on reflektiokyky. Vallaton addikti ei välitä tai osaa 

välittää siitä, kumpiko tai mikä hänen ensimmäisen asteen haluistaan pääsee 

voitolle.20  

Vallaton addikti on riippuvainen mielihaluistaan. Hänelle ei ole tärkeää muun 

muassa aatteellinen ja uskonnollinen ajattelu. Hän ikään kuin ajautuu toimi-

maan, toisinaan järkevästi ja toisinaan järjettömästi. Sisällissodan moraalia 
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 Tikka, Terrorin aika, 2006, s.139 – 158. 
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ajatellen nämä henkilöt ovat olleet niitä, jotka ovat tappaneet tai ryöstäneet 

sen paremmin pohtimatta, miksi toimii siten, kuin toimii.  

Vastentahtoinen addikti on taas henkilö, joka on riippuvuutensa orjana, mutta 

kärsii taipumuksestaan suuresti. Hän ymmärtää ongelmansa luonteen ja vaka-

vuuden, mutta ei kykene hallitsemaan itseään. Moni teloittajakin voi olla halu-

ton syvimmiltään tappamaan. Hänet saattaa kuitenkin vallata voittamaton, 

pyhä raivo uudelleen ja uudelleen, jonka seurauksena hän tappaa ihmisiä. Tap-

pamisen jälkeen hän saattaa katua syvästi tekojaan, mutta silti uusii tilaisuuden 

tullen tekonsa.  

Sodan pelot ja rasitukset kaivoivat heistä esiin primitiivisen puolen. Ensimmäi-

sen asteen primitiivinen raivo sai tilaisuuden purkautua estoitta kohteeseensa. 

Addiktio sai vallan ja ruumiita syntyi. Aikaa kului ja todellisuus tuli silmien 

eteen. Syntyi suojautumisvaihe, missä yhdet dissosioivat, toiset splittasivat ja 

kolmannet vaikenivat. Joidenkin jälkeläiset oireilevat edelleen. 

 

Dissosiaatio, split ja vaikeneminen ovat ihmisen psyyken suojautumiskeinoja vakavia uhkia tai 

traumoja vastaan. On olemassa monia muitakin suojautumiskeinoja kuin edellä mainitut kolme. 

Dissosiaatiossa ihminen reagoi vakavaan traumaan tavalla, missä muistikuva tapahtuneesta 

tavallaan tuhoutuu muistista. Silti trauman uhri saattaa reagoida traumasta muistuttavissa tilan-

teissa kehonsa kautta, vaikka tietoinen tajunta ei mitään muistaisikaan. Seurauksena voi olla 

yllättäviä ja hämmentäviä psyykkisiä ja ruumiillisia oireita. 

Dissosioiva henkilö saattaa muistaa esimerkiksi sodan tapahtumat väärin tai väärään paikkaan 

kytkien. Dissosioivan henkilön muistikuvassa jopa traumaattisiin tapahtumiin liittyvät henkilöt 

saattavat olla väärin. Myös useat eri tapahtumat voivat sekoittua keskenään. Tämä kaikki on syytä 

muistaa, kun tutkitaan muistitietoa. 

Splitissä ihminen lohkoo tapahtuman, henkilön ominaisuudet tai ilmiön väkivalloin hyvään ja pa-

haan tai oikeaan ja väärään.  

Kehityspsykologisesti split liittyy kehitysvaiheeseen, missä ihminen oppii toisaalta erottamaan 

hyvän ja pahan toisistaan ja toisaalta hieman myöhemmin liittämään ne samaan objektiin. Toisi-

naan nämä kehitysvaiheet jäävät kesken tai kokonaan tapahtumatta. Kyseinen kehitys pitäisi 

tapahtua 1 – 3 vuoden välillä. 
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Jos tämä kehitysvaihe on häiriintynyt, ihminen ei kykene liittämään hyvää ja pahaa samaan objek-

tiin. Tällöin hän käsittelee kohtaamiaan ihmisiä ja tapahtumia hyvin mustavalkoisesti.  

Erityisesti vakavissa konflikteissa ja sodissa split on erittäin tavallinen tapa suojata itseä traumojen 

aiheuttamalta kivulta. Tavallinen asenne on, että vihollinen on vain paha ja omat joukot vain hyviä. 

Tällä tavoin ihmisen psyyke on suojautunut siltä kivulta, joka syntyy, kun havaitsee, että minäkin 

voin olla paha tai isä voi olla paha tai jokin suuri sotasankari voi olla paha.  

Sankarimyyttien keskeinen rakenne syntyy nimenomaan splitin varaan. 

  

Kolmas Frankfurtin tyyppi on halukas addikti. Tällainen ihminen on ylen ihastu-

nut riippuvuuteensa ja haluaakin sen olevan voimassa. Hänellä on selvä toisen 

asteen tahtotila siihen suuntaan, että riippuvuus saa olla olemassa ja siitä pitää 

nauttia loppuun asti. 

Sotatilassa ja sotarikoksissa tällainen ihminen on tunnoton tappaja, jonka aat-

teellisena ohjelmana on vastustajan eliminoiminen. Hän kokee tehtävänsä oi-

keana ja itseään tyydyttävänä. Hän saattaa olla kiihkomielinen bolshevikki tai 

kiihkomielinen valkoinen. Olennaista on vain se, että hän ei tunne tunnontuskia 

suorittamastaan terrorista. Terrori on hänelle vain osa sodankäyntiä ja kuuluu 

asiaan. Ehkä Hans Kalmissa on ollut näitä piirteitä. Joiltakin osin myös Heikki 

Kaljusessa voi olla samaa ominaisuutta. 

Frankfurtin jaottelu on eräällä tavalla diagnostinen tyyppiluokitus. Hänen luo-

kittelunsa pohjalta voidaan nähdä muun muassa päihteiden käyttäjät, narko-

maanit tai sitten terroristit kolmena tyyppinä. Vallaton addikti vain riehuu vailla 

tarkkaa käsitystä, miksi toimii niin kuin toimii. Vastentahtoinen addikti riehuu 

ajoittain, mutta kokee riehumisestaan tunnontuskia. Halukas addikti taas on 

omatunnoton riehuja. Näitä kaikkia tyyppejä on epäilemättä ollut muun muassa 

Suomen sisällissodassa.  

Kirjassani Aika ei pysähdy vertasin tuolloisen tutkimuksen päähenkilöitä muun 

muassa Heikki Kaljuseen ja Hans Kalmiin. Tässä kirjassa Kaljunen on päähenki-
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lönä ja vertailua on tarkoitus tehdä Heikki Kaljusen ja Hans Kalmin välillä sekä 

muutamien muidenkin sisällissodassa mukana olleiden henkilöiden välillä.  

Frankfurtin luokittelun käyttökelpoisuus on periaatteessa yhtä hyvä kuin minkä 

tahansa diagnostistyyppisen luokituksen. Aina, kun oireisto tai persoonan tyyp-

pi on hahmotettu, on kuitenkin mentävä tutkimaan tarkemmin kyseisen henki-

lön taustoja ja elämää. Näin tulen tekemään tutkiessani Heikki Kaljusta. 

Frankfurtin jaottelusta on löydettävissä karkeasti kolme tai neljä DSM IV:n mu-

kaista diagnoosia. Vallaton addikti on nähtävissä varsin pitkälle epävakaisena 

persoonallisuutena. Vastentahtoinen addikti taas on lähinnä pakko-oireisen 

ihmisen kuvaus. Halukas addikti vastaa lähinnä narsistisen persoonallisuushäiri-

ön tai epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön mukaista diagnoosia.21 

Diagnostiikan yhteys myytteihin on siinä, että erilaiset ihmiset ovat eri tavoin 

kykeneviä muodostamaan moraalisia arvolauseita. Vastaavasti eri henkilöt ovat 

eri tavoin kykeneviä sitoutumaan yhteisesti määritettyyn moraaliin. Myös myö-

tätunnon ja empatian kyky on suorassa yhteydessä tiettyihin persoonallisuuden 

häiriöihin.  

Epävakaa henkilö on tunteidensa heiteltävänä, jolloin moraalilauseet ja normit 

jäävät toissijaisiksi. Pääasiaksi muodostuu mielihyväntunteen tyydyttäminen ja 

pahan olon poistaminen. Tällainen henkilö ei ole erityisen luotettava sen pa-

remmin politiikassa kuin sodassakaan. Hän voi olla hetken erittäin innokas py-

hien arvojen noudattaja, mutta joutuessaan mahdolliseen konfliktiin muiden 

ihmisten, etenkin auktoriteettien kanssa, hän helposti hakee uusia maisemia ja 

haasteita elämässään. Epävakaalla ihmisellä ei ole kovinkaan hyvää keskittymis-

kykyä ja pitkäjänteisyyttä toiminnassaan. Hän myös riitautuu toisten kanssa 

helposti ja saa koko yhteisön riitelemään keskenään. 

Pakko-oireinen ihminen voi olla hyvinkin sitoutunut moraalisiin lauseisiin, op-

peihin ja pyhiin normeihin. Hänellä on kuitenkin vaivanaan toimintaa rajoittavia 

pakonomaisia toimintoja tai pakkomielteitä. Tyypillisesti tämän tyypin addikti 

on niin sanottu tuurijuoppo, joka katuu suuresti retkahdustaan, mutta lankeaa 

                                                           
21

 Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen ja Partonen Psykiatria, 5. painos, Duo-
decim 2007 
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aina uudelleen ja uudelleen. Vastaavanlaista käyttäytymistä esiintyy myös peli-

riippuvuudessa ja seksiriippuvuudessa. Terrorin alalla pakko-oireisia tappajia 

lienee vähemmän, mutta ei heidän olemassaolonsa ole mahdotonta. Tällainen 

tappaja saattaa olla muun muassa sarjamurhaaja.  

Narsistinen persoonallisuus tai epäsosiaalinen persoonallisuus on aika tyypilli-

sesti juuri terrorin alueella toimivan henkilön diagnoosi. Usein tällainen henkilö 

voi olla myös epävakaa. Tämän tyyppiselle henkilölle ei ole muodostunut kun-

nollista kykyä myötätuntoon ja empatiaan. Häneltä puuttuu enemmän tai vä-

hemmän kyky muodostaa itselleen kategorinen imperatiivi ja nöyrtyä toisten 

asettaman imperatiivin alaisuuteen.22 Kategorinen imperatiivi on filosofi Im-

manuel Kantin käsite, jonka keskeinen piirre on toisen huomioon ottaminen. 

Usein puhutaan myös psykopatiasta, mutta DSM IV ei tunne tätä diagnoosia.  

 

Diagnoosi tarkoittaa lääketieteellistä tautiluokkaa. Se on lääketieteelliseen tietoon perustuva käsi-

tys terveysongelmasta, sairaudesta tai taudista. Sana diagnoosi tulee kreikan sanoista ”dia”, läpi 

ja ”gnosis”, tieto.  

Diagnoosi tehdään oireiden perusteella ja sitä käytetään potilaan hoidon määrittelemisen perus-

teena. Diagnoosi voi olla myös väärä, jolloin hoito ei yleensä tehoa ja poista oireita. 

 

Hannu Lauerma käsittelee pahuuden ongelmaa kirjassaan Pahuuden anato-

mia.23 Hän toteaa, että psykopatian diagnoosista luovuttiin, koska sen asianmu-

kainen käyttö muodostui kansanomaisen käytön villiintymisen myötä mahdot-

tomaksi. Hän toteaa, että käsite on palaamassa takaisin tieteelliseen käyttöön. 

Näin ollen narsistisen ja epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön rinnalle voi nos-

taa myös käsitteen psykopaatti. 

Hannu Lauerman mukaan psykopaatin autonominen hermosto ei reagoi valta-

enemmistön tavoin inhoa, pelkoa tai vaaraa viestiviin signaaleihin. Hänen mu-

kaansa psykopatia on voimakkaasti perinnöllinen ominaisuus. Samalla Lauerma 
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 Kotkavirta & Nyyssönen 2002, s. 117  
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 Lauerma, Edita 2009, 58 – 65 ja 25 
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kuitenkin korostaa, ettei psykopatian määrittely ole helppo asia ja että myös 

lapsuuden traumoilla on osuutensa siihen, että joku henkilö ajautuu väkivallan 

tielle. Kuitenkin hän painottaa sitä, että hyvin monin mittarein voidaan osoit-

taa, että psykopatian geneettisyys on merkittävän suurta. Mielenkiintoista on 

myös se, että monet epävakauteen viittaavat piirteet, kuten satunnaiset ja ly-

hyet, mutta intensiiviset seksisuhteet voivat liittyä psykopatiaan. Myös toisten 

hyväksikäyttö on yksi psykopatian, kuten myös narsismin, piirre. 

Yksi diagnoosi, jota ei usein tule ajatelleeksi väkivallan taustalla, on ADHD ja 

muut sille läheiset diagnoosit. ADHD näyttää jopa kymmenkertaistavan riskin 

joutua ongelmiin väkivallan alueella ja riskin joutua vankilaan. On mielenkiin-

toista lukea aikalaiskertomuksia Heikki Kaljusesta. Niissä esiintyy toistuvasti 

arvioita, että Kaljunen oli lyhytjänteinen, vilkas, nopeasti innostuva, mutta yhtä 

nopeasti kyllästyvä varsin impulsiivinen nuori.24 Hänellä siis saattoi olla ADHD. 

Tässä kirjassa ei luonnollisestikaan voida tarkastella ja tutkia kenenkään sata 

vuotta sitten eläneen geenejä. On tyydyttävä vain kirjalliseen aineistoon. Niistä 

on sitten yritettävä löytää niin Frankfurtin käsitteistöön, Haren psykopatiates-

tiin kuin DSM IV:nkin kriteereihin sopivaa materiaalia. 

 

Kuka on sankari? 

Sankarimyytin kriteereinä voidaan pitää hyvää kuolemaa. Ilona Kemppainen 
erittelee tämän kriteerin neljä alakriteeriä seuraavasti: 

1. Kuoleman on oltava oikeassa suhteessa henkilön elämään. Mitä enemmän 
kuolema poikkeaa ihmisen elämästä, sitä ongelmallisempi kuolema on. 

2. Kuolemansyyn on tultava tunnetuksi ja sen on oltava ymmärrettävä. Kuole-
malle on oltava jokin selitys. Muun muassa väkivaltaisen elämän eläneelle väki-
valtainen kuolema on ymmärrettävämpi kuin rauhallisen elämän eläneelle. 

3. Yhteisön, johon henkilö on eläessään kuulunut, on voitava suorittaa riittävät 
kuolemanrituaalit. Poikkeusoloissa tämä on vaikea toteuttaa. 
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 Ks. mm. Väinö Björn (myöh. Raiso) SKS, KRA, ”1918” 49: 133 – 136 tai Timonen SKS, 
KRA, ”1918”, 34: 206 - 209 
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4. Vainajan haudan sijainnin on vastattava vainajan eläessään saavuttamaa 
asemaa ja on vastattava myös vainajan kuolinsyytä.25 

Antiikissa Heeros eli sankari nousi puolijumalaksi. Häneen liittyi myös vainajan-
palvontakultti. Tänään musiikkitaivaan puolijumalat, kuten Elvis tai sotatante-
reiden sankarit, kuten Lauri Törni vaikuttavat hämmentävän paljon Heeroksilta. 
Eikä meillä täällä Suomessa vainajanpalvontakaan aivan vierasta ole. Siitä saa 
jonkinlaisen käsityksen, kun käy katsomassa pyhäinpäivänä ja jouluna hauta-
usmaiden kynttilämerta. Liikenteen jumalillekin on paikkansa. Kun nuoret san-
karit kaahaavat juovuksissa tien pieleen ja kuolevat, kantavat kansalaiset kuk-
kansa ja kynttilänsä onnettomuuspaikalle. Jotkut tekevät tätä vuosia kuoleman-
tapauksen jälkeen.  

Kemppaisen mukaan kristillisessä perinteessä sankarius liittyy ennen muuta 
marttyyriuteen. Uskon puolustaminen siihen saakka, että kuolee, on kristillisen 
perinteen pitkäaikainen ihanne. Myös islam tuntee marttyyriuden. Marttyyriu-
dessa yksilön on uhrattava jopa henkensä oikean asian puolesta. Tärkeää on 
kokonaisuus, oikea uskonto, isänmaa, oikea seurajoukkue ja oikea puolue. Vä-
hemmän tärkeää on yksilön oikeus elää tai voida hyvin.  

Suomalaisessa mytologiassa on isänmaallisuus, fennomania kristinusko sotkettu 
toisiinsa. Näin on ollut tarkoituksenmukaista, koska Suomi syntyi kristillisen ja 
nimenomaan luterilaisen ortodoksian lipunkantajamaan Ruotsin kainalosta. 
Isänmaallinen sankari oli samanaikaisesti myös luterilainen sankari. Näin sanka-
rin oli uhrattava jopa henkensä niin luterilaisuuden kuin isänmaankin puolesta. 

Suomalaisessa runebergiläis-luterilaisessa mytologiassa korostuu poikkeukselli-
sen paljon sankaruuden yhteys sankarin kuolemaan. Muissa kulttuureissa san-
karuuteen yleensä liitetään Kemppaisen mukaan kuoleman lisäksi sankarin 
muutkin teot. Suomalaisessa sankarikultissa riittää, kun kuolee yhteisen, oikean 
asian puolesta. Vaikka sankarikuolema korostuu, on olemassa myös eloon jää-
neitä sankareita. Mannerheim lienee heistä suurin ja tunnetuin. Muitakin on, 
kuten Tuntemattoman sotilaan Rokka. Lauri Törni sen sijaan lopulta kuoli sota-
tantereelle, tosin vasta Vietnamissa eikä Karjalan korvessa.  

Erilaiset yhteiskunnalliset tilanteet luovat tarvetta erilaisille sankareille. Kullakin 
puolueella ja uskontokunnalla ovat omat sankarinsa. Vuoden 1918 Suomen 
sisällissodan jälkeen maassa tarvittiin sankarimyyttejä, mutta tarvittiin myös 
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 Ilona Kemppainen, Isänmaan uhrit 2006, s. 53 – 56, Juha Pohjonen ja Oula Silvennoi-
nen, Tuntematon Lauri Törni 2013, s.329 
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antisankareita tasapainottamaan sankariuden maailmaa. Hyvä tarvitsee kump-
panikseen pahuuden, kaunis ruman ja sankari antisankarin.  

Valkoisen Suomen talonpoikaisarmeijan urhot tarvitsivat vastapainokseen pu-
naisen paholaisen antisankarit. Näistä punaisista perkeleen pennuista oli yksi 
suurimmista Heikki Kaljunen. Ilman häntä olisi valkoisen Suomen ollut työlääm-
pää rakentaa omaa sankarien mytologiaansa.  

Heikki Kaljuseen liittyvä mytologia on varsin pitkälle antisankarin mytologiaa. 
Vain paikka paikoin aikalaiskertomuksissa näkyy piirteitä varsinaisen sankarin 
mytologiasta. Näin on myös punaisen puolen muistitiedossa. Syynä tähän lie-
nee Kaljusen persoonan ristiriitaisuus. Hänestä ei pidetty omienkaan joukossa, 
koska hän ei totellut käskyjä eikä ollut paras henkilö tekemään yhteistyötä. 
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Suomalaisuuden ja bolsevismin mytologiat 
 
 

 
Kuvassa on toisen maailmansodan aikainen punaisen tähden kunniamerkki. Käyköön 
tämä esimerkistä uskonnollisista symboleista. Kaljunen ei tällaista ehtinyt kantaa, mutta 
aate ja uskonto olivat samat kuin 1940-luvun stalinistisessa ortodoksiassa, vaikka kysei-
nen ortodoksia hänet lopulta söikin. Tapio Kangasniemen kokoelmat 
 

 
Kuvassa on Neuvosto-Venäjän kolmen ruplan seteli vuodelta 1919. Siinä on jo pyhä 
vaakuna: sirppi ja vasara. Näitä Kaljunen on varmasti pitänyt kädessään. Tapio Kangas-
niemen kokoelmat 
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Kuvassa on Kansanvaltuuskunnan painattama niin sanottu väärä vitonen. Seteli on 
painettu Suomen pankin setelipainossa oikealle setelipaperille, mutta epäkelvoin nu-
merosarjoin. Tavallinen punakaartilainen ei voinut erottaa oikeaa seteliä väärästä. Joka 
tapauksessa tämä seteli, jossa on autonomian ajan Suomen leijonavaakuna, kelpasi 
hyvin punakaartilaisille, kuten Heikki Kaljuselle. Tapio Kangasniemen kokoelmat 
 

 
Kuvassa on vuoden 1957 satamarkkanen. Suomen kansallinen tunnus, leijonavaakuna 
hallitsee seteliä. Ketään ei häirinnyt, vaikka leijonavaakuna onkin peräisin Ruotsista. Se 
on alun perin Bjälbo-suvun ensimmäisen kuninkaan Birger Jaarlin vaakuna. Isänmaalli-
suuden symboliksi leijona miekkoineen tuli vasta 1900-luvun alussa.

26
 Tapio Kangas-

niemen kokoelmat 
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Kuvassa on Carl Staaffin kuvitusta Vänrikki Stoolin tarinoihin. Kuva esittää myyttistä 
hahmoa nimeltään Pilven veikko. Litografian alle on kirjoitettu yksi värssy Runebergin 
Vänrikki Stoolin tarinoiden runosta Pilven veikko: ”Kallein kaikesta, mit´ ompi maassa, 
olit sylihini suljettuna, kahta vertaa kalliimpi nyt vielä olet mulle mullan sulhosena. 
Enempi kuin elämä on lempi, enempi kuin lempi on moinen kuolo”. 
Tapio Kangasniemen kokoelmat 
 

Runebergin lyriikka sisältää selvän uskonnollisen sävyn. Uskonto ei välttämättä 
ole kristinusko vaan usko sodan uhrien autuaallisuuteen. Kyseinen uskomus-
maalima varaa itselleen oikeuden kristinuskoon ja kytkee sodan kuoleman 
marttyyrikuolemaan. Kysymys on siis perimmältään uskonsodasta, jossa oikea-
uskoiset uhraavat henkensä vääräuskoisia vastaan. Suomen sodassa 1808 – 
1809, mihin Vänrikki Stoolin tarinat liittyvät, oli luterilaisen Ruotsin vastustaja-
na ortodoksinen Venäjä.  

Ruotsi hävisi kyseisen sodan aika surkeasti, ja suomalaiset joutuivat sodan tal-
laamiksi. Itsenäisyyshankkeen tueksi tarvittiin kuitenkin vielä paljon työtä ja 
aikaa. Se konkretisoitui oikeastaan vasta ensimmäisen maailmansodan aikoihin. 
Siihen tarvittiin myös sankarimyyttejä, joita muun muassa Runeberg tarjosi 
suomalaisille. Näissä myyteissä kuolema sotatantereella oli suurinta, mitä ihmi-
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nen voi saavuttaa, kunhan on ymmärretty, että vihollinen ei edusta hyvää vaan 
pahaa.  

Venäjä ja ortodoksisuus muodostuivat pahuuden ruumiillistumiksi. Tähän voisi 
laittaa tusinoittain viitteitä. Tässä riittää kuitenkin yksi. Tässä sitaatissa Suoje-
luskuntalainen-lehden toimittaja sanoo julki oman ja sisällissodan jälkeisen 
Suomen virallisen käsityksen, miksi punaiset hävisivät Suomen sisällissodan.  

Perussyynä heidän tappioonsa on siinä, että he liittoutuivat kan-
samme ikimuistoisen verivihollisen, Venäjän kanssa. Se nosti 
kansamme parhaimmiston taistelun elämästä ja kuolemasta, 
kansan olemassaolosta kansana. Näin tulee olemaan aina. Ikui-
nen vaino on heidän ja meidän välillämme.27  

Kyseinen mytologia alkoi hallita siinä määrin suomalaisuuden aatetta, että Ve-
näjän antama autonomia, oma raha, suomen kielen käytön virallistuminen, 
kansanopetuksen laajeneminen ja monet muut asiat eivät murtaneet kokonaan 
käsitystä Venäjän perkeleellisyydestä. Varsinaisesti viha Venäjää vastaan roi-
hahti pintaan vasta sortovuosina, mutta pinnan alla oli vanhaakin vihaa mm. 
ison vihan ajalta. 

”Enemmän kuin lempi on moinen kuolo”. Suomalaisessa 1800-luvun mytologi-
assa on sankarikuolema asetettu arvossa edelle suvunjatkamisen. Tämä ase-
telma on aika raju ja ristiriitainen, sillä mikä on sellainen kansa, joka ei elä ja 
lisäänny. 

Sama asetelma toistui sortovuosina 1900-luvun alussa ja uudelleen ensimmäi-
sen maailmansodan päätteeksi Suomen sisällissodassa. Tuolloin oli vain orto-
doksinen Venäjä muuttunut bolsevistiseksi Venäjäksi. Tosin sai ortodoksinenkin 
Venäjä vielä osuutensa körttien vihasta muun muassa Tampereella ja Viipurissa. 

Vänrikki Stoolin tarinoita uudempaa myyttistä lyriikkaa edustavat Ateenalaisten 
laulu sekä Lippulaulu. Näistä Ateenalaisten laulu on alun perin ruotsalaisen 
Viktor Rydbergin lyriikkaa ja vuodelta 1876. Alkuaan runo oli tarkoitettu atee-
nalaisen historioitsija Deksippoksen muistolle. Suomalaisille runo tuli kuin tila-
uksesta uusimaan kansallistunnetta jo hieman vanhentuneen Vänrikki Stoolin 
lisäksi. Sortovuosien tunnelmissa Jean Sibelius sävelsi runoon sävelmän 1899 ja 
Yrjö Veijola käänsi runon suomeksi vuonna 1900. Runon ja laulun sanoma on 
suunnilleen sama kuin Pilven veikon sanoma:  
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Kaunis on kuolla, kun joukkosi eessä urhona kaadut, 
taistellen puolesta maas, puolesta heimosikin. 

Hehkuvin mielin puoltaan nouse syntymämaatas, 

riemuiten lastesi vuoks uhriksi henkesi suo! 
Eespäin voittohon siis, te sankarit vahvat ja nuoret! 
Väistymys mielestä pois! Pelvosta tunneta ei. 
 
Joukon maine mustuvi aina, kun vimmassa taiston 
nuorien eessä sä vaan vanhuksen kuolevan näät. 
Nuorukaiselle kuolla kuuluu, kun hällä vielä 
kutrissa tuoksuavat nuorteat kukkaset on. 
Naisista kaunis, miehistä rohkea aina hän olkoon, 
taistossa kaatuen hän kaunis on kuolossa myös. 

 
Lippulaulu on taas itsenäisen Suomen lauluja. V.A. Koskenniemi kirjoitti Lippu-
laulun runon toukokuussa 1918 valkoisen Suomen huumassa. Laulu julkaistiin 
itsenäisyyspäivänä 6.12.1925. Sanoma on taas suunnilleen sama kuin edellisissä 
runoissa. Runossa vannotaan valaa Suomen lipulle ja isänmaalle, jonka puolesta 
on ilo kuolla:     
 Siniristilippumme, sulle 

käsin vannomme, sydämin: 
 sinun puolestas elää ja kuolla 
 on halumme korkehin.  
 

Edellä esitetyt runot edustavat uskontoa ja myyttijärjestelmää, jonka nimi on 
Suomi ja suomalaisuus. Suomi oli hyvin pitkään luterilainen maa, mutta näiden 
runojen uskonnollinen sanoma on varsin vaikeasti sovitettavissa kristilliseen 
oppiin. Kysymys on pohjimmaltaan eri uskonnosta. Tämä uskonto kuitenkin 
törmäsi raa´asti bolsevismin uskontoon vuonna 1918.28  

Bolsevismin mytologiassa on varsin samanlainen poljento kuin edellä esitetyssä 
mytologiassa. Tästä on helppo ottaa esimerkkejä työväenliikkeen laulukirjoista. 
Niissäkin vannotaan taistelun ja kuoleman jumalalle. Niissäkin ollaan valmiita 
kuolemaan oikean asian puolesta marttyyrikuolema. Niissäkin on kaunista kuol-
la nuorena ja uhmakkaana. Ja niissäkin vannotaan uskollisuutta lipulle. Lipun 
väri vain on toinen, mutta aseet olivat vuonna 1918 samoja. Venäläinen sotilas-
kivääri mallia 1891 kelpasi perusaseeksi molemmille. Tarkoitus pyhittää keinot 
niin tavallisessa sodassa kuin uskonsodassakin.  
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 Ilona Salomaa on käsitellyt suomalaisen kansallisuusaatteen ja bolsevismin vastai-
suutta seurauksineen artikkelissaan ”I Devote Myself to the Fatherland: Finnis Folklore, 
Patriotic Nationalim, and Racial Ideology”, 2013.  
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Merkille pantavaa on molempien osapuolten innokkuus korostaa nuoren ihmi-
sen oikeutta ja velvollisuutta kuolla.29 Molemmat osapuolet käyttivät Suomen 
sisällissodassa lapsisotilaita. Asiasta on kertonut mm. Marko Tikka.30 Myös Juha 
Siltala puuttuu asiaan hyvin monipolvisesti ja perusteellisesti.31 Sekä valkoinen 
että punainen mytologia kertoo nuorten sankariensa uhrin välttämättömyydes-
tä. Samalla syyllistetään niitä nuoria, jotka eivät olleet erityisen innokkaita juok-
semaan suin päin kohti kuolemaa. ”Nuorukaiset ja alaikäiset työläislapset osal-
listuivat yhdessä isiensä ja äitiensä kanssa taisteluun”, kertoo Holodkovski vielä 
1978.32 

Nuorison marssi kertoo oikean tulkinnan taisteluasetelmasta bolsevisteille. 
Marssi on peräisin Neuvosto-Venäjältä puna-armeijan piiristä, mistä se kulkeu-
tui Suomeen Saksan kautta 1920-luvulla. Suomentajaa ei tunneta: 

Nuoriso valmis on taistelemaan 
 puolesta luokkansa vapauden. 
 Piinat ei peljätä, ei vankilat, 

kun laulumme ilmoille raikuavat. 
Siks´ kunnes valta on työväellä 
ja päivä koittaa orjille. 
Työn uljaat nuoret luo lippujemme 
jo käykää taiston tuoksinaan. 

Pelvotta aina päin vihollista 
käy kulku nuorten armeijain. 
Ei askel horju, ei silmä säiky, 
vaan into hehkuu otsallaan. 
Taistelohon, taistelohon, 
käy kulku nuorten armeijain. 
Ei askel horju, ei silmä säiky,  
vaan into hehkuu otsallaan. 
 
Porvarit eessämme kauhistelee, 
kumous mielessä kummittelee. 
Valtansa horjuu, kun astumme me, 
taistelulauluja laulamme. 
Uus yhteiskunta, työväen valta  
ja koko maailma työläisten 
on ihanteemme ja sydänvereen 
sen puolesta me kamppaillaan. 

                                                           
29

 Ks. Salomaa 2013 
30

 Marko Tikka 2006, s.141 - 146 
31

  Juha Siltala 2009, s.357 - 429 
32

 Viktor Holodkovski 1978, s.278 - 279 
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Pelvotta aina… 

 
Tässä työväenlaulussa on vastapuolensa mukaisesti hurmetta, nuorisoa, pyhiä 
lippuja, kirkkaita otsia ja lopulta myös marttyyrikuolema oikean asian puolesta 
pahuutta vastaan. Samaan suuntaan viitoittaa tietä toinenkin työväenlaulu, 
Barrikaadimarssi, niin ikään venäläinen vallankumousmarssi: 

 Veikot, siskot barrikaadein luo! 
Oi, veikot, uhkaa meitä vaino taas! 
Se kyllin monta uhria jo kaas´! 
Nyt, veljet, kostonsäilät temmatkaa! 
Ja sitten kohti sortajaa! 
Jaloa suurta taistella 
on ihmisoikeudesta! 
Ei meitä tykit pelota,  
ei raa´at sotajoukotkaan. 
Eespäin, veikot vaan! Nyt taisteloon! 
Ihana viime taistelo …! 

 

Eipä tässä juuri uutta tietoa ole edelliseen nähden. Edelleen on ihanaa ja ehdot-
toman oikeamielistä mennä kohti sotaa ja kuolemaa punaliput hulmuten ja 
rinta rottingilla. Lienee paikallaan siteerata muutama värssy myös Punakaarti-
laisten marssista. Tämä marssi riimitettiin vuonna 1917 ja siitä tuli Suomen 
sisällissodassa punaisten tunnuslaulu: 

 Pieni Suomen kansa katkoo kahleitansa 
kärsimyksen malja se jo kukkuroillaan on. 
Raakaa sortovaltaa vastaan 
nostaa maasta armeijastaan  
jalon kansan parhaat pojat taistohon. 
 
… 
 
Virkavallan huolena vankilat ja tuonela, 
tutkimatta hirttäminen, mestaus. 
Kumouksen sankari sydänveren antavi. 
Kallis on se vapauden lunastus. 
 
… 

 
Kumouksen myrskyt, kapinat ja tyrskyt 
riehuu valtakunnan äärest´ äärehen. 
Siellä hirmuhenget saavat, 
sydänverta janoavat 
särpimenä hurmejuomat kanssa korppien. 
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Kylvömme kun tehdään, 
kasvaa kerran tähkään 
sadoin kerroin kirkkahampi onnen aika uus. 
Silloin pieni Suomen kansa 
muistaa sankarpoikiansa. 
Ilonkyyneleitä palkaks´ saapi sankaruus. 

 

Edelleen tarjotaan samaa sankaruutta, joka syntyy oikean asian puolesta kuo-
lemisen kautta. Sankaripojista on kirjoitettu paljon myös valkoisten puolella. 
Punaisille he olivat antisankareita. Vastaavasti nämä punaisten sankarit olivat 
valkoisille antisankareita. Kuitenkin tämä mytologioiden peli vaatii molempia. 
Toinen toisilleen ovat sekä omat sankarit että toisen antisankarit välttämättö-
miä. Muuten pelin tasapaino järkkyy. Mytologisessa pelissä täytyy olla hyvä ja 
paha sekä näille voimakentille kantajansa ja edustajansa. Heikki Kaljunen oli 
siinä mielessä erikoinen tapaus, että valkoinen puoli tarvitsi häntä omaan myto-
logiaansa enemmän kuin punainen puoli. Punaisille hän oli rasite, mutta valkoi-
sille kuin taivaasta pudonnut täyttymys, joka todisti punaisten paholaismaisuu-
den. 

Pääsääntöisesti valkoisen puolen runojen sanoma ei ole yhtä aggressiivinen 
kuin punaisen puolen sanoma. Punaisilla on lauluissaan aina vastustaja, joka 
tekee vääryyttä. Valkoisen puolen laulut taas vetoavat pääosin nuorten ihmis-
ten ja muidenkin kansalaisten omatuntoon ja sisäiseen ratkaisuun hyvän puo-
lesta. Tämäkin elementti löytyy punaisista runoista, mutta suunnattuna selkeää 
vihollista vastaan. Yksi valkoisen puolen laulu on olemassa, jossa on mukana 
myös vihollinen. Se on Jääkärinmarssi. Siinä on läsnä samanlainen viha ja kosto 
kuin punaistenkin lauluissa kera kuoleman ihanuuden. 

 
Syvä iskumme on, viha voittamaton, meil' armoa ei kotimaata. Koko 
onnemme kalpamme kärjessä on, ei rintamme heltyä saata. Sotahuu-
tomme hurmaten maalle soi, mi katkovi kahleitansa. Ei ennen uhmam-
me uupua voi, kuin vapaa on Suomen kansa. Ei ennen uhmamme uu-
pua voi, kuin vapaa on Suomen kansa. 

  
Kun painuvi päät muun kansan, maan, me jääkärit uskoimme yhä. Oli 
rinnassa yö, tuhat tuskaa, vaan yks' aatos ylpeä, pyhä: Me nousemme 
kostona Kullervon, soma on sodan kohtalot koittaa. Satu uusi nyt Suo-
mesta syntyvä on, se kasvaa, se ryntää, se voittaa. Satu uusi nyt Suo-
mesta syntyvä on, se kasvaa, se ryntää, se voittaa.  
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Häme, Karjala, Vienan rannat ja maa, yks' suuri on Suomen valta. Sen 
aatetta ei väkivoimat saa pois Pohjolan taivaan alta. Sen leijonalippua 
jääkärien käsivarret jäntevät kantaa, yli pauhun kenttien hurmeisten 
päin nousevan Suomen rantaa. yli pauhun kenttien hurmeisten päin 
nousevan Suomen rantaa. 
 

 
 
 
Punaisen ja valkoisen lyriikan samankaltaisuus kertoo ennen kaikkea siitä, että 
uskonnollinen hurmos kuuluu ihmisyyteen. Ihmisellä on kollektiivinen taipumus 
hakea itselleen jumala tai jumalia, joita voi palvoa. Vastaavasti ihminen tarvit-
see jumalilleen vastapainon, pahuuden personoituman. Ja siitäkös sitten sotia 
syttyy, kun aletaan puolustaa oikeita jumalia vääriä vastaan. Muun muassa 
Ilona Salomaa kiinnittää huomiota siihen, kuinka sisällissodan jälkeisessä Suo-
messa perkeleellisyys liitettiin Venäjään ja ”ryssiin”. Vastaavasti hyvyys ja Suo-
men toivo liitettiin Saksaan ja suorastaan natsismiin.  

On tosin aina muistettava, että yleensä sotien todelliset syyt ovat tässä esitellyn 
mytologisen verhon takana. Ne voivat olla taloudellisia syitä tai valtaan liittyviä 
syitä. Valta ja vallanhimo tosin saavat helposti uskonnollisia ilmenemismuotoja. 
Valtaan liittyy usein mielivaltaa ja palvontaa. 
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Kuvassa on Suojeluskuntalaisen lehden oivallus punaisten uskonnollisesta asenteesta. 
Oivallus on osuva. Olisi vain toivonut, että itsekritiikki olisi yltänyt vastaavaan oivalluk-
seen omaan toimintaan nähden. Yleensä on kuitenkin niin, että toisessa kykenemme 
näkemään paljon sellaista, aivan perustellusti, jota emme itsessä uskalla nähdä. 

 
 
 
 

 
Tämä kenttäpostikortti 
on postitettu rintamal-
le Helsingin seudulta 
2.5.1942. Kortin sano-
ma on selkeä. Suur-
Suomi on unelmana. 
Vuoden 1941 valloitus-
sodan seurauksena se 
oli jo ”varmana voitto-
na” saavutettu asia. 
Suur-Suomi oli asia, jol-
le oli olemassa ”ikiai-
kainen” oikeutus. Kor-
tin värssy on August 
Ahlqvistin vuonna 1860 
kirjoittamasta runoko-
koelmasta Säkeniä. 
Kortin sanoma pitää yl-
lä 1800-luvulla raken-
nettua suomalaisuuden 
myyttiä. Tapio Kangas-
niemen kokoelmat 
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Heikki Kaljusen sukujuuret ja perhetausta33 

 

Heikki Kaljunen syntyi 2.7.1893 köyhään perheeseen. Hänen syntymäpaikkansa 
oli Sortavalan maalaiskunnan Rantueen kylä. Tuolloin Heikki Kaljusen isä Antti 
Juhonpoika Kaljunen eli loisen tittelin alaisena Rantueen kylän tilalla n:o 5. Tilan 
n:o 5 isäntäperheenä oli Matti Arponen ja vaimonsa Maria. 

Heikki Kaljusen syntymän päivä oli sunnuntai keskellä Laatokan Karjalan suvea. 
Vuonna 1893 oli poikkeuksellisen kylmä kesä, ainakin Sortavalassa. Koko kesä-
nä, touko – elokuun aikana mitattiin Sortavalassa vain kolme yli 20 lämpöas-
teen päivää. Heikin syntymäpäivänä oli lämpöä 19.8 astetta, mutta heti seuraa-
vana päivänä laskeuduttiin kesän normaalitasolle, alle kymmeneen asteeseen. 
Laatokka-lehti uutisoi 1.7., että kesäkuun 23. päivänä oli höyrylaiva Ladoga 
tavannut Valamon saarten lähellä suuren ajojäälautan.  

Heikki Kaljusen syntymän aikaan oli lehdistön pääuutisina Turussa kesäkuun 
alussa alkanut kirkolliskokous, neljäs yleinen opettajainkokous Helsingissä sekä 
yleinen kansakoulukokous Jyväskylässä. Näistä aiheista kirjoitettiin sivutolkulla 
useita viikkoja. Heikki siis syntyi luterilaisen kirkon ja kansansivistyksen hallit-
semaan maahan ja kaupunkiin. 

Kaljusen perheeseen syntyi kaiken kaikkiaan 14 lasta. Heikki Kaljusen isä oli 
Antti Juhonpoika Kaljunen. Hän syntyi 12.2.1854 Sortavalassa ja kuoli 17.2.1917 
63-vuotiaana. Heikin äiti oli Maria Heikintytär Seppänen, joka syntyi 15.9.1867 
ja kuoli 11.12.1916 50-vuotiaana. Maria synnytti viimeiset kaksosensa 
3.12.1910 43-vuotiaana. Maria Seppänen vihittiin avioliittoon Antti Kaljusen 
kanssa sunnuntaipäivänä 21.8.1887. 

 

 

 

                                                           
33

 Tämän luvun tiedot perustuvat kirkonkirjoihin, henkikirjoihin ja joiltakin osin Valtiolli-
sen poliisin henkilöpappien ja henkilökorttien tietoihin sekä Kellomäen tutkijatoimiston 
pöytäkirjoihin.  Lähteenä on käytetty myös Hiski-tietokantaa, SSHY:n tietokantaa, 
VRYO:n akteja, internetsivujen www.genealogia.fi hakemistoja, Laatokka-lehteä, Aamu-
lehteä sekä kirjaa Siirtokarjalaisten tie III, 1970. 
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Heikin perhe 

Heikin äiti Maria Seppänen syntyi Jaakkimassa 15.9.1867. Maria Heikintyttären 
isä oli Heikki Laurinpoika Seppänen, joka oli syntynyt 15.6.1838. Marian äiti taas 
oli Katarina Weijalainen, joka syntyi 2.4.1840 ja kuoli 28.5.1878. Maria oli siis 
10-vuotias äitinsä kuollessa.  

Heikki Seppänen avioitui uudelleen Katarinan kuoltua vuonna 1878. Uusikin 
vaimo kuoli vajaan vuoden avioliiton jälkeen 1879. Tämän jälkeen Heikki muutti 
lapsineen Uukuniemelle 28.12.1881. Huhtikuussa 1884 Heikki Seppänen muutti 
Sortavalaan. 

Maria Heikintytär Seppänen on päässyt ripille Ruskealassa 7.6.1885. Muutta-
neiden kirjasta Mariaa ei löydy, mutta hänen on täytynyt muuttaa Ruskealaan 
vuosien 1882 – 1885 välisenä aikana.  

Ruskealasta on sitten muuttanut piika Maria Heikintytär Seppänen Sortavalan 
maalaiskuntaan Rantueen kylään 20.5.1887. 

Heikin isä, Antti Juhonpoika Kaljunen taas oli talollisen poika Sortavalan maa-
laiskunnan Rantueen kylästä. Hänen isänsä Johan (Juho) Kaljuin syntyi 
9.11.1830 Sortavalan maalaiskunnan Saavaisten kylässä. Antti Kaljusen äiti oli 
Helena Lankinen. Hän syntyi todennäköisesti 25.9.1823 Sortavalan maalaiskun-
nan Lehmilahdessa. 

Antti Kaljunen koki yhteiskunnallisen statuksen pudotuksen talollissäädystä 
loiseksi. Jonkinlaista statuksen laskua ilmenee myös Maria Seppäsen kotona. 
Antti Kaljusen ammattina esiintyy kirkonkirjoissa työmies. Työmies nai siis piian, 
kuten oli sopivaakin. Antti J. Luostarinen kertoo Antti Kaljusen olleen 1900-
luvun alkuvuosina katontervaaja.34 

Perhe on ollut köyhä. Tähänkin seikkaan Luostarinen viittaa toteamalla perheen 
asuneen ”pienessä taloröttelössä”. Perheen alhaiseen varallisuustasoon viittaa 
myös K. N. Rantakari omassa, hyvin vihamielisessä ja asenteellisessa Kaljus-
kuvauksessaan.35  

Työmies Antti Juhonpoika Kaljunen ja vaimonsa Maria Heikintytär Seppänen 
saivat siis Sortavalan maalaiskunnassa seuraavat 14 lasta. 

                                                           
34

 Antti J. Luostarinen, TA, signum 92, Kaljunen Heikki, kansion Luostarinen alakansio 
35

 K. N. Rantakari 1918, s. 272 
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Poika Viktor Johannes syntyi 8.3.1888. Hän muutti naimattomana Sortavalan 
kaupunkiin 1914. Hänet on kuulutettu avioliittoon 10.10.1914. Ammatiltaan 
Viktor oli koneenkäyttäjä ja seppä. 

Poika Albin syntyi 28.8.1889. Hän on muuttanut ennen vuotta 1915 Sortavalan 
kaupunkiin. Ammatiltaan Albin oli kirjansitoja. Albin on vihitty avioliittoon 
17.6.1917 ja muuttanut 20.2.1922 Kuusankoskelle. Vuoden 1916 ja 1921 välillä 
Albin on ollut Venäjällä. Avioliitto on täytynyt solmia Venäjällä olemisen aikana, 
koska Albin on kertonut kuulusteluissa Kellomäessä 12.5.1921 menneensä 
16.9.1916 Dubrovkaan. Dubrovkassa Albin sanoi työskennelleensä paperiteh-
taassa. Hän sanoi kuulustelussa käyneensä Suomessa viimeksi joulukuussa 1916 
äitinsä hautajaisissa. Samoin hän sanoi tavanneensa veljensä Heikin Pietarissa 
vain kerran keväällä 1921. Albin ei osallistunut Suomen sisällissotaan. Albin 
Kaljusen nimeä ei löydy Dubrovkan punakaartin miehistöluettelosta. 

Poika Lauri Adolf syntyi 17.5.1891 ja kuoli 29.7.1903 suolikuumeeseen. 

Poika Henrik Herman syntyi 2.7.1893. Heikki muutti naimattomana 1913 Sorta-
valan kaupunkiin. Hän jäi kirjoille Sortavalaan, vaikka muutti punapakolaisena 
Neuvosto-Venäjälle huhtikuun lopulla 1918. Hän kuoli todennäköisesti Stalinin 
puhdistuksissa 1938 Neuvostoliitossa. 

Poika Toivo Antero syntyi 5.10.1895 ja kuoli 23.3.1897 aivokuumeeseen. 

Poika Kaarlo Emil syntyi 27.10.1898. Kaarlo on vihitty avioliittoon 26.8.1922, ja 
on muuttanut Sortavalan maalaiskunnasta 6.2.1931 Jaakkimaan. Kaarlo oli 
komppanian päällikkönä punakaartissa ja haavoittui Viipurin piiritystaistelussa.  
Hän jäi vangiksi sairaalasta ja tuomittiin avunannosta valtiopetokseen viideksi 
vuodeksi kuritushuoneeseen. Hän vapautui vuonna 1922. Hän oli mukana vuo-
den 1917 suurlakon aikana kiristämässä rahaa Sortavalan maalaiskunnan kun-
nallislautakunnalta. Hän pyysi 50 mk ja sai 20 mk. Hän kuoli 1967 Heinolassa. 

Poika Matti syntyi 16.2.1901. Hän muutti 14.1.1925 naimattomana Viipurin 
tuomiokirkkoseurakuntaan. Matti muutti myöhemmin Imatralle töihin elektro-
kemian tehtaalle. Hän oli talvisodassa tykkimiehenä. Sota-aikana 9.10.1942 
ovat Imatran paikallisviranomaiset kysyneet tietoja Matista valtiolliselta poliisil-
ta, koska Matti oli puhunut halventavaan sävyyn lotista autonkuljettaja Lyyti-
käisen kanssa. 

Tytär Jenny Maria syntyi 19.3.1903 ja eli vuonna 1936 naimattomana Sortava-
lan maalaiskunnan Kasinlahdessa. 
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Tytär Anna Eliisa syntyi 19.1.1905 ja kuoli 25.4.1905 suolikuumeeseen. 

Tytär Hilma Helena syntyi 19.1.1905 ja kuoli 26.4.1905 suolikuumeeseen. Antti 
ja Maria julkaisivat Annan ja Hilman kuoleman johdosta kuolinilmoituksen. 
Muissa Kaljusen perheen kuolemantapauksissa riitti kirkollinen ilmoitus. 

Poika Lauri Adolf syntyi 20.8.1906 ja kuoli 13.3.1907. Lauri oli jo toinen Kaljusen 
perheessä pienenä kuollut Lauri Adolf. 

Poika Onni Einar syntyi 19.12.1907. Hän eli naimattomana vuonna 1936 Sorta-
valan maalaiskunnan Kasinlahdessa. Ammatiltaan Onni oli peltiseppä. Hän oli 
1920- ja 1930-luvulla Neuvostoliitossa, mm. Suojussa seppänä, Lehtimäessä 
Petroskoin lähellä sekä Matrosassa Suomeen pyrkivien ilmiantajana GPU:n toi-
messa. Hän muutti Neuvostoliittoon heti 25.4.1929 tapahtuneen kuulustelun 
jälkeen. Tapasi Neuvostoliitossa myös veljensä Heikin Moskovassa. Hän on pa-
lannut Suomeen ennen vuotta 1936.  

Tytär Tyyne syntyi 3.12.1910 ja kuoli 7.12.1910. 

Tytär Hilja syntyi 3.12.1910 ja kuoli 11.12.1910.  

 
Kuvassa on näkymä vuonna 1905 Kuhavuorelta Sortavalaan päin. Edessä on Vakkojoki. 
Tapio Kangasniemen kokoelmat 
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Kuvassa on Heikki Kaljusen lapsuudenmaisemia Sortavalan maalaiskunnasta. Kuva on 
Kasinhännästä Kasinlahden kylästä. SA-kuva 

 

Kaljusen perhe ja kuolemat 

Kaljusen perhe oli siis hyvin suuri, köyhä ja runsaasti lapsikuolleisuutta kokenut. 
Seitsemän lasta neljästätoista kuoli alle 2,5-vuotiaana. On epäilemättä selvää, 
että tällainen on vaikuttanut henkiin jääneiden käsitykseen elämästä ja maail-
masta. Kun tähän kaikkeen liittyy vielä Suomen ja maailman historian merkittä-
viä myllerryksiä, kuten sortovuodet, ensimmäinen maailmansota ja työväenliik-
keen aktiivinen nousu, ei ole kummeksuttavaa, vaikka Kaljusen pojat radikalisoi-
tuivat.  

Myös henkiin jääneiden lasten nais- ja mieskuvaan lasten kuolemat ovat var-
masti vaikuttaneet. Ensinnäkin Kaljusen perheeseen ei millään alkanut syntyä 
tyttöjä. Ensin syntyi seitsemän veljestä, kun ensimmäinen tyttö, Jenny Maria 
syntyi. Sitten syntyivät kahdet kaksostytöt, mutta molemmat kaksosparit kuoli-
vat aivan pieninä. Vielä 1936 oli perheen ainoa henkiin jäänyt tytär naimatto-
mana kotikylässään. 

Tällainen tilanne on osoittanut henkiin jääneille pojille pari asiaa. Ensinnäkin 
sen, että miehet ovat perheen vahvoja persoonia, jotka jäävät eloon, kun naiset 
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taipuvat. Toiseksi tämä tilanne on opettanut pojille, että nainen on perheessä ja 
elämässä laajemminkin miehen palvelija ja toiveiden toteuttaja, jopa hyväksi-
käytetty. Lisäksi Jenny Maria Kaljuselle oli elämä opettanut, ettei avioon kan-
nattanut mennä, jos aikoi säästyä suurilta kärsimyksiltä. Toisaalta äidin Maria 
Kaljusen ilmeinen uhrautuvaisuus ja kiltteys lienevät vaikuttaneet siten, että 
Kaljusen pojat kokivat uskollisia naisia kohtaan tietynlaista kunnioitusta, vaikka 
yleinen naiskuva olisikin ollut hieman vinoutunut. 

Kirkonkirjoista voimme löytää vielä ainakin yhden kiintoisan asian liittyen Kalju-
sen perheeseen. Perheen lapsista kolme kuoli lavantautiin eli suolikuumeeseen 
vuosina 1903 – 1905.36 Kolmen Kaljusen lapsen kuolinsyytä ei ole kirjattu rippi-
kirjaan. Yksi kuoli aivokuumeeseen tai aivokalvontulehdukseen.  

Näin suuri lavantautikuolleisuus yhdessä perheessä on poikkeuksellista, etenkin 
kun tuolla alueella ei ollut aikavälillä 1890 – 1906 mitään erityistä lavantau-
tiepidemiaa.37 Vuonna 1908 Laatokassa uutisoitiin, että paikkakunnalla on ta-
vattu lavantautia. Aivokuume on sen sijaan tauti, johon voi kuolla tänäkin päi-
vänä periaatteessa kuka tahansa.38  

Sortavalassa ja Sortavalan maalaiskunnassa kuoli vuosina 1890 – 1906 suoli-
kuumeeseen eli lavantautiin sekä tyfukseen 14 lasta ja 8 aikuista. Tyfus voi tar-
koittaa joko lavantautia tai pilkkukuumetta. Kuolemissa ei ole havaittavissa 
mitään muuta paikallista kasaumaa kuin Kaljusen perhe. 

Lavantautihan johtuu epähygieenisestä ruoka- ja vesikulttuurista. Toinen vas-
taavista seikoista johtuva tauti on kolera, jonka esiintymisestä Karjalassa ja 
Venäjällä Laatokka uutisoi 1908 ja 1910 useaan kertaan. Taudinaiheuttajana on 
salmonella-bakteeri. Edelleenkin kyseisen taudin voi saada matkailijatautina 
jostakin sellaisilta alueilta, missä elintarvikehygienia ei ole kunnossa. 

Kun tautitapauksissa ei ole paikallisia kasaumia, ei taudin alkuperää kannata 
hakea juomavesilähteistä. Juomavesilähteitähän käyttivät yleensä useammat 
perheet, jolloin tauti olisi ilmennyt myös Kaljusen naapureissa. Sen sijaan läh-
teenä on täytynyt olla Kaljusen perheen ahtaat asuintilat yhdistyneenä huo-
noon hygieniaan. Suomeksi sanottuna Heikki Kaljusen koti on ollut sottainen 
paikka. Tähän asiaan viittaa myös Luostarinen omissa muistelmissaan. Kurikka- 
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 THL/Duodecim, www.terveyskirjasto.fi 
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 Hiski, Sortavalan kaupunki ja maalaiskunta  
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 Taudinaiheuttajina voivat olla mm. enterovirus, herpes simplex virus, herpes-6 virus 
tai punkin kantama TBE-virus. THL/Duodecim, www.terveyskirjasto.fi. Uhrström, 1886, 
s. 400 – 406 ja 13 – 16. 
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lehdessä oli 1908 mielenkiintoinen kasku: ”Kaljusen lapsia, sanoi Kiljunen por-
saita katsellessaan.” Liittyneekö näihin Kaljusiin? Kukapa sen tietää? 

 

Lapsuuden asuinpaikka 

Varhaisen lapsuutensa Heikki Kaljunen asui ja vietti Sortavalan maalaiskunnan 
Riekkalan saaren Rantueessa. Vuoden 1900 henkikirjoissa Kaljuset on merkitty 
Rantueen kylään Matti Arposen tilalle loisperheeksi. Seuraavassa henkikirjassa 
1905 perhe on merkitty Kasinlahden Koivurinteen palomestarin ja Hännisen 
taloon.39 Antti J. Luostarinen mainitsee muistelmassaan, että Kaljusen perhe 
asui ”kaupungin ulkolaidassa Tuhkalan ranta-alueella johonkin aikaan punaisek-
si maalatussa pienessä taloröttelössä”. Tämä muistitieto liittyy aikaan 1905 
marraskuusta eteenpäin, koska Luostarinen tuli kertomansa mukaan Sortava-
laan 1.11.1905.  

Antti J. Luostarinen muistelee aiemmin mainitussa muistitiedossaan Kaljusen 
perhettä seuraavasti: 

Tultuani vuoden 1905 marraskuun 1 päivänä Sortavalaan Leipuri- ja 
Konditorialiikkeen harjoittajan J.F. Kekaraisen palvelukseen renkimie-
hen tehtäviin. 

Ei kulunut ajassa montakaan päivää, kun tutustuin paikkakunnalla sil-
loin ilmestyneen sanomalehti Laatokan jakaja poikaan, jonka nimi oli 
Heikki Kaljunen. Silloisten tietojeni mukaan hänen isänsä pääasiallinen 
ammatti oli kattojen tervaaja ja hänestä vanhempi veli oli latojan am-
mattiopissa Laatokka lehden kirjapainossa. Tämän perhekunnan asunto 
oli kaupungin ulkolaidassa Tuhkalan ranta-alueella johonkin aikaan pu-
naiseksi maalatussa pienessä taloröttelössä. 

Tuhkalan ranta-alue ei ole Kasinlahdessa, vaan Vakkosalmessa useita kilometre-
jä pohjoisempana kuin Kasinlahti. Väliin osuu seminaarin alue sekä kaupungin 
eteläpuoliset kaupunginosat. Toinenkin muistelija, Väinö Björn muistaa, että 
”Heikki Kaljusen kotimökki sijaitsi luonnon kauniin Vakkojoen rannalla Läppä-
järven ja Airanteen järven välisellä kannaksella Vakkosalmen esikaupungissa 
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 Henkikirja Sortavalan pitäjä 1900, digitaaliarkisto Vi:242 ja henkikirja Sortavalan pitä-
jä 1905, digitaaliarkisto Vi:286 
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Sortavalassa.”40 Vuoden 1910 henkikirjassa on Kaljusen perhe merkitty edelleen 
Kasinlahteen samaan paikkaan kuin vuoden 1905 henkikirjassa.41 

Aikalaiskertomuksissa ja henkikirjoissa on selvä ristiriita. Tässä tapauksessa 
lienee syytä uskoa aikalaisia. On epätodennäköistä, että kaksi todistajaa toisis-
taan riippumatta muistaisi asian samalla tavoin, mutta väärin. Todennäköisem-
pää on, että Kaljuset ovat ensin muuttaneet Kasinlahteen, mutta heti vuoden 
1905 henkikirjoituksen jälkeen edelleen Vakkosalmeen. Edelleen on luultavaa, 
ettei henkikirjoittaja ole viitsinyt tarkistaa asiaa vuonna 1910 ja on merkinnyt 
Kaljusten asuinpaikan väärin. 

Kaljuset ovat siis muuttaneet aikavälillä 1900 – 1905 Rantueesta Läppäjärven 
toiselle puolelle. Yksi syy muuttoon voi olla lavantautikuolema 1903, ja mahdol-
lisesti 1905 tapahtuneet kuolematkin ovat vaikuttaneet muuttoon. 
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 Henkikirja, Sortavalan pitäjä 1910, digitaaliarkisto Vi: 336 
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Oheisessa kartassa on merkittynä Heikki Kaljusen lapsuuden ja nuoruuden tär-
keät paikat Sortavalassa.42 
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 Kartta on otettu sivulta http://koti.kapsi.fi/timomeriluoto. Alkuperäinen lähde on 
Maanmittaushallituksen Sortavalan kihlakunnan kartta 1909, josta on otettu ote. 
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Kuvassa on Sortavalan Vakkosilta noin vuodelta 1905. Taustalla on Kuhavuori näkötor-
neineen. Heikki Kaljusen kotitalo on sijainnut hieman kuvan näkymän ulkopuolella oi-
kealle Vakkojoen pohjoisrannalla Tuhkalan puolella. Tapio Kangasniemen kokoelmat 

 
Kuvassa on näkymä vastakkaisesta suunnasta kuin edellisessä kuvassa Vakkojoelle. 
Aikalaiskertomusten perusteella on pääteltävissä, että Heikki Kaljusen kotitalo on jokin 
joen vasemmalla puolella olevista taloista. Taustalla joen takana mäellä näkyvät va-
semmalla Sortavalan lyseon rakennus, joka valmistui 1893 ja oikealla Sortavalan luteri-
lainen kirkko, jonka korkeampi kellotorni valmistui 1893 – 1894. Kuvan on painanut 
Knackstedt & Näther Hampurissa. Kyseinen paino aloitti toimintansa 1889. Vastaavien 
korttien ajoitusarvio museoviraston kuva-arkistossa on ”1900-luvun alku”. Näin ollen 
kuvan talot voivat todellakin olla juuri ne, joihin aikalaiskertomuksissa viitataan. Aina-
kaan lapsuudenmaisemien rumuus ei ole Heikki Kaljusen myöhemmän käyttäytymisen 
syynä. Tapio Kangasniemen kokoelmat 
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Kouluaika Sortavalassa 

 

Riekkalan saari on varsin suuri, kymmenen kilometriä yhteen ja seitsemän kilo-
metriä toiseen suuntaan. Näin ollen Rantueen kylän elämä ei ole liittynyt juuri 
mitenkään saaren toisen reunan kylien elämään. Sen sijaan Läppäjärven toisen 
puolen elämä oli lähempänä. Tuolla järven toisella puolella oli Kasinlahti ja 
Hympölä. Rantueen ja Kasinlahden välissä oli itse asiassa vain pari muutaman 
sadan metrin levyistä salmea. Myös Sortavalan seminaari oli varsin lähellä, heti 
Hympölän kylän jälkeen Sortavalan kaupungin puolella. 

Heikki Kaljusen varhaisin lapsuus kului ilmeisen tavalliseen tapaan ottaen huo-
mioon perheen suuren koon ja köyhyyden. Kouluikään tuleminen toi mukanaan 
kuitenkin ongelmia. 

Sortavalan maalaiskunnassa perustettiin neljä kansakoulua Heikki Kaljusen syn-
tymää edeltävästi, muun muassa Otsoisiin 1884 ja Riekkalaan juuri ennen Hei-
kin syntymää 1893.43Tämän jälkeen Sortavalan maalaiskuntaan perustettiin 
vielä kuusi kansakoulua vuoteen 1905 mennessä. Näistä kouluista Kaljusen per-
he joutui automaattisesti Riekkalan piiriin. Tosin Kaljuset lähettivät lapsiaan jo 
Rantueesta käsin Seminaarin mallikouluun.44 

Etäisyys Rantueesta Riekkalan kansakouluun oli noin 10 kilometriä. Tällainen 
etäisyys ennen koulukuljetusten aikaa oli lähes mahdottoman pitkä alakoululai-
selle. Kaiken lisäksi tuhon aikaan ei ollut lainkaan selvää, että kaikki lapset me-
nivät kouluun. Niinpä paikallislehdessä oli muun muassa vuonna 1900 tarvetta 
kirjoittaa kehotuskirjoituksia, joissa vanhempia innostettiin laittamaan lapsensa 
kansakouluun.  

Heikin aika mennä kouluun olisi ollut syksyllä 1900. Sinne hän ei kuitenkaan 
vielä mennyt paikallislehden kehotuksista huolimatta. Riekkalan kouluun pyrki 
tuona syksynä Laatokka-lehden uutisen mukaan 65 oppilasta. Sen sijaan Kalju-
sen pojat ovat mitä ilmeisimmin osallistuneet seurakunnan järjestämään kier-
tokoulutoimintaan. Laatokassa oli syyskuussa 1900 ilmoitus, että iltakoulut 
avataan insinööri Wahrmannin talossa Rantueella sekä muun muassa Riekkalan 
koululla. 
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 MMA, Itä-Suomen seminaarin arkisto, poikaharjoittelukoulun arvostelukirja, Bb: 43 ja 
poikaharjoittelukoulun nimikirja, Ba: 5 
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Sortavalan maaseurakunnan rippikirjassa vuosilta 1910 – 1920 on Heikki Kalju-
sen kohdalla merkintä, että hän olisi suorittanut mallikoulun vuonna 1911. Tä-
mä merkintä ei pidä paikkaansa. Heikki Kaljunen meni Sortavalan seminaarin 
mallikouluun 1.9.1902 ja pääsi koulusta kolmannelta luokalta 31.5.1905.45 
Heikki on merkitty oppilaaksi vielä neljännelle luokalle, mutta hän ei ole enää 
käynyt koulussa, koska arvostelua ei ole suoritettu lukuvuonna 1905 – 1906. 

 
Sortavalan Seminaarin poikamallikoulu oli oikeanpuoleisessa rakennuksessa. Kuva on 
otettu kirjasta Iivar Kemppinen, Sortavalan Seminaarin historia, 1969, s.110.  

Sortavalan seminaarin yhteydessä toimi seminaarilaisten opetuskouluna ns. 
mallikoulu. Tähän kouluun otettiin oppilaiksi lähitienoon lapsia. Koulu vastasi 
kansakoulua. Erikseen olivat poikamallikoulu ja tyttömallikoulu.46 Mallikoulussa 
oli Laatokka-lehden mukaan muun muassa vuoden 1903 alussa noin 300 oppi-
lasta Sortavalasta ja Sortavalan maalaiskunnasta. Mallikoulun syyslukukausi 
alkoi normaaliin tapaan syyskuun alussa ja päättyi toukokuun lopussa.  

Mallikoulut olivat valtion kouluja, jotka saivat suoraa valtionapua sekä Anniske-
lu Osakeyhtiön voittovaroja, jotka kaupunginvaltuusto jakoi vuosittain eri koh-
teisiin. Opettajat olivat Kouluylihallituksen eli valtion palkkaamia. Myös yksityi-
set henkilöt avustivat koulua ja yksittäisiä oppilaita. Näistä asioista kertoi pai-
kallislehti Laatokka, jossa uutisoitiin säännöllisesti kaikista tämän tyylisistä asi-
oista. Jopa opettajien viransijaisuudet olivat tuon ajan uutisia. 
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 MMA, Itä-Suomen seminaarin arkisto, Poikaharjoituskoulun arvostelukirja, Bb:43 
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 Iivar Kemppinen 1969, s. 109 - 113 
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Vuoden 1866 kansakouluasetuksen mukaan oli jokainen halukas lapsi otettava 
kansakouluun, vaikka oppivelvollisuutta ei vielä ollutkaan. Tätä oikeutta Kalju-
set käyttivät, kun koulukin oli suhteellisen lähellä kotia. Lisäksi on hyvä muistaa, 
että on olemassa perimätietoa, että jotkut varakkaat rouvat olisivat avustaneet 
Kaljusia antamalla vaatteita ja ruokaa.47 

On syytä havaita, että Heikki Kaljunen meni alakouluun pari vuotta muita van-
hempana. Tällainen ikäero ei ole ollut mitenkään dramaattisen suuri, mutta 
kuitenkin merkittävä. Esimurrosikäisenä, aivan murrosiän kynnyksellä ollessaan 
Heikki ei ilmeisesti ole ollut enää kiinnostunut koulunkäynnistä vaan muista 
asioista. Näin koulu jäi kesken. 

Koulumenestykseltään Heikki oli keskinkertainen. Kolmannella luokalla hän 
paransi jonkin verran otettaan. Hänen vahvuusalueensa olivat äidinkieli (9), 
laulu (8), Suomen historia (8), maantiede (8) ja piirustus (8).48 Tästä ei voi vielä 
päätellä mitään Heikin tulevaisuudesta. Hän oli aika tavallinen oppilas. 

Vain yhdessä suhteessa hän lienee ollut poikkeuksellisen hyvä: poikajoukon 
harrastusten johtajana. Ainakin yksi hänen koulukavereistaan Väinö Björn ker-
too näin olleen. Tämä ominaispiirre on ilmeisesti ollut käytössä myös vuonna 
1918. 

Jos Heikki oli koulumenestykseltään keskinkertainen, oli hänen nuorempi vel-
jensä Matti suorastaan priimus. Matin arvostelu oli keväällä 1915 seuraava: 10, 
10, 9, 9, 9, 10, 10, 8, 10, 9, 9, 9, 7, 7, 9, 9.49 Matti kävi koulua kuusi luokkaa. 
Myös Albin kävi kuusi luokkaa, mutta Viktor taas ainoastaan kaksi luokkaa.50 
Kaljusen poikien koulusivistys siis vaihteli jonkin verran.  

Rippikouluun Heikki meni vasta 1912 ja pääsi seurakunnan rippikirjan mukaan 
ripille 6.10.1912. Naimaluvan Heikki sai siis vuosia myöhemmin kuin muut hä-
nen ikäisensä Sortavalan pojat. Kaikesta päätellen tämä oli Heikki Kaljusen en-
simmäinen ja samalla viimeinen ehtoollinen.  
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Kuvassa on Sortavalan Karjalankatu noin 1903. Takana kadun oikealla puolella on palo-
kunnan talo palotorneineen, mutta sen edessä ei ole vielä Yhdyspankin taloa. Tapio 
Kangasniemen kokoelmat 
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Työura Sortavalassa 

Päästyään ripille lokakuussa 1912, Heikki päätti muuttaa kotoa pois. Heikin 
vanhempi veli Albin että Heikin serkku Juho Kaljunen asuivat tuolloin Sortavalan 
kaupungissa. Albin oli kirjansitoja ja Juho poliisikonstaapeli. 

Heikki Kaljunen oli töissä jo ennen muuttoaan kaupungin puolelle. Hän on ollut 
Laatokka-lehden jakajana ainakin jo syksyllä 1905 eli 12-vuotiaana. Antti J. 
Luostarinen sanoo Kaljusen olleen lehdenjakajana ”aikansa” ja jakaneen ”kau-
pungissa ilmestyviä sanomalehtiä”. On siis mahdollista, että Heikki Kaljunen on 
jakanut Laatokan lisäksi myös Rajavahtia. Satulasepän oppiin Heikki on kuiten-
kin mennyt tämän elämänvaiheen jälkeen. Kansakoulun käymisen Heikki jätti 
juuri näihin aikoihin. Kaljunen kertoo Karjalan Kommuunin haastattelussa 1923 
olleensa liikealalla 18 vuotta. Tämä tarkoittaa, että hän laskee aloittaneensa 
liiketoiminnan 12-vuotiaana.51 

Vuoden 1913 alusta Heikki on merkitty kirkonkirjoihin muuttaneeksi Sortavalan 
kaupunkiin. Sortavalan kaupungissa Heikki meni asumaan veljensä ja serkkunsa 
luo. Serkku Juho Kaljusella oli Sortavalan kaupungin vuoden 1915 henkikirjojen 
mukaan myös vaimo samassa asunnossa. Kaljusten vuokra-asunto oli toisen 
kaupunginosan tontilla 15. Tuolla tontilla on VPK:n talo, joka valmistui 1888. 
Kyseinen talo on edelleen olemassa samalla paikalla. Tontilla 16 on Suomen 
Yhdyspankin talo, joka valmistui 1913. Toisin sanoen Heikki on muuttanut ra-
kennustyömaan naapuriin tuona vuonna. Kaljusten asunnon katuosoite oli Kar-
jalankatu 12.52 
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Kuvassa on Karjalankatu Sortavalassa noin vuonna 1915. Heikki Ja Albin Kaljunen asui-
vat tuolloin vasemmalla olevassa palokunnan talossa. Näkymä on yllättävän samanlai-
nen kuin seuraavassa kuvassa. Tapio Kangasniemen kokoelmat 
 

 
Kuvassa on näkymä Sortavalan Karjalankadulta vuonna 2007. Vasemmassa reunassa on 
paloaseman talon nurkka ja siitä seuraava talo on entinen Pohjoismaiden (alkuaan 
Suomen) Yhdyspankin talo. Molemmat talot olivat paikallaan jo silloin, kun Heikki Kal-
junen asui palokunnan talossa, pankin talo peräti uutuuttaan hohtavana. Kuva: Tapio 
Kangasniemi 
 



- 57 - 
 

 
Kuvassa on Sortavalan asemakaavakartta vuodelta 1920. 

53  
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Albin Kaljunen oli siis kirjansitoja. Kyseistä ammattia saattoi tuohon aikaan har-
joittaa Sortavalassa useammassakin paikassa. Kaupungissa oli tuohon aikaan 
kolme kirjapainoa: Sortavalan Uusi-Kirjapaino Oy, Sortavalan Kirjapaino-
osakeyhtiön kirjapaino sekä Karjalan Työväen Sanomalehti ja Kirjapaino Osuus-
kunnan kirjapaino. Lisäksi kaupungissa toimi yksityisiä kirjansitojia.54 

Helmikuussa 1906 päätettiin perustaa Sortavalaan työväenosuuskunnan oma 
lehti ja sen yhteyteen kirjapaino. Asiasta uutisoi Laatokka-lehti 3.3.1906. Lehti 
sai nimekseen Rajavahti ja sen ensimmäinen näytenumero ilmestyi 2.6.1906. 
Vuoden 1906 lehdet painettiin Lahtisen kirjapainossa Käkisalmessa. Vuoden 
1907 alusta lehti painettiin osuuskunnan omassa kirjapainossa Sortavalassa.55 
Kirjapainon yhteydessä toimi myös kirjansitomo. 

 
Kuvassa on Seminaarinkatu Sortavalassa. On aika varmaa, että Heikki Kaljunen on kävel-
lyt tätä katua pitkin kotoaan kouluun ja takaisin. SA-kuva 
  

On oletettavaa, että Albin Kaljunen on ollut töissä kirjansitojana Laatokan kirja-
painossa jo ennen Rajavahdin olemassaoloa. Näin on pääteltävissä ainakin Antti 
J. Luostarisen kertomuksen perusteella. Hän on liittynyt Suomen kirjaltajaliiton 
Sortavalan osastoon syyskuussa 1908.56 Näin ollen on oletettavaa, että Heikki 
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Kaljunen meni töihin samaan paikkaan ja opetteli latomisen. Heikki Kaljunen on 
toiminut latojana kenties juuri Laatokassa jonkin aikaa vuosina 1913 – 1914.57 

Noina vuosina Heikki Kaljunen on töihin menon lisäksi hakeutunut ammatilli-
seen oppiin. Hän pääsi Väinö Björnin mukaan satulasepän tointa harjoittaneelle 
Saartolalle ammattioppiin.58 Vuonna 1915 hän oli jo kuitenkin henkikirjan mu-
kaan valmis satulaseppä. 

Väinö Björn kertoo aikaisemmin esillä olleessa muistitietolähteessä itsensä ja 
Heikki Kaljusen ammatinvalinnasta seuraava:  

 
Kuten kaikki koulunsa lopettaneet työläiskotien lapset jouduimme 
hankkimaan jonkunlaisen oppilas paikan. Minä sain oppipojan paikan 
Johan Pesun kauppaliikkeessä ja Heikki meni satula maakari (verhoilija) 
Saartolan liikkeeseen oppilaaksi. Minusta ei tullut kauppamiestä, mutta 
Heikistä tuli verhoilija ja hyväpä tulikin. Hän perusti oman liikkeen ja 
kyllä hänellä töitä riitti. Erikoisalana olivat hänen liikkeensä valmistamat 
painimatot, jotka olivat kaikkialla maassa saavuttaneet mainetta. 

 

Ammatillinen pätevyys Kaljusella on kuitenkin täytynyt olla aikaisemmin kuin 
henkikirja kertoo. Hilja Hannuniemi kertoo muistelmassaan, että Heikki Kalju-
nen olisi tehnyt patjoja vuoden 1911 tienoilla Kymölän kaupunginosassa Alhai-
sen talon liiterissä.59 Toisin sanoen Kaljusen on täytynyt mennä Saartolan oppiin 
melko lailla välittömästi kansakoulun päätyttyä jo ennen muuttoaan kaupungin 
puolelle. Patjat olivat olleet Hannuniemen mukaan erittäin hyvin tehtyjä. Vielä 
15 vuoden käytön jälkeen ne olivat uuden veroisia.  

Hilja Hannuniemi kertoo omasta puolestaan Kaljusen ammattitaidosta seuraa- 
vasti: 

Itse työ, jota Kaljunen teki, patjat, onnistui häneltä oikein hyvin. ”Pääs-
tä” vedettävän sängyn kolmiosaiset patjat olivat ompeleistaan, tupsuis-
taan ja rakenteeltaan (sisustuksen tasaisuus) niin hyvät, että kun 15 
vuotta myöhemmin se huutokaupassa myytiin, saimme niistä uuden 
hinnan. Jouhipatjat kyllä menivät käytössä ”pakkulaan”. 

Noihin aikoihin liittyy Hannuniemen kertomana sinänsä kiintoisa ja hauskakin 
asia. Kaljusen verhoiluliike oli samassa talossa, missä asui lehtori Alfred Jotuni 

                                                           
57

 Sortavalan msk pää- ja rippikirjat IV 1910 – 1920, s.122, digitaaliarkisto I Aa:33. Ks. 
myös esim. Rantakari 1918, s.272 ja SKS, KRA, ”1918”, 34: 206 – 209, Otto Timonen 
58

 Väinö Björn (Raiso), SKS, KRA, ”1918”,49: 133 - 136 
59

 Hannuniemi, TA, signum 92, Kaljunen Heikki, kansion Luostarinen alakansio 



- 60 - 
 

perheineen. Kaljusen liike ei ollut tosin varsinaisessa talossa vaan talon liiteris-
sä. Kyseinen Alhaisten talo sijaitsi Kymölän kaupunginosassa. 

 

Lehtori Alfred Jotuni muutti Sortavalaan Nurmeksesta 1906 käyttäen nimeä Haggrén. Nurmek-
seen hän lienee muuttanut Kuopiosta, missä syntyi 1853.  Näin ollen hän on kirjailija Maria Jotunin 
[entinen Haggrén] setä ja kummi. Maria Gustava Haggrén syntyi Kuopiossa 9.4.1880. 

 

Jotunin lapset Juhani, Olavi ja Sakari sekä Hannuniemen tytär Irja viettivät aikaa 
Kaljusen luona ilmeisesti siksi, että Kaljunen osasi kertoa lapsille satuja. Tämä-
kin kertoo osaltaan Heikki Kaljusen mielenkiintoisesta persoonasta. On hauska 
ajatella, että Heikki Kaljunen on nuorena miehenä opettanut kirjailija Maria 
Jotunin serkuille tarinoita ja satuja. 

Taidoiltaan satulaseppänä Heikki Kaljunen lienee ollut varsin hyvä. Tästä on 
todisteena Arvo Tuomisen arvio, kun hän kuvailee Kaljusta ja tapaamistaan 
tämän kanssa jouluna 1934 Moskovassa.60 

Tuominen kertoo, että Kaljunen oli tehnyt itsensä tunnetuksi Leninin piirissä 
vuonna 1919 tekemällä Leninille salkun, jossa oli kirjailtuna Leninin nimi, neu-
vostovaakuna vasaroineen ja sirppeineen sekä teksti ”Kaikkien maiden työläi-
set, liittykää yhteen”. Kaljunen teki vastaavanlaisen salkun myös Trotskille, Zi-
novjeville, Kamenjeville sekä Stalinille. Myös Antti J. Luostarinen kertoo, että 
Kaljusen ammattitaito oli hyvä. 

Muitakin todisteita satulasepän taidoista on. On nimittäin hyvin mahdollista, 
että hän on itse tehnyt valkean turkishattunsa, jota hän kantoi kapinakeväänä 
1918. Ratsastamisestakin Kaljunen piti. Siksi monessa valokuvassa hän on rat-
sunsa selässä valkea turkishattu päässä. On helppo olettaa, että satulan hän oli 
itse tehnyt. 

Näihin opintovuosiin liittyy väite, että Kaljunen olisi nauttinut Sortavalan rouvi-
en erityistä suosiota. Nämä ovat väitteen mukaan avustaneet Kaljusta vaate- ja 
ruokalahjoituksin. Mahdotontahan ei ole, etteikö tällaista olisi tapahtunut. Mui-
ta todisteita tällaisesta ei tosin ole, kuin Rantakarin esittämä väite. 
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Harrastustoiminta Sortavalassa 

 
Heikki Kaljusen harrastustoiminnasta Sortavalassa on olemassa muutama mai-
ninta kirjallisuudessa. Hänen mainitaan toimineen nuorisoseurassa, urheilleen 
ja näytelleen. 

Jussi T. Lappalainen viittaa suojeluskuntien historiatietoihin, joissa on maininta, 
että Heikki Kaljunen olisi näytellyt Sortavalan nuorisoseurassa. Outi Fingerroos 
viittaa SKS:n kansanrunousarkiston tietoihin, joissa yhdessä muistitiedossa mai-
nitaan, että Kaljunen oli muistelijan koulu-, urheilu- ja nuorisoseuratoveri. Toi-
sessa Fingerroosin esiin nostamassa muistitiedossa viitataan vuoteen 1917, 
jolloin Kaljunen oli ollut mukana Viipurin työväenyhdistyksen kuorossa. Marja-
Leena Salkolakin viittaa Kaljusen ohjelmatoimintakykyihin, kun toteaa valtiori-
kosoikeuden syyttäjien arkiston tietoihin perustuen, että Kaljunen oli valittu 
elokuussa 1917 Viipurin sosialidemokraattisen järjestöjoukkueen juhlatoimi-
kuntaan. Myös Toivo Vähä mainitsee kirjassaan, että Kaljunen osasi lausua ru-
noja liikuttavasti ja hyvin.61 

Ei siis liene epäilystä, etteikö Heikki Kaljunen ollut aktiivinen nuori mies. Aivan 
toinen asia on ollut, onko häntä osattu tai haluttu arvostaa, kun hän oli nuori ja 
lahjakas. Nuorisoseuratoiminta ja urheilu ovat epäilemättä voineet antaa posi-
tiivisempia kokemuksia kuin koulu. 

Ainakin hän oli innostunut esiintymisestä eri tavoin läpi elämänsä. Tähän piir-
teeseen viittaa myös Kaljusen aikalainen Hilja Hannuniemi todetessaan, että 
”Ihmisenä Heikki Kaljunen oli niin sanotusti suuruuden hullu. Hän halusi mielel-
lään, että häntä kuultiin ja että hänet huomataan. Häntä nimitettiin ”seuralais-
ten” kesken, Heikkara.” Tämä nimitys on kieltämättä hieman pilkkanimen kal-
tainen. 
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Kaljunen toteutti dramaattisia eleitä myös hautajaisissa. Näistä on jäänyt todisteeksi ainakin kol-
me. Ensimmäinen tilanne oli 24.2.1918 Viipurin Papulanvuorella, missä Kaljunen, J. Kirjaranta ja 
E. Eloranta pitivät elähdyttäviä puheita sankarivainajille.62 Toinen tilaisuus taas oli Terijoella 
31.3.1918, missä Kaljunen oli yhdessä punapäällikkö Sorsan kanssa.63 

Kolmas tilanne on jäänyt muistitietoon Kivennavan Lipolasta, läheltä Rautua. Tuossa sankarihau-
tauksessa haudattiin mm. eräs Tarkiainen niminen punakaartilainen. Kyseinen henkilö oli 32-
vuotias kivennapalainen Antti Juhonpoika Tarkiainen, talollisen poika. Hän kaatui Valkjärven 
rintamalla 15.3.1918.64 Kaljunen oli ollut hautajaisissa ja esiintynyt hyvin mahtipontisesti ”kenraalin 
univormussa, leveät pussihousut jalassa, valkoinen karvalakki päässä ja kiiltävä miekka kädes-
sä”.65 Hän piti puheen ja lopuksi kosketti miekallaan hautaa ikään kuin siunatakseen vainajat.66 
Kaljunen oli tuohon aikaan päällikkönä Valkjärven rintamalla.67 Näissä hautajaisissa Kaljunen 
joutui hautaamaan neljä Terijoen miestä, enemmän kuin missään koko sodan aikana.68 

 

 
Kuvassa Kaljunen on mukana sankarihautajaisissa jossakin Karjalan kannaksella. Tässä ei vält-
tämättä ole kysymyksessä hautaus Kivennavan Lipolassa. Kuva: Sotamuseo 
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Nuorisoseuratoiminta 

Sortavalan alueella oli useampia nuorisoseuraosastoja. Näistä Kaljusen toden-
näköisin harrastuspaikka on ollut Hympölän nuorisoseura. Väinö Björn [myö-
hemmin Raiso] ainakin kertoo näin olleen.69 Näin on ollut yksinkertaisesti siksi, 
että kyseisen nuorisoseuran toimintapaikat olivat vain muutaman kilometrin 
päässä Heikki Kaljusen kotoa. Yli sata vuotta sitten eivät kulkuyhteydet olleet 
samanlaiset kuin tänään. Tuolloin hakeuduttiin pääsääntöisesti lähimpään har-
rastuspiiriin. Edes polkupyöriä ei tuolloin ollut välttämättä käytettävissä, ja he-
voskyytiä ei varmasti saanut, kun isä Kaljunen ei edes omistanut hevosta.  

Tarkkaan ei voi tietää, minkä ikäisenä Heikki Kaljunen on Hympölän nuorisoseu-
ran toimintaan tullut mukaan. Yksi asia kuitenkin paaluttaa ajan kulua. Hympö-
län nuorisoseura perustettiin 14.1.1906.70 Tätä ennen ei kukaan ole voinut olla 
mukana kyseisen seuran toiminnassa. Heikki Kaljunen oli seuran perustamisen 
aikaan 12-vuotias, joten hän on hyvin voinut olla mukana aivan alusta alkaen. 
Kaljusethan olivat muuttaneet Rantueesta Kasinlahteen ja sitä tietä Tuhkalaan 
ennen nuorisoseuran perustamista. Aivan alussa seurassa oli Pyrkijä-lehden 
tiedon mukaan noin 80 jäsentä.71 

Nuorempana poikana Heikki Kaljunen on luultavasti ollut, kuten sen ikäiset 
ovat, vain mukana toiminnassa. Myöhemmin Heikki on ilmeisesti saanut myös 
joitakin luottamustehtäviä. Johtokunnassa hän ei ilmeisesti ole ollut, mutta sen 
sijaan on kaiketi ollut seuransa edustajana Etelä-Karjalan nuorisoseuran vuosi-
kokouksissa Viipurissa.72 Nämä edustukset ovat täytyneet olla aikavälillä 1914 – 
1915, koska 1915 jälkeen Heikki on jo muuttanut Pietariin. 

Alkutaipaleellaan vuodesta 1906 vuoden 1909 puoliväliin nuorisoseura kokoon-
tui ainakin Matti Poutiaisen talossa Sillankorvassa, Karmalanjärven ja Airanteen 
välisellä alueella.73 Matkaa Kasinlahdesta Poutiaiselle oli 5 – 6 kilometriä ja 
Tuhkalasta saman verran. Tämä tieto antaa olettaa, ettei Heikki Kaljunen ollut 
ainakaan kovin aktiivisesti mukana aivan 12-vuotiaasta alkaen. Vuoden 1909 
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vuosikertomuksessa todetaan, että nuorisoseura oli ollut ilman toimitilaa puoli-
sen vuotta.74 

Tammikuussa 1910 nuorisoseuran vuosikokous päätti rakentaa oman toimita-
lon. Olihan seuralla omaa rahaakin kassassa jonkin verran. Rahaa oli alettu ke-
rätä rakennusrahastoon jo 1907 syksyllä. Oman talon vihkiäiset pidettiin su 
5.6.1910. Seurantalo rakennettiin Hympölänjärven eteläpäähän korkealle mäel-
le lahjoitusmaalle.75  

Tuolloin talo tehtiin talkoilla eivätkä viranomaiset vahtineet ja laskuttaneet 
kaikesta mahdollisesta. Ostettavaksi tuli siis aika vähän tavaraa, koska raken-
nuspuut annettiin seuralle lahjaksi ja työ oli ilmaista. Rahaa nuorisoseura joutui 
käyttämään vain noin 4000 markkaa.76  

 
Tänään Hympölän nuorisoseuran talon kaltainen rakennus maksaisi epäilemättä kymmeniä tu-
hansia euroja. Jos tänään rakennettaisiin 40000 euron rakennus, olisi sen arvo 1910 markoissa yli 
11000 markkaa. Vuoden 2011 euroissa on 4000 markan (1910) rakennus 14 476 euroa.77 

 

Pyrkijä-lehti uutisoi rakennushanketta seuraavasti: ”Hympölän n-seuralla oli 
talkoot 18.2. Noin parikymmentä reipasta miestä hevosineen oli kutsua kuullut 
ja ennenkuin päivä mailleen laski oli seuran Sortavalan asemalle varaamat tu-
van rakennusaineet määräpaikkaansa kauniille mäen nyppylälle Hympölään 
vedetyt. Olipa muutamat talkoomiehet kotoisista metsistään komeita honkiakin 
tuoneet. Ehtoolla pidettiin hyvä iltama.”78 

On oletettavaa, että Kaljusen aktiivisimmat vuodet Hympölän nuorisoseurassa 
olivat 1910 – 1912. Vuonna 1913 Heikki muutti 20-vuotiaana Sortavalan kau-
punkiin, mutta on toki voinut osallistua sieltä käsin nuorisoseuran toimintaan. 
Täysi-ikäiseksi hän tuli seuraavana vuonna. 

Nuorisoseuran toimintaan kuului alusta asti sekakuoro, voimisteluosasto Yritys, 
puhujaosasto ja arpajaistoimikunta.79 Lisäksi seuralla oli lainakirjasto, ja seura 
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järjesti iltamia ja kansanjuhlia. Iltamissa ja juhlissa esitettiin näytelmiä. Niitä 
myös harjoiteltiin, joten harrastelijateatteritoiminta oli seuran ydintoimintaa 
alusta alkaen.  

Oma talo antoi mahdollisuuden myös tanssia iltamien yhteydessä, koska juhla-
salissa riitti tilaa. Kaikki nuorisoseuraihmiset eivät kuitenkaan hyväksyneet 
tanssin ottamista mukaan ohjelmaan. Erinäisissä iltamissa oli totuttu siihen, 
että ohjelman jälkeen oli ”karkeloa”.80 Nyt nuorisoseuran nuoriso halusi, että 
iltamiin otettaisiin mukaan avoimesti tanssit.  

Tanssikysymyksestä oli ilmeisesti keskusteltu ja kiistelty seuran piirissä pitkin 
kevättä ja kesää 1910. Myös aikaisempina vuosina on asiasta puhuttu. Itse asi-
assa muut yhdistykset ja jopa nuorisoseurat olivat järjestäneet tansseja pitkin 
maakuntaa jo vuosia. Hympölässä tällainen ei ollut mahdollista.  

Vuodesta 1907 alkaen alettiin nuorison vaatimuksesta järjestää tansseja silloin 
tällöin.81 Tämäkin käytäntö aiheutti paheksuntaa. Laatokassa esitettiin 
8.10.1908 ”Nöyrä kysymys”: ”Oliko siellä teillä iltamat vai mitkä muut kemut 
viime sunnuntaina t. k. 4. päivänä, kun teillä ensin tanssittiin ja sitte oli huuto-
kauppa ja sitten taas tanssia. Mikä sellaisten kemujen nimi oikeastaan on, kysyy 
nimim. Kurkistaja.” Uuden talon myötä tansseista tuli tapa, eikä paheksunta 
varmaan vähentynyt. 

Mielenkiintoista on pohtia, miksi Hympölän nuorisoseuraan suhtauduttiin anka-
rammin kuin muihin yhdistyksiin tanssikysymyksessä. Yksi mahdollinen syy on 
Sortavalan seminaarin läheisyys ja osittainen päällekkäisyyskin kyseisen seuran 
kanssa. Nuorisoseuran johdossa ja perustajina oli ollut Seminaarin opettajia ja 
opiskelijoita. Tämä on epäilemättä vaikuttanut seuran aatemaailman konserva-
tiivisuuteen. Sellaiset henkilöt, kuin Heikki Kaljunen saattoivat reagoida kysei-
seen epätasa-arvoisuuteen radikalisoitumalla. 

Nuorisoseuraliikkeen piirissä käytiin kiivasta keskustelua 1900-luvun alussa 
raittiusaatteesta, kristillisestä moraalista ja tanssista. Muun muassa J. H. Erkko 
aloitti keskustelun nuorison henkisestä rappiotilasta Etelä-Karjalan nuorisoseu-
ran kesäjuhlassa 1904. Ajan henkeen kuului, että kristillinen maailmankatsomus 
haluttiin pois nuorisoseurojen säännöistä. Työväenyhdistykset sallivat nuoriso-
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seuroja enemmän muun muassa tanssiaikaa iltamissa.82 Tämä suuntaus vei 
epäilemättä ajan mittaan Heikki Kaljusta lähemmäksi työväenyhdistyksiä. 

Laatokan toimituskin puuttui tanssiasiaan alkamalla innostaa paikallista nuori-
soseuraväkeä perustamaan Itä-Karjalan nuorisoseurapiirin ikään kuin paikalli-
sen toiminnan vahvistukseksi ja valvomiseksi. Kyseinen piiri perustettiin 
19.6.1910. Perustavan kokouksen päätteeksi pidettiin perinteiset iltamat, mut-
ta paikalla ei ollut juuri ketään.83 Nuoret ilmeisesti boikotoivat iltamia.  

Hympölän nuorisoseura sai aikaiseksi oman talon ja hajaannuksen samaan ai-
kaan. Osa vanhemmasta toimitsijaväestä poistui toiminnasta ja jätti vallan nuo-
rille, jotka sitten alkoivatkin tanssia oikein tosissaan. Kuin symbolina tälle riidal-
le satoi 25.6.1910 lunta Värtsilässä, Korpiselässä, Suistamolla ja Sortavalassa 
niin paljon, ettei lumi sulanut edes seuraavan päivän aikana kokonaan.84 

Tosin jo 1907 ilmenivät ensimmäiset riidat liittyen tanssimiseen. Vuoden 1907 
vuosikokouksessa perustamiskokouksessa valitusta johtokunnasta kuusi kym-
menestä jäi toiminnasta pois. Vuoden 1910 vuosikokouksessa valitussa johto-
kunnassa ei ollut enää kuin yksi perustajajäsen mukana.85 

Riita heijastui myös paikallislehden toimitukseen. Nuorisoseuran kesäjuhlasta 
31.7.1910 ei ollut uutisen pätkääkään. Samaan aikaan lehti uutisoi nuorisojuh-
lista Läskelässä, Jaakkiman urheilukilpailuista ja Leppäsyrjän raittiusjuhlasta. 
Voimme hyvin ajatella, että Heikki Kaljunen koki tämän tapahtumasarjan nuo-
riin ja siten myös itseensä kohdistuvana syrjimisenä. 

Tanssit tuottivat välillä ongelmia. Syksystä 1910 helmikuuhun 1913 olivat nuo-
ret tanssia rytkyttäneet nuorisoseurantalolla ilman pahempia ongelmia. Sitten 
järjestyksenpito lipesi täysin käsistä. 

Helmikuussa 1913 Laatokka uutisoi Hympölän nuorisoseuran iltamissa olleesta 
tappelusta: ”Verinen tappelu ja hurja pakokauhu Hympölän nuorisoseurantalol-
la – puukkoja, halkoja… On ollut häiriöitä useasti ennenkin.” Heikki Kaljunen 
lienee ollut jo helmikuussa 1913 Sortavalan kaupungissa, joten hänen läsnä-
olonsa ei tässä tappelussa ole varma. Aikaisemmin hän on epäilemättä ollut 
ainakin todistamassa pienempiä yhteenottoja. 
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Nuorisoseuraliike pyrki tekemään paljon töitä yleisen tapojen raaistumisen 
estämiseksi. Vasta ensimmäisen maailmansodan alettua ja väliaikaisen väki-
juomakiellon tultua voimaan voitiin havaita tilanteen rauhoittumista.86 

Tarkasteltaessa iltamanäytelmien ohjelmistoa, on havaittavissa muutamia kiin-
toisia asioita. Vuonna 1910 olivat näytelmät varsin suuressa määrin tavalla tai 
toisella kytköksessä työväenliikkeeseen. Vuonna 1912 oli ohjelmisto monipuoli-
sempi, ja 1913 helmikuussa tapahtuneen julkisen tappelun jälkeen myös näy-
telmätoiminta hiipui jonkin verran. Tapani-iltamissa 1913 esitettiin myös selväs-
ti porvarillisesti ajattelevan tekijän näytelmä. Vuonna 1914 iltamanäytelmiä 
esitettiin silloin tällöin, mutta aiheeltaan ne olivat varsin neutraaleja.87 

Vuonna 1910 marraskuun alussa Hympölän nuorisoseuran näytelmäpiiri teki 
vierailun Jaakkimaan ja esitti siellä Eino Leinon näytelmän ”Pentti Pääkkönen”. 
Kyseinen vierailu ja ennen kaikkea kyseinen näytelmä herättivät paheksuntaa ja 
kriittisiä mielipiteitä Laatokan sivuilla.88 Nuorisoseuralaiset edustivat siis aika-
naan Sortavalassa radikaalia nuorisoa. Yleinen paheksunta ja järjestyshäiriöt 
vähensivät suurinta intoa ja ärsytyshalua. Radikaalein aines nuorisosta suuntasi 
ajan myötä aktiivisuutensa muualle. Heikki Kaljunen oli yksi heistä. 

Iltamat aloitettiin sunnuntaisin kello 18 tai 19. Tuon ajan rikoslain 41 luvun 
kuudennessa pykälässä säädettiin, että sapatti alkoi lauantaina illalla kello kuusi 
ja kesti sunnuntaihin iltaan kello kuuteen. Sama säädös koski muitakin kirkolli-
sia juhlapyhiä, kuten joulun pyhiä.89 Niinpä Hympölän nuorisoseura järjesti 
muun muassa tapaninpäivinä vuodesta 1910 alkaen iltamat ja niissä tanssit. 
Vaikka tällainen toiminta ei ollut laitonta, oli se varmasti tuona aikana vahvasti 
paheksuttua. Ennen kaikkea tanssiminen pyhäiltana oli se asia, jota vanhempi 
väki ei sulattanut. Heikki Kaljunen kasvoi tässä aatemaailmassa. Vuoden 1910 
Tapani-iltamista uutisoitiin Laatokassa 29.12., että ”Tapani-iltamissa tanssittiin 
ja leikittiin puoleen yöhön asti”. 
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Urheilutoiminta 
 
Huonojen kulkuyhteyksien tähden 1900-luvun alussa perustettiin jokaiselle 
kylälle oma urheiluseura. Toiminnan tarkoitus ei aina ollut välttämättä suuri-
mittainen kilpailutoiminta, vaan lasten ja nuorten aktivoiminen tekemään jota-
kin rakentavaa ja samalla viihdyttävää. Kouluissa annettiin liikunnankasvatusta, 
mutta sen määrä ei aina riittänyt tyydyttämään lasten ja nuorten tarpeita.90 

Ennen vuotta 1910 oli Sortavalassa toiminnassa yhdeksän urheiluseuraa. Niiden 
joukossa olivat Rantueen voimisteluseura sekä Voimisteluseura Hympölän Yri-
tys. Rantueen seura perustettiin vuonna 1904 ja Yritys vuonna 1906 nuoriso-
seuran yhteyteen.91 Rantueen seurassa ei Heikki Kaljunen ehtinyt juurikaan olla 
ennen muuttoa Kasinlahteen. Koska perhe lienee muuttanut pian Kasinlahteen 
muuttamisensa jälkeen Tuhkalaan, ei Heikki ole ollut kenties lainkaan Hympö-
län Yrityksessä vaan liittyi suoraan Sortavalan Ponnistukseen. 

Heikki Kaljunen on siis ollut mukana Sortavalan Ponnistuksen toiminnassa. Kui-
tenkaan hän ei ollut koskaan varsinainen huippu-urheilija, mutta hyväkuntoinen 
nuorukainen kuitenkin. Kaiken lisäksi hän oli varsin aktiivinen kaikessa, mihin 
ryhtyi.92 On aika surullista, kuinka hän myöhemmin 1923 Moskovassa valehteli 
sekä itselleen että muille Ivar Lassyn haastattelussa, että oli ollut Suomen pai-
nimestari ja Itä-Suomen urheilukuningas.93  

Otto Timonen kertoo aikaisemmin esillä olleessa muistitiedossaan Heikki Kalju- 
sen urheiluseuratoiminnasta seuraavaa:  

Syntyisin Sortavalassa tavallisen työläisperheen lapsena useamman si-
sarusparven jäsenenä, hän yritti hyvin usealle elämän uralle, ensiksi 
aloitti Sortavalan kirjapainossa kirjaltajan uraa, mutta pian hän kävi 
verhoilijan ja satulasepän kurssin ja liittyi Sortavalan palokuntaan ja oli 
hyvin innokas kaikkeen johon ryhtyi, mutta pian aina tämä innostus 
raukesi alkuunsa hänen luonteen laatunsa takia. Kaikissa yhteisissä 
riennoissa hän oli mukana, m.m. urheilun alalla hän oli myös mukana, 
näissä toimissa tulin hänet tarkemmin tuntemaan. Kun hän oli jonkin-
moinen hyvä urheilun harrastaja, tuli hän mukaan Itä-Karjalan urheilu-
piirin kiertäväksi urheiluneuvojaksi, jossa hän liikkui lähipitäjissä, pitäen 
näissä tilaisuuksissa puheita, kun omasi näitäkin lahjoja jonkun verran. 
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Oli erinomainen ampuja ja usein näytti näitä taitojaan salonkikiväärillä 
ja pistoolilla. Mutta kaikki harrastukset aina loppuivat muutaman ajan 
kuluttua, kuin samaten hänen olonsa muutamien sirkustenkin palveluk-
sessa jolla alalla hän ennätti myöskin mukana olla. 

Samassa Karjalan Kommuunin haastattelussa Kaljunen kertoo olleensa urheilija 
22 vuotta. Tämä tarkoittaisi sitä, että hän on aloittanut jonkinlaisen urheilu-
puuhastelun kahdeksanvuotiaana vuonna 1901. Tällaisessa ei ole mitään eri-
koista. Useimmat pikkupojat harrastavat liikunnallisia harrastuksia kahdeksan-
vuotiaana, mutta eivät ole vielä varsinaisesti urheilijoita. Tässäkin asiassa Kalju-
nen liioittelee. Mistään seuratoiminnasta ei voinut olla kysymys, koska muita 
urheiluseuroja ei Sortavalassa ollut vuonna 1901 kuin seminaarin voimistelu-
seurat ja lyseon urheiluseura.94

 

Kaljunen on saattanut osallistua joihinkin painikilpailuihin Ponnistuksen riveissä 
1911 – 1915. Vuodelta 1911 on säilynyt valokuva, jossa Kaljunen on muutaman 
yleisurheilijan kanssa. Kaljunen ei ollut osallistunut itse kilpailuihin, mutta oli 
tuolloin Ponnistuksen rahastonhoitaja.95 Myös Ponnistuksen voimistelutoimin-
taan Kaljunen osallistui, kuten oheinen kuva osoittaa. Kaiken lisäksi Heikki Kal-
junen oli jonkin aikaa Itä-Karjalan urheilupiirin kiertävä urheiluneuvoja, kuten 
Otto Timonen todistaa. 
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Edellisessä voimistelijakuvassa on Sortavalan Ponnistuksen valiovoimistelijat vuonna 
1914. Heikki Kaljunen on kuvassa toinen oikealta. Kiintoisaa on havaita, ettei Heikki 
Kaljunen ole joukon pisin vaan pikemminkin pienin. 
Yllä olevassa kuvassa on niin ikään Sortavalan Ponnistuksen jäseniä 1913 – 1914. Heikki 
Kaljunen on kuvassa takana toinen vasemmalta. 
Edellinen kuva on otettu kirjasta Erkki Kuujo, Jorma Tiainen ja Eeva Karttunen, 1970, s. 
256. Yllä oleva kuva: Työväen Arkisto 
 

Kaljusen ystävistä muutamat olivat aikansa parhaita urheilijoita Sortavalan seu-
dulla muun muassa edellä mainituissa lajeissa, mutta Kaljunen ei kuulunut hei-
hin. Heikki Kaljunen ei ollut mukana edes Hympölän nuorisoseuran joukkueessa 
Itä-Karjalan nuorisoseurapiirin urheilukilpailuissa.96 Hän oli aktiivisesti mukana 
toiminnassa, mutta hänen nimensä on vain harvoin mainittu Laatokan urheilu-
tuloksissa. 
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Sen sijaan hän on ollut hyvä ampuja nuoresta alkaen. Sisällissodan aikaanhan 
tämä tuli ilmeiseksi monelle hänet tunteneelle ja kohdanneelle. Ei ole tietoa, 
onko hän harrastanut varsinaisesti ampumaurheilua. Sen sijaan väitetään hä-
nen harrastaneen ammuntaa jo alle 20-vuotiaana eräässä sirkuksessa. Ainakin 
Sirkus Sariola kiersi jo tuolloin kaupungista toiseen ja kävi epäilemättä Sortava-
lassakin. Sariolan tivolissa oli ampumarata.97 

Heikki Kaljusen nimeä ei juuri löydy Laatokan urheilu-uutisista vuosina 1908 – 
1915. Vasta vuonna 1914 löytyy yksi uutinen, missä hänet on mainittu. Hän on 
ollut mukana Sortavalan WPK:n kolmannen komppanian A-soutujoukkueessa 
yhden kilometrin perämiehellisessä nelikossa. Kolmas komppania oli WPK:n 
komppanioiden välisessä kilpailussa toinen.98 

 

Sortavalan vapaapalokunnan kolmannen komppanian A-soutujoukkueeseen kuuluivat Heikki 
Kaljusen lisäksi T. Pirinen, A. Suokas ja J. Hämäläinen. Perämiehenä oli T. Jääskeläinen. Jouk-
kueen aika oli 4.31,6. Vene oli 10,6 m pitkä, 1,05 m leveä ja 0,36 m syvä. Eri joukkueet käyttivät 
samaa venettä vuoron perään ja jokaiselle otettiin aika, joita verrattiin keskenään. 

 

Aikaisemmin oli WPK:n soutujoukkueessa kunnostautunut Heikin serkku poliisi-
konstaapeli Juho Kaljunen. Vuonna 1914 Heikki asui samassa asunnossa Juhon 
kanssa, joten Juho on selvästi aktivoinut Heikin mukaan WPK:n toimintaan. 

Heikki Kaljunen on siis ollut mukana myös palokunnan muussa toiminnassa, 
harjoituksissa ja kenties myös tositoimissa vuosina 1913 – 1915.  

Heikin veli Albin, joka myös asui samassa taloudessa Heikin sekä Juhon perheen 
kanssa, oli painija. Hän osallistui Sortavalan Ponnistuksen toimintaan ja oli 
muun muassa 11. – 12.10.1912 Ponnistuksen järjestämissä kansallisissa paini-
kilpailuissa Sortavalan kaupungintalossa raskaassa sarjassa kolmas.99 
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Kuvassa on Sortavalan painijoita Joensuussa vuonna 1913. Kuvassa lienee myös Albin 
Kaljunen, kenties keskirivissä kolmas vasemmalta. Kuva on otettu kirjasta Ahjopalo s. 
35. 

 
KUVA 22 

Heikki Kaljunen oli usein mukana tällaisilla rekiretkillä toimien kuplettilaulajana ja näyt-

telijänä.
100
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Kävikö Kaljunen Saksassa? 
 

Arkistoihin on joutunut yksi muistitieto, jossa väitetään, että Heikki Kaljunen 
olisi lähtenyt jääkärietapin kautta Saksaan joko vuonna 1915 tai 1916.101 Muis-
telija on Impi Poutiainen. Hän väittää Kaljusen ”menneen myös sinne”, kun hän 
ensin oli kertonut, että Ilmari Relander oli mennyt jääkäriksi. 

 

Ilmari Relander syntyi 1894 Sortavalan maalaiskunnassa, mutta kävi lyseon Viipurissa. Saksaan 
hän kirjautui 10.2.1916 ja vangittiin sittemmin 2.10.1916 Jyväskylässä. Hän pääsi vapaaksi Spa-
lernajasta maalikuun vallankumouksen yhteydessä. Sisällissodassa hän lopulta oli valtaamassa 

Terijokea Kaljusen joukoilta. 

 

Impi Taimi Poutiainen syntyi Hiski -tietokannan mukaan Sortavalan maalaiskun-
nan Hympölässä 28.3.1893. Hän oli siis vajaan puoli vuotta Heikki Kaljusta van-
hempi. On ilmeistä, että Poutiainen ja Kaljunen ovat tavanneet ja toimineet 
yhdessä Hympölän nuorisoseurassa ja muissa sen ajan lasten ja nuorten rien-
noissa. On jopa oletettavaa, että ainakin Impi oli ihastunut Heikkiin. Muuten ei 
ole ymmärrettävissä, että hän kahden arkin kertomuksessaan muistaa mainita 
Kaljusen kolme kertaa, kun kysellään vuosien 1916 – 1918 tapahtumista.  

Kaljusen käynnistä Saksassa ei ole mitään merkintää jääkärien jälkeensä jättä-
missä papereissa.102 Hänellä ei ole liioin ollut sellaista passia, joka olisi merkitty 
passiviraston kortistoon.103 Suuren värväyksen aikoihinhan jääkärivärväyksessä 
käytettiin etappiteitä, koska niin suuri määrä ihmisiä ei olisi mitenkään voinut 
saada passia Saksaan tai edes Ruotsiin. Passinhaltijain kortistosta ei siis löydy 
kovinkaan monen jääkärin passitietoja. Sen sijaan vuonna 1915 Lockstedtin 
leirille menneistä on arkistossa aika perusteellinen luettelo.104 Tässä luettelossa 
Kaljusen nimeä ei ole. 

Puolustusministeriön sotahistoriallisen toimiston julkaisemassa jääkärien elä-
mäkerrastossakaan ei ole Kaljusen nimeä. Tätä suuritöistä matrikkelia varten on 
käyty lävitse kaikki saatavissa oleva kirjallinen materiaali, joka koskee jääkärei-
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tä. Ei ole mitään syytä epäillä, etteikö Kaljusen nimi olisi matrikkelissa, jos hänet 
olisi kirjattu sisään 27. Jääkäripataljoonaan. Onhan siellä niidenkin nimet, jotka 
loikkasivat Venäjän puolelle ja sittemmin todistivat Spalernajan vankilassa 
suomalaisia jääkäreitä vastaan.105 Ei siis ole uskottavaa ajatella, että joistakin 
poliittisista syistä johtuen hänen nimeään ei olisi kirjattu matrikkeliin, jos tieto 
olisi jostakin kantakirjasta löytynyt. On siis syytä ajatella, ettei Kaljunen ole kos-
kaan kirjautunut jääkäripataljoonaan. Tämä ei silti tee mahdottomaksi sitä, että 
hän ei olisi käynyt Saksassa muiden miesten mukana. 

Kaljusen käynti Saksassa jää siis yhden aikalaisystävän lausuman varaan. Kysy-
myksessä voi olla väärinkäsitys, mutta tuskin sellainen virhe, missä lausuja ei 
tunne Kaljusta ja hänen nuoruuselämän vaiheitaan. Heikki Kaljunen on ilmeisen 
selvästi ollut Impi Poutiaiselle tärkeä henkilö, jonka vaiheita hän oli seurannut.  

Impi Poutiaisen perhe oli suojeluskuntahenkinen. Hänen isänsä ja Ilmari-veli 
olivat siinä mukana.106 Toisin sanoen Impin kiinnostus Kaljusen elämään kum-
puaa muista motiiveista kuin aatteellisesta yhteenkuuluvuudesta.  

Todettuaan ensin, että Kaljunen meni myös sinne Saksaan, toteaa hän vähän 
myöhemmin, että ”Kaljunen oli palannut Saksan matkalta ja hän oli perusta-
massa punakaartia.” Näin ollen ei ole aivan mahdotonta, että hänen väitteensä 
olisikin totta. 

Me kuitenkin tiedämme, ettei Kaljunen jäänyt Saksaan. Hänestä ei kaikesta 
huolimatta tullut varsinaista jääkäriä. Vaikka hän olisikin käynyt etappiteitä 
pitkin kääntymässä Saksassa, ei häntä voi kutsua jääkäriksi.  

Mitä mahdollinen Saksan matka kertoo Kaljusesta, miten kyseinen matka on 
tehty ja milloin se on tehty?  

Sortavalasta lähti jääkäriksi kaikkiaan 18 miestä. Näistä oli Suomen jääkärien 
elämäkerraston mukaan lyseolaisia tai yhteiskoululaisia 12, kansakoulun käy-
neitä neljä, seminaarin mallikoulun käyneitä yksi ja yhdestä ei ole tietoa. Seit-
semällä ei ollut vielä ammattia, yleensä nuoren iän ja kesken olevan koulun 
tähden. Työmiehiä oli viisi, liikealalla neljä ja kaksi oli lakimiehiä. Suurin osa, 
kuusi oli käsityöläiskodista, kolme talollisen poikaa, samoin kolme työmiehen 
poikaa. Kaksi oli liikealalla toimivan isän poikia, yksi ylemmän toimihenkilön 
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poika ja niin ikään yksi akateemisen perheen poika. Yksi oli loisen poika ja yh-
den taustoista ei ole tarkkaa tietoa.  

sortavalalaiset jääkärit 

Cantell 
Viljo 
Ilmari 

1.12.1897 
Sortava-
lan mlk, 
Lopola 

Sortavalan 
lyseo 6lk 

isä rautatiekirju-
ri, asemapäällik-
kö 

13.1.1916 luutnantti 
1920 

2.4.1930 

Ikonen 
Kaarlo 
Henrik 

27.6.1894 
Sortavala 

Sortavalan 
lyseo 5lk 

harj. paperiteh-
taassa,  
isä suutari 

4.7.1916 aliupseeri 
1918 

kaatui 
5.4.1918 
Rautu 

Juvonen 
Mikko  

25.3.1895 
Sortavala 

kansakoulu työmies, 
isä työmies 

12.1.1916 varapääpeli 
1918 

k. 
16.1.1920 

Koponen 
Taavi 
Antero 

7.11.1895 
Sortavala 

Sortavalan 
mallikoulu 

kirjaltaja, 
isä muurari 

22.6.1916 vääpeli 1918 
kapteeni 
1941 

(elossa 
1954) 

Määttä 
Aarne 
Johannes 

14.8.1891 
Sortavala 

Sortavalan 
lyseo 2lk 
Sortavalan 
kauppakou-
lu 

liikeapulainen 
Sortavalassa, 
isä suutari 

18.7.1916 vääpeli 1918 kaatui 
24.4.918 
Viipuri 

Peiponen 
Viktor 

25.9.1893 
Sortavala, 
ortod. srk 
Mantsin-
saari 

Sortavalan 
lyseo 5lk 

maanmittarin 
apulainen 
Sortavalassa, 
isä liikemies 

13.1.1916 varavääpeli 
1918 

kaatui 
5.4.1918 
Rautu 

Pylkkänen 
Kosti 
Edvard 

23.10189
2 Mosko-
va 

Sortavalan 
reaalilyseo 
ylioppilas 
1913 

isä kultaseppä 13.1.1916 ev.luutn. 
1929 
eversti 1940 

k. 
13.4.1974 

Pärssinen 
Armas 
Antti 

17.4.1888 
Sortava-
lan mlk, 
Helylä 

Sortavalan 
reaalilyseo 
ylioppilas 
1907 

oikeustutkinto 
1914 
isä maakauppias 

värväri, vangit-
tiin16.5.1916 
Sortavalassa 
04.1917 Sak-
saan 

luutnantti 
1936 

k. 
4.2.1951 

Raassina 
Juhana 

19.8.1889 
Sortavala 

kansakoulu 
2-vuotinen 
kauppailta-
koulu Sorta-
valassa 

liikemies Savon-
linna, 
isä maanviljelijä 

4.11.1915 luutnantti 
1928 

k. 
15.4.1936 

Relander 
Ilmari 

24.3.1894 
Sortava-
lan mlk, 
Kasinlahti 

Viipurin 
suom. 
yhteiskoulu 
ylioppilas 
1912 

lainopin alkutut-
kinto 1915, 
isä tohtori, 
seminaarin 
rehtori 

10.2.1916 
Saksaan 
värväri, vangit-
tiin2.10.1916 
Jyväskylässä 

eversti 1932 k.18.11.1
932 

Räsänen 
Väinö 
Vilho 

10.1.1895 
Sortavala 

Sortavalan 
reaalilyseo 5 
lk 

Viipurin kirkko-
musiikkiopisto, 
isä räätäli 

12.1.1916 kapteeni 
1920 

k. 
5.4.1931 

Savolai-
nen Matti 

27.8.1889 
Sortavala 

Sortavalan 
lyseo 4lk 

Karjalan rait-
tiuspiirin mat-
kasihteeri ja 
puhuja 1013 – 
1916, 
isä ajuri 

15.7.1916 luutnantti 
1937 

k. 
25.6.1955 
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Tahva-
nainen 
Edvin 
Iisakki 

1.3.1897 
Sortavala 

Sortavalan 
lyseo 5lk 

isä seppä 12.1.1916 kapteeni 
1924 
majuri 1940 

(elossa 
1940) 

Uimonen 
Herman 

14.7.1895 
Sortava-
lan mlk, 
Telkin-
niemi  

Sortavalan 
lyseo 5lk 

Sortavalan 
seminaarissa 
1914 – 1916, 
isä maanviljelijä 

19.3.1916 everstiluut-
nantti  
1936 
eversti 1941 

k. 
8.4.1973 

Uimonen 
Uuno 

27.5.1894 
Ruskeala, 
Leppäsel-
kä  

Sortavalan 
lyseo 5kl 

liikeapulainen 
Sortavalassa, 
Kristiinassa, 
Pietarissa, 
isä maanviljelijä 

13.1.1916 kapteeni 
1921 
majuri 

k. 1958 

Valtonen 
Oskar 
Aapram 
Arvid 

18.2.1895 
Sortava-
lan mlk, 
Harlu 

kansakoulu puuseppä, 
isä loinen 

12.1.1916 kersantti 
1926 

k. 
22.4.1935 

Vanninen 
Emil 
Johannes 

20.12.189
3 Sortava-
la 

kansakoulu kauppa-
apilainen Savon-
linna, 
isästä ei tietoa 

23.2.1916 vääpeli 1924 
luutnantti 
1942 

k. 
8.1.1954 

Väänänen 
Herman 

12.7.1890 
Soanlahti 

 kirvesmies 
Sortavalassa, 
isä työmies 

12.1.1916 vääpeli 1918 k.11.7.19
31 

yhteensä 18 

Suurin värväytymiskasauma osuu ajanjaksoon 12.1. – 13.1.1916. Noina päivinä 
värväytyi yhdeksän, eli puolet Sortavalan pojista 27. Jääkäripataljoonaan. Toi-
nen laajempi värväytymisrypäs on kesällä 1916. Tuolloin värväytyi 22.6. – 18.7. 
välisenä aikana neljä miestä. Muut miehet värväytyivät 4.11.1915, 10.2.1916, 
23.2.1916, 19.3.1916, ja huhtikuussa 1917. 

Jos ajattelemme Heikki Kaljusen mahdollista matkaa Saksaan, on oletettavaa, 
että hän oli mukana joidenkin toisten Sortavalan poikien matkassa. Olisi jopa 
luonnollista ajatella, että tällainen matka tehtäisiin mahdollisimman tutun ka-
verin kanssa mieluummin kuin vieraiden kanssa tai yksin. 

Sortavalalaisissa jääkäreissä on kolme, jotka Kaljunen kaikesta päätellen tunsi. 
Taavi Koponen oli syntynyt 1895. Hän kävi Sortavalan seminaarin mallikoulun, 
kuten Kaljunen. Kaljunen aloitti koulun 1905, kuten Koponenkin. Molemmat 
nuorukaiset olivat töissä mallikoulun jälkeen Laatokan kirjapainossa. On siis 
varmaa, että Kaljunen tunsi Koposen. 

Matti Savolainen oli Kaljusta hieman vanhempi. Hän oli syntynyt 1889. Hän kävi 
Sortavalan lyseota, mutta jätti sen kesken neljänneltä luokalta. Sitten hän toimi 
Karjalan raittiuspiirin matkasihteerinä ja puhujana 1913 – 1916. Kaljunen taas 
toimi urheilupiirin puhujana. On melko varmaa, että nuoret miehet ovat tavan-
neet raittius- ja urheilupiireissä. 
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Kaarlo Ikonen syntyi 1895. Hän kävi Sortavalan lyseossa keskikoulun, mutta 
meni töihin paperitehtaaseen. Kaljusen pojista ainakin yksi oli töissä paperiteh-
taassa. On siis mahdollista, että tämän linkin kautta Ikonen ja Kaljunen tunsivat 
toisensa. 

Kaljusen mahdollinen Saksan matka on todennäköisesti ajoittunut samaan ai-
kaan, kun tutut miehet lähtivät etapille. Koponen on todennäköisin matkakave-
ri. Matkareitti on luultavasti noudattanut Nurmeksesta lähtevää pohjoista 
etappia. Lyhyempi Merenkurkun etappi alkoi ehtyä erilaisten vaikeuksien vuok-
si kesällä 1916. Sen vuoksi pohjoinen etappi Karjalasta Kajaaniin ja sieltä Aa-
vasaksan tienoille oli turvallisempi.107 

Mikä sai Kaljusen lähtemään Saksaan? Kysymyksessä ei luultavasti ole ollut sen 
ihmeellisempi asia kuin halu tehdä jotakin tärkeää. Kaverien innostus on var-
masti myös vaikuttanut. Eikä Kaljusella ollut varmaan tuossa vaiheessa mitään 
Suomen itsenäisyyttäkään vastaan. On muistettava myös Kaljusen aika levoton 
luonne. Seikkailukin kiinnosti. Jotakin matkalla kuitenkin on sattunut, kun tie toi 
miehen takaisin. 

Rajan Turvan artikkelissa todetaan, että ”emme me tienneet, että hän olisi ollut 
edes ”demokraatti” mielipiteiltään”.108 Tämä kuvannee Kaljusta ajalta ennen 
mahdollista Saksan matkaa ja ennen kaikkea ennen Pietarin aikaa. 

On luultavaa, että Kaljunen on ollut Sortavalassa työväenaatteen vaikutuspiiris-
sä, mutta ei vielä erikoisemmin radikalisoituneena. Tässä mielessä hän ei ollut 
poikkeus jääkärienkään riveissä. Jääkäreissä oli paljon vanhan työväenliikkeen 
piirissä kasvaneita työmiehiä. Loikkasipa jääkäreistä joitakin Venäjän armeijan 
puolelle. Mirko Harjula on kirjannut kaikkiaan 14 jääkäriä, jotka loikkasivat vuo-
sina 1916 – 1922 Neuvosto-Venäjälle. Lisäksi hän on kirjannut 22 jääkäriä, jotka 
olivat mukana vuosina 1918 – 1922 kommunistien maanalaisessa toiminnas-
sa.109 Näiden lisäksi kymmenet jääkärit vetäytyivät vuoden 1918 jälkeen hiljai-
suuteen.  

Ei siis ole millään tavalla ihmeellistä, jos Heikki Kaljunen olisi innostunut jääkäri-
liikkeestä vuoden 1915 ja 1916 aikana. Ehkäpä kuitenkin matkalla hänelle on 
selvinnyt, ettei hän kuitenkaan voi astua Saksan armeijaan taistelemaan Venä-
jää vastaan. Ehkäpä hän saattoi matkalla nähdä senkin, että jääkärien joukossa 

                                                           
107

 Olof Enckell, Jääkärien tarina 1980, s.128 – 129 ja K.A. Wegelius, Aseveljet II 1934, 
s.108 - 111 
108

 Rajan Turva 9/1937, Tuleva ”kenraali” Kaljunen 
109

 Harjula 2006, s.298 - 299 



- 78 - 
 

oli suuri määrä heitä, jotka eivät sietäneet työväenliikettä ja -aatetta. Hän oli 
kuitenkin jo kasvanut Rajavahdin vaikutuspiirissä ja koki työväenaatteen tärke-
äksi.  

On aivan mahdollista, että Saksan matka on ollut Kaljusta radikalisoiva. Radika-
lisoituminen ei kuitenkaan vienyt samaan suuntaan, kuin jääkäriliikkeen enem-
mistön radikalisoituminen. Jääkäriaktivistien kohtaaminen on saattanut nimen-
omaan radikalisoida Kaljusta vasemmalle, aktivisteja vastaan. On selvää, että 
mahdollista Saksan matkaa seurannut aika Pietarissa vallankumouksineen on 
radikalisoinut Kaljusta lisää, mutta jääkäriaktivistien kohtaaminen on kenties 
ollut alkusysäys tälle tielle. 

Oma spekulaationsa voidaan käydä siitä, onko mahdollisella jääkärivärväysmat-
kalla esiintynyt jonkinlaista Heikkiin kohdistuvaa kiusaamista. Jos näin on käy-
nyt, on vastaradikalisoituminen täysin ymmärrettävää. Kuten jo tiedämme, on 
Heikille ollut nuoruudessaan ominaista joutua väheksynnän ja pienen ivan koh-
teeksi. Jos näin on käynyt, on ilmeistä, että Kaljuselle on noussut tarve näyttää, 
kuka on ja mihin pystyy.  

Mahdollinen välirikko jääkärien ja Kaljusen välillä selittäisi senkin, kuinka kiih-
keästi ja armotta häntä on leimattu perkeleestä seuraavaksi olennoksi. Jos Kal-
junen nimittäin oli käynyt pohjoista etappia pitkin Saksassa, oli hänelle kertynyt 
runsaasti tietoa jääkärivärväyksestä. Tätä tietoa hän olisi voinut käyttää jääkä-
reitä vastaan vuoden 1917 aikana. Näin ei kuitenkaan käynyt. Syynä tähän voi 
pitää Kaljusen lojaalisuutta lapsuuden ystäviään kohtaan. Tästä on hyvä esi-
merkki Rajan Turvassa kerrottu episodi, jossa Kaljunen oli valmis kantamaan 
lapsuudenkaverin pyynnöstä valkoisten aseita Sortavalan junaan.110 Kaikesta 
huolimatta jääkärit vihasivat Kaljusta. 

Pettureihin kohdistuvasta vihasta saa kuvan Aarne Sihvon kirjasta Kolmasti 
komennettuna. Siinä Sihvo kuvaa tilannetta Spalernajassa, missä hänen eteensä 
talutetaan neljä yliloikkaria, Karl Niskanen, Frithiof Vickström, Eino Rissanen ja 
Eino Tuominen.111 Kun Sihvolta kysyttiin, tunsiko hän miehet, tämä kielsi tunte-
vansa. Lisäksi Sihvo pohdiskelee kirjassaan yliloikkarien motiiveja. Hän ymmär-
tää Vickströmin halun paeta saksalaista vankeutta, mutta ei voinut sietää muita 
miehiä. 

Vapauduttuaan vankeudesta näkee Sihvo vilaukselta Niskasen Terijoella ja to-
teaa kirjassaan: ”Aseettomana ja itse pakolaisena en katsonut viisaaksi ryhtyä hätyyt-
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telemään häntä, matkustakoon minne itse haluaa, oma rikoksensa hänet kuitenkin 
rankaisee!” 

Karl Niskanen löysi rikoksensa tuomarit Elisenvaarassa talvella 1918.112 Ei ole 
vaikeata arvata, keiden toimesta tämä rankaisu toimeenpantiin. Sihvon pääma-
ja oli Antreassa. Sihvo kuvaa Niskasta röyhkeäksi. Ehkä hän oli niin röyhkeä, 
ettei osannut suojata itseään. 

Joka tapauksessa on selvää, että Heikki Kaljunen on vuosina 1915 – 1917 liikku-
nut paikasta toiseen. Tähän viittaa Rantakari todetessaan, että ”viimeiset vuo-
det on Kaljunen harhaillut siellä ja täällä”.113 Kaljusen ystävä Otto Timonen taas 
viittaa, että Kaljunen olisi ollut sirkuksissa, ja sirkuksethan liikkuvat paikasta 
toiseen.114 Yhtä hyvin voi Impi Poutiaisen väite, että Kaljunen kävi Saksassa, olla 
totta. Näihin väitteisiin ei tämän kirjan puitteissa saada varmuutta. Silti on syytä 
eri vaihtoehdot kirjata julki. Ehkäpä joku löytää jostakin ratkaisevan lähteen, 
joka vahvistaa jonkin oletuksen oikeaksi. 
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Pietarissa töissä vai rangaistusvankina 

Myytti, että Kaljunen oli rangaistusvanki, on elänyt sitkeästi lähes sata vuotta. 
Aivan varmaa tietoa ei ole, mistä myytti on saanut alkunsa, mutta ainakin yksi 
varhaisimmista lähteistä on Hufvudstadsbladetin uutinen huhtikuussa 1918, 
jossa todetaan, että Itä-Suomessa on lukuisten punaisten tekemien murhien 
päällikkönä ollut entinen rangaistusvanki H. Kaljunen. Kaljusen mainetta var-
kaana vahvistetaan vielä kesäkuussa, kun Hufvudstadsbladetissa kerrotaan 
Kaljusen oleilevan Bujissa mukanaan suuria summia Suomesta varastettua ra-
haa.115 

Ilmeisesti tähän uutiseen viittaa Rantakari, kun hän pohtii, missä Kaljunen on 
ollut viimeiset vuodet ennen 1918 sotaa.116 Hän tosin toteaa, että ”jotkut ker-
tovat” Kaljusen kärsineen vankeusrangaistuksen. Rantakari ei siis ollut varma 
väitteen todenperäisyydestä, mutta kirjoitti väitteen kirjaansa, koska ajatus 
Kaljusesta entisenä rangaistusvankina jäsensi sopivasti kuvaa tästä ”raakalaises-
ta”. 

Eero Merimaa [oikeammin J. Suomalainen] kertoo erittäin asenteellisessa ja 
punavihamielisessä kirjasessaan Kaljusen suorittamasta kuulustelusta Terijoella 
13.2.1918. Yhden kuulustellun, liikemies Arvo A. Mannosen suuhun Merimaa 
laittaa sanat: ”Kaikki Siperian karkulaiset ja vankilasta karanneet roistot tässä 
rupeavatkin rehellisten ihmisten tuomareiksi.” Tämä tilanne ja lausunto saatta-
vat olla Hufvudstadsbladetin uutisen taustalla.117  

Hufvudstadsbladetin uutisen on sitten poiminut valtiorikosoikeuden syyttäjistö 
Kaljusen tutkintamateriaaliin.118 Näin oli väite saavuttanut arkistokelpoisuuten-
sa. Viimeisin viittaus Hufvudstadsbladetin uutiseen on Juha Siltalan kirjassa 
Sisällissodan psykohistoria.119 Myös Salkola viittaa tutkimuksissaan siihen, että 
Kaljunen olisi entinen vanki.120 Salkolakin viittaa Hufvudstadsbladetin uutiseen. 
Sen sijaan Teemu Keskisarja on omassa kirjassaan asettunut sille kannalle, ettei 
väite Kaljusesta rangaistusvankina voi pitää paikkaansa.121 
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Sortavalan maaseurakunnan ja Sortavalan kaupunkiseurakunnan pää- ja rippikirjoissa 1910 – 
1929 ei ole mitään mainintaa siihen liittyen, että Heikki Kaljunen olisi ollut vankilassa tai olisi tuo-
mittu jostakin rikoksesta.  

Heikki Kaljunen oli kirjoilla Sortavalassa ”koko ikänsä”. Viimeisen kerran hänet kirjattiin Sortavalan 
kaupunkiseurakunnan rippikirjaan 1920 – 1929. Tuossa kirjassa ovat seuraavat maininnat:  
- verhoilija Kaljunen Heikki Herman, s. 2.7.1893 Sortavalassa 
- on käynyt rippikoulun 
- on konfirmoitu 
- punakaartin kenraali 
- Venäjällä. 

Edellisessä rippikirjassa ovat seuraavat maininnat: 
- verhoilija, satulaseppä, ”punakenraali” Kaljunen Henrik Herman s.2.7.1893 
- on rokotettu 
- rippikoulun käynyt 
- tulo kirjaan 122 IV, 1913. 

 

Tuohon aikaan, kun uskonnonvapautta ei Suomessa ollut, oli seurakunnissa 
velvoite pitää kirjaa myös kansalaisten rikoksista ja rangaistuksista. Tuomio-
kunnat lähettivät seurakunnille tiedot kunkin seurakunnan jäsenten saamista 
tuomioista. Vastaavanlainen velvoite oli Venäjän tuomioistuimilla lähettää tieto 
Suomen suuriruhtinaskunnan lääninhallituksiin Venäjällä tuomituista suomalai-
sista. Tässä tapauksesta tieto olisi lähetetty Viipuriin, mistä tieto olisi pitänyt 
lähettää Sortavalan kaupunkiseurakuntaan. 

On siis erittäin epätodennäköistä, että Heikki Kaljunen olisi ollut Siperiassa van-
kina. Tieto tästä pitäisi olla kirkonkirjoissa. Mitään mainintaa ei ole. Jokin pidä-
tys on toki saattanut tapahtua jossakin Suomen suuriruhtinaskunnan rajojen 
ulkopuolella, mutta mitään käräjätuomiota tuskin on. Lyhyt pidätys on sat-
tunutkin Dubrovkassa, kun Kaljunen pelasti itsensä ja työkaverinsa Otto Timo-
sen paikallisten miesten pahoinpitelyltä ampumalla yhtä ahdistelijoista jalkaan. 
Poliisikuulustelu pidettiin, mutta asia jäi siihen.122 

Rantakari väittää varmana tietona, että Kaljunen on ollut jonkin aikaa Venäjällä 
ja ollut seuranpitäjänä jollakin rikkaalla venäläisellä. Vastaava väite on uusittu 
muun muassa Simo Erosen ja Antti Komosen kirjassa muodossa ”jonkun varak-
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kaan naisen turvattina”.123 Erosen ja Komosen ”tieto” voi olla peräisin Rantaka-
rin kirjasta.  

Jos näin on tapahtunut, on sen täytynyt tapahtua 1916 tai aivan vuoden 1917 
alussa, koska kesällä 1917 Kaljunen on ollut pääosin Viipurissa. Kaljunen on 
osallistunut 1917 muun muassa verhoilijoiden ammattiosaston toimintaan sekä 
patterityöläisten toimintaan Viipurissa.124 Jos Kaljunen on ollut Saksan matkalla 
kesällä 1916, ovat nämä Pietarin tapahtumat sattuneet syksyllä 1916 ja sen 
jälkeen. Mahdotonta ei tosin ole sekään, että Heikki Kaljunen on käynyt Pieta-
rissa, tullut takaisin Sortavalaan ja mennyt sitten Saksaan palatakseen sieltä ja 
mennäkseen taas Pietariin. Kahden vuoden aikana tämän kaiken kyllä ehtii teh-
dä. 

Albin Kaljunen on kertomansa mukaan siirtynyt Sortavalasta Dubrovkaan pape-
ritehtaalle 16.9.1916.125 On mahdollista, että Heikki on tuolloin jo ollut Dubrov-
kassa, koska Timonen sanoo tavanneensa Heikin syyskuussa 1916 Pietarissa. 
Sortavalan kirkonkirjoista Heikki ei ole siirtynyt minnekään. 

On lisäksi säilynyt joitakin muistitietoja liittyen vuoteen 1916. Ensimmäisessä 
todetaan, että Heikki Kaljunen oli töissä serkkunsa Jussi Kaljusen kanssa jollakin 
pommilaatikkotehtaalla Pietarissa.126 Lisäksi kerrotaan, että Heikki satulasep-
pänä korjasi kirjapainon konepyörien remmejä.  Työ-lehdessä on artikkeli 
20.6.1917 Dubrovkasta. Artikkelissa todetaan, että alueella toimi paperitehdas, 
laatikkotehdas sekä saha. 

Joka tapauksessa Heikki Kaljunen on tuolloin ollut Pietarin seudulla töissä eikä 
pelkkänä seurapoikana. Kaiken lisäksi Dubrovkan suomalainen työläisyhteisö oli 
poikkeuksellisen järjestäytynyt. Sen piirissä ei ihan mahdotonta rattopoikatoi-
mintaa olisi siedetty. Työ-lehden artikkelit kesä- ja heinäkuussa 1917 antavat 
tästä selvän kuvan. Kaljunen on ilmeisesti tutustunut Dubrovkassa myös erää-
seen henkilöön, jonka kanssa hänellä oli valtataistelua myöhemmin Raudun 
rintamalla. Tämä henkilö oli Johannes A. Palmu, joka oli työnjohtajana Dubrov-
kassa ja myöhemmin Pietarin Suomen aseman komissaarina.127 
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Otto Timosen muistitieto kertoo Heikki Kaljusen muuttaneen vuoden 1915 – 
1916 vaihteessa Pietariin.128 Tämä tieto on ristiriitainen, koska vuoden 1916 
henkikirjassa Heikki ja Albin Kaljunen on merkitty vielä asumaan Sortavalaan 
tontille 15 toiseen kaupunginosaan. Ristiriitaisuus saattaa selittää osaltaan 
myös mahdollista Saksan matkaa tai muita seikkailuja. 

 
Kuvassa on Dubrovkan työväenyhdistys vappujuhlassaan 1917. Banderollin oikealla 
puolella seisoo mutrusuinen nuori mies lippalakki takaraivolla. Piirteiden perusteella 
mies voisi hyvin olla Heikki Kaljunen. Pituudeltaan hän on ehkä hieman muita pidempi, 
mikä myös täsmää Kaljuseen. Myös ajankohta täsmää, sillä Kaljunen oli tuohon aikaan 
Dubrovkassa. Kuvassa on vahvasti radikalisoitumassa oleva mies, joka oli kohta valmis 
tekemään murhia aatteensa puolesta. Otto Timonenkin lienee kuvassa. Myös Eino Rah-
ja saattaa olla kuvassa. Ainakin vasemmalla puolella oleva uniformupukuinen viiksiniek-
ka kovasti muistuttaa Rahjaa. Osa kuvassa olevista on ollut mukana Dubrovkan puna-
kaartissa. Kuva on otettu kirjasta Toivo Vähä, Suomalaiset punikit, 1974, kuvaliite. 
 

Samainen muistelija Timonen kertoo tavanneensa Heikki Kaljusen Pietarissa 
kadulla ennen Kaljusen muuttoa Dubrovkaan. Kaljunen oli silloin kertonut ole-
vansa ruhtinas Felix Jusupovin hovissa hoviverhoilijana ja asuvansa palatsissa 
muun henkilökunnan kanssa. Tämä lähde viittaa samaan suuntaan kuin Ranta-
kari. Kysymys voi aivan hyvin olla myös Kaljusen kerskailusta vailla mitään to-
tuuspohjaa. 

Villi ajatus on se, jos Kaljunen olikin puhunut totta. Jospa häntä ei uskottu, vaik-
ka olikin ollut hoviverhoilijana. Missä määrin tämä on voinut katkeroittaa hän-
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tä? Tällöin olisi toistunut lapsuuden ja nuoruuden tilanne, missä häntä ei oteta 
vakavasti. 

Mitä sitten on mahdollisesti tapahtunut tuolla hovissa, jos Kaljunen on ollut 
siellä? Jotkut uskovat, että hän on syyllistynyt varrastamiseen. Tuomiosta ei ole 
merkintöjä. Mutta voisiko hovista karkottamiseen olla aivan muut selitykset, jos 
Kaljunen nyt on hovissa ollutkaan? Tässä on paljon aineksia myyttisen tarinan 
syntyyn. 

Se, mikä on selvää, on Jusupovien hovin varakkuus. Tästä seurasi se, että heillä 
oli palvelusväkeä melko paljon. Felix Jusupov, joka tappoi Rasputinin, kirjoittaa 
muistelmissaan myös Moikan palatsista ja sen palvelusväestä, että joukossa oli 
”arabeja, tataareja, neekereitä ja kalmukkeja”.129 Ei siis ole mikään mahdotto-
muus, etteikö tässä joukossa voinut olla välillä joku suomalainenkin. 

Toinen fakta on se, että Heikki Kaljunen oli työtä ja ruokaa vailla oleva nuori, 
suhteellisen sulavakäytöksinen ja varsin ammattitaitoinen verhoilija. Olisi väärin 
sanoa oikopäätä, ettei hänen työpanostaan ole missään tapauksessa tarvittu 
Jusupovien hovissa. Mahdollinen työ on saattanut olla jo alkuunsa jokin tilapäi-
nen urakka, jonka loputtua Heikki on joutunut takaisin kadulle. Eli mitään dra-
maattista ei ole välttämättä tapahtunut. Työ vain on loppunut. 

Yksi kiintoisa seikka liittyy Felix Jusupovin äitiin ruhtinatar Sinaida Jusupoviin. 
Hänestä Felix Jusupov kirjoittaa, että hän oli perin hyvä ihminen, joka ruokki 
säännöllisesti köyhiä. Lieneekö aivan kaukaa haettu ajatus, että Heikki Kal-
junenkin on joskus käynyt hovissa syömässä nälkäänsä. Jonakin tällaisena käyn-
tinä on saattanut tulla puhetta Heikin ammattitaidosta, ja näin ammattilainen 
ja tarve olisivat kohdanneet. Erosen ja Komosen mainitsema ”varakas nainen” 
on hyvinkin voinut olla ruhtinatar Jusupov.  

Onko sitten Heikin ja hovin kohtaamiseen liittynyt jotakin dramatiikkaa, jää 
selvittämättä. Välttämättä mitään tällaista ei ole tapahtunut, mutta aivan hyvin 
Heikki on voinut olla hetken aikaa töissä hovissa. 
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Kuvassa on Jusupovin Moikan palatsi, jonka vieritse Heikki Kaljunen on kulkenut entisen 
Sortavalan ajan kaverinsa kanssa. Hän on sitten joko kertonut totuuden työpaikastaan 
tai pelkkiä satuja ja unelmiaan. Kuva: Wikipedia  
 

Vaikka Heikki Kaljusen ja Jusupovien kohtaamisessa ei mitään dramaattista olisi 
tapahtunutkaan, on se silti varmasti vaikuttanut Heikin maailmankuvaan. Hän 
saattoi nähdä sellaista loistoa, mitä ei Suomessa ollut missään. Älykkäänä nuo-
rena miehenä hän koki epäilemättä vääryydeksi sellaisen varakkuuskuilun, mikä 
Pietarin rikkaiden ja köyhien välillä oli. Hän varmaan koki aivan samoja tunteita, 
mitä tuhannet muutkin Pietarin kaduilla kulkevat köyhät. Aikaisemminkin jo 
hieman radikalisoitunut nuori mies radikalisoitui lisää. 

Tilanne Venäjällä muuttui vuodesta 1916 vuoteen 1917 siirryttäessä varsin no-
peasti kaoottiseksi. Elintarvikepula, sotaväsymys ja ikiaikainen kauna keisarin-
valtaa vastaan olivat purkautumassa vallankumoukseksi. Jo vuosina 1915 ja 
1916 oli elintarvikkeista pulaa.130 Helmikuussa 1917 Venäjällä ja etenkin Pieta-
rissa puhkesi laajoja lakkoja, vieläkin laajempia kuin vuonna 1905 oli ollut. Lo-
pulta maa ajautui vallankumoukseen.  

Vallankumousliikehdintää ja väkivaltaisuuksia kesti vajaan viikon ajan. Satoja 
ihmisiä kuoli ja maa jäi enemmän tai vähemmän epävakaaseen tilaan.131 Seura-
uksena oli kansan nopea radikalisoituminen. Radikalisoitumiseen liittyi Pietarin 
suomalaisen sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen perustaminen maalis-
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kuussa 1917.132 Ensimmäisessä kokouksessa yhdistykseen liittyi noin 600 jäsen-
tä. Ei ole mahdotonta, että Heikki Kaljunen oli mukana tässä tapahtumassa. 
Joka tapauksessa Kaljunen oli myöhemmin 1917 mukana Dubrovkan työvä-
enyhdistyksen toiminnassa. 

Näihin aikoihin täytyy liittyä sekin, että Kaljunen tutustui ja ystävystyi Pietarin 
suomalaisten bolsevistien, kuten Rahjan veljesten kanssa. Myöhemmin Suomen 
sisällissodan aikana Kaljunen käytti tähän aikaan syntyneitä Pietarin suhteitaan 
monta kertaa hyväksi.  

Suunnilleen yhtä aikaa työväenyhdistysten kanssa järjestäytyivät ammattiyhdis-
tykset sekä Pietarin suomalainen punakaarti.133 Näiden molempien toimintaan 
Kaljunen osallistui, joskin Pietarin suomalaisen punakaartin toimintaan vain 
välillisesti. Ammatillisen järjestäytymisen aatetta Kaljunen toi mukanaan Viipu-
riin, missä hän osallistui verhoilijoiden ja vallityömiesten kokouksiin 1917 kesäl-
lä.134 

 
Kuvassa Lenin esittää huhtikuun manifestin Taurian palatsissa Pietarissa 4.4.1917. Tätä 
ennen oli tapahtunut vallankumous, jossa keisari Nikolai II syrjäytettiin. Venäjä oli se-
kasorron vallassa. Tapio Kangasniemen kokoelmat  
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Kuvassa on mielenosoitus Pietarissa 18.6.1917. Tilanne Venäjällä oli vuonna 1917 hyvin 
epävakaa. Tämä epävakaus heijastui myös Suomeen. Heikki Kaljunen vietti aikaansa 
vuonna 1917 sekä Pietarissa että Suomessa. Hän on aivan hyvin voinut olla mukana 
kuvan esittämässä mielenosoituksessa.  Viipuri oli hyvin lähellä Pietaria, näin vaikuttei-
den siirtyminen Suomeen oli luonnollista ja vääjäämätöntä. Kaljunen lienee ollut yksi 
näiden vaikutteiden siirtäjistä. Kuva: Maailma ja Me 11/1977  
 

Yksi muistitieto kertoo Kaljusen loukanneen kätensä verhoilutyössä 1916. Tästä 
johtuen hän oli istunut biljardisalissa työpaikkaansa vastapäätä ja jutellut ihmis-
ten kanssa kaikkea mukavaa.135 Tämä taas on tapahtunut Viipurissa. Todisteena 
tästä on kertojan näkemys, että Kaljunen oli seurustellut paljon eversti Johan 
Viktor Ståhlströmin isän asemamies Fredrik Ståhlströmin kanssa.136 Ståhlström 
oli muuttanut mentyään avioliittoon 1893 Hyvinkäältä Viipuriin, missä poika 
Johan Viktor syntyi 1895.137 Ståhlström ei siis ollut Pietarin suomalaisia.  

Viipurissa oli tuohon aikaan kaksi verhoomoliikettä samassa korttelissa hotellin 
kanssa: Hotelli Mellbom Karjaportinkadulla ja Hotelli Hansa Erkonkadulla. Ho-
telleissahan on voinut olla biljardisali.138 Karjaportinkadulla oli verhoomoliike F. 
Granstedt ja Erkonkadulla verhoomoliike Aug. Akkanen.139 
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Kuvassa on Viipurin Linnankadun alapäätä. Vaikka tämä kuva on otettu talvisodan aika-
na, eivät nämä maisemat olleet erilaisia aikana, jolloin Heikki Kaljunen liikkui Viipurissa. 
SA-kuva  

Heikki Kaljunen on siis asunut vuonna 1916 pääosin Pietarin seudulla. Vähän 
aikaa hän on saattanut olla Viipurissakin. Myös mahdollinen Saksan matka on 
muistettava, kun arvioidaan Kaljusen liikkeitä vuonna 1916. Vuonna 1917 Kal-
junen on sitten esiintynyt kesästä alkaen Viipurissa. On hän tosin silloinkin käy-
nyt Venäjällä Dubrovkassa agitaatiomatkalla. Toivo Vähä kertoo tästä matkasta. 

Käden loukkaantuminen on voinut sattua myös Jusupovien luona, jos Kaljunen 
siellä on ollut. Tämäkin voisi olla yksi syy kyseisen työn loppumiseen. Olennaista 
on kuitenkin se, että Heikki Kaljunen teki töitä vuosina 1915 – 1917 Pietarin 
seudulla joko yhtäjaksoisesti tai pätkittäin sekä Viipurissa etenkin vuoden 1917 
kesästä alkaen. Viipurissa hän sitten laittoi pystyyn oman punakaartin osaston-
sa ja aloitti tunnetuksi tulleet rankaisuretkensä suurlakon jälkeen. 

Rajan Turva-lehdessä muuan Kaljusen lapsuudenystävä, mahdollisesti Thor 
Alopaeus, kirjoittaa tavanneensa Kaljusen juuri ennen Suomen sisällissodan 
alkamista Viipurin rautatieasemalla.140 Tässä yhteydessä oli Heikki Kaljunen 
kirjoittajan mukaan kertonut olleensa Pietarissa Trotskin autonkuljettajana. 
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 Rajan Turva 9/1937, s. 293 - 295 



- 89 - 
 

Edelleen Kaljusen kerrotaan sanoneen olevansa Trotskin erikoislähetti Suomes-
sa, jolla oli valtuudet antaa käskyjä ja määräyksiä punakaartin osastoille. Kalju-
nen oli jopa väittänyt olleensa Viipurin tapahtumien taustalla tammikuun lop-
pupuolella 1918. Mikäli nämä tiedot pitävät paikkansa, voisivat ne selittää jota-
kin Kaljusen omapäisyydestä. Hänhän olisi olettanut olevansa suoraan Trotskin 
käskyvallan alaisena eikä Suomen punakaartin käskyvallan alaisena.  

 
Verner Humblen kirjan Venäjän suuri vallankumous kannessa saattaa olla samanlainen 
auto, jota Heikki Kaljunen on ajanut Suomen sisällissodan alla. Tapio Kangasniemen 
kokoelmat 
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Kuvassa on Pietarin vanha Suomenasema. Tässä paikassa piti majaansa Pietarin suoma-
lainen punakaarti 1917 – 1918.

141
 Myös Heikki Kaljuselle paikka oli hyvin tuttu. Max 

Engman, Suureen itään, Siirtolaisuusinstituutti, Turku 2005, s. 89 

 
Kuvassa on fragmentti Turun Sanomista 9.11.19117 
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 Engman, Pietarinsuomalaiset, 2000 s. 560 - 562 
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Kuvassa on Pietarin kartta vuodelta 1910. Pohjoisen suunnasta tulevan radan päässä, 
ruudussa F2 on Pietarin Suomen asema. Sieltä käsin Kaljunen operoi Pietarin keskeisillä 
alueilla. Talvipalatsi ja Jusupovien palatsi ovat ruudussa D4, edellinen reilut 2 km ja 
jälkimmäinen vajaat 3 km Suomen asemalta. Kuva: Wikipedia 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 92 - 
 

Heikki Kaljusen aatteellinen tausta 
 

Kotitausta 

Heikki Kaljusen koti ei ollut millään tavalla tavallisuudesta poikkeava ajatellen 
sen ajan työläiskoteja. Kirjallista harrastusta kotona ei liiemmin ollut, ei liioin 
koulutustaustaa. Koti oli köyhä ja tuon ajan sanoin arvioituna sivistymätön. 

Tällainen tausta on taas ollut 1900-luvun alussa otollista työväenaatteen kasvu-
alustaa. Näin on ilmeisesti käynyt Kaljusillakin. Monet seikat ovat sitten vaikut-
taneet siihen, kuinka radikaaliksi kukin perhe ja yksilö muuttuivat. 

Kaljusen perheen asennemaailmaan ovat vaikuttaneet ainakin perheen köyhyys 
ja siihen liittyvä loiselämä, sosiaalisen aseman romahdus edellisessä sukupol-
vessa, sairaudet ja kuolemat, valtakunnan yleinen tila keskellä sortokautta sekä 
Venäjän rajan läheisyys. 

Heikki Kaljunen on omaksunut epäilemättä tämän kaiken. Hän on jo lapsesta 
saanut nähdä kuolemaa ja puutetta, nälkää ja sairautta. Hänet oli rokotettu 
köyhälistön aatteen isolla piikillä jo lapsena. Perheessä on ollut luultavasti myös 
sukujen sosiaalisen romahduksen tähden aimo annos katkeruutta. Tästä on 
Heikki saanut katkeruuden perusannoksen. 

Kaiken tämän päälle on Heikki Kaljunen tietysti katsellut maailmaa ja omaksu-
nut omine aikoineen ja kaveriensa kautta aatevirtauksia sieltä ja täältä. Semi-
naarin mallikoulussa oleminen ja opiskelu ovat vaikuttaneet Heikin käsitykseen 
ihmisestä ja maailmasta. Lisäksi ovat nuorisoseurakokemukset, tanssit, teatteri 
ja VPK:n puuhat vaikuttaneet Heikkiin. 

Osasta näistä kokemuksista on ollut iloa ja ne ovat olleet rakennukseksi, kuten 
kaikesta päätellen VPK:ssa olo ja näytteleminen. Toisaalta muun muassa malli-
kouluaika lienee ollut ainakin jonkinlainen trauma. Nuorisoseurassakin on luul-
tavasti tapahtunut asioita, jotka ovat katkeroittaneet nuoren miehen mieltä.  

Kotoaan Heikki Kaljunen on tuskin saanut mitään varsinaista sosialistista kasva-
tusta. Tätä aatemaailmaa hän on saanut oppia vasta nuorisoseurassa ja työ-
elämässä, mutta ennen kaikkea Pietarissa. Ei ole mitenkään varmaa, että Heikin 
kotiin on koskaan tullut edes sanomalehteä. Laatokkaan ja Rajavahtiin tutus-
tuminen on saattanut olla Heikin ensimmäisiä perusteellisempia kontakteja 
kirjoitettuun sanaan. Laatokka-lehti maksoi 1901 neljä markkaa 19 penniä vuo-
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dessa.142 Tuona aikana tällainen summa oli iso raha köyhälle perheelle. Sum-
malla sai kolmisen kiloa lihaa tai puoli säkillistä jauhoja tai kaksi ja puoli kiloa 
kahvia. Usein raha meni näihin tarpeisiin eikä sanomalehteen. 

Kotiin liittyy tosin ainakin yksi poliittisluonteinen teko, mikä liittyy satoihin mui-
hinkin koteihin, nimittäin niin sanottu Suuri adressi 1899. Sortavalan maalais-
kunnassa kerättiin talvella 1899 – vajaan kahden viikon aikana – Heikin ollessa 
kuuden vanha noin 3700 nimeä.143 Näiden allekirjoittaneiden joukossa oli Maria 
Kaljunen yhdessä isäntäväkeensä kuuluvien Paavo ja Maria Arposen kanssa. 
Paavo oli isäntä Matin veli. Molemmilla oli Sortavalan pitäjän vuoden 1900 
henkikirjan mukaan vaimo nimeltään Maria. Antti Kaljusen nimeä adressista ei 
löydy. 

Syitä siihen, ettei Antti kirjoittanut nimeään, voi olla muutama. Ensinnäkin hän 
on voinut hävetä käsialansa huonoutta eikä ole antanut toisen kirjoittaa nimeä 
puolestaan, kuten moni antoi tehdä. Toinen mahdollisuus on se, että hän on 
ollut venäläismielinen, eikä siten periaatteessa ole halunnut allekirjoittaa ad-
ressia. Kolmas mahdollisuus on jurnukka-asenne: ”Mitä siinä minun nimeni 
hyödyttää.” Neljäs mahdollisuus on pelko, että tulee ongelmia, jos laittaa ni-
mensä paperiin. Tai sitten Antti Kaljunen on vain jostakin syystä ollut pois ko-
toa, kun nimien kerääjä on käynyt. Joka tapauksessa Antti Kaljusen nimen puu-
te kertoo enemmän kuin allekirjoitus olisi kertonut. Heikin isä lienee ollut aika 
itsepäinen ukko, joka ei ollut johdateltavissa. Heikkikään ei ollut johdateltavaa 
tyyppiä. 

Suuren adressin kirjoittamisesta Heikki tuskin hirveän paljon ymmärsi. Sen si-
jaan Aarne Orjatsalon seurueen käynnistä Sortavalassa maaliskuussa 1911 ja 
toukokuussa 1913 Heikki Kaljunen saattoi ymmärtää paljon enemmän.144 Orjat-
salohan oli tunnettu sosialistinäyttelijä, sisällissodan jälkeen Muurmannin legi-
oonassakin kunnostautunut punapäällikkö.145 Ei ehkä ole huonosti arvattu, jos 
ajattelee, että Orjatsalossa Heikki Kaljunen näki jonkinlaisen idolin. Heitä yhdisti 
kaksi asiaa: työväenaate ja näytteleminen. Mahtoivatkohan Orjatsalon persoo-
na ja sanoma innostaa Heikkiä valitsemalleen tielle? Muurmannin suomalainen 
legioona oli aatteellisesti lähempänä Oskari Tokoin linjaa kuin bolshevismia. 
Kaljunen taas esiintyi mieluummin bolshevistien joukossa.  
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 Kansanvalistusseuran kalenteri 1902, s. 315 
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 Digitaaliarkisto, Suuri adressi 1899 
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 Laatokka 28.2. 4.3. 7.3. ja 9.3.1911 sekä Rajavahti 6.5.1913 
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 O.V. Itkonen, Muurmannin suomalainen legioona, Helsinki 1927  
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Sortavalan aikanaan Heikki Kaljunen ei ollut erityisen aktiivinen työväenyhdis-
tyksen mies vaan enemmänkin nuorisoseura- ja urheiluseuramies. Silti hän on 
ollut jossakin määrin mukana myös sosialidemokraattisessa nuorisoliikkeessä, 
ei tosin piiritasolla vaan paikallistason jäsenenä.146 Hän käytti ahkerasti muun 
muassa paikallisen yhdistyksen kirjastoa hyväkseen.  

 

Rajavahti 

Rajavahti oli Sortavalan työväen sanomalehti. Laatokka uutisoi kilpailijansa 
synnystä: ”Uutta sanomalehteä puuhataan nykyään Sortavalaan.”147 Helmikuun 
26. päivänä 1906 päätettiin perustaa Sortavalaan köyhälistön asiaa ajava sano-
malehti. Lehti ilmoitti näytenumeronsa etusivulla selvästi olevansa sosialide-
mokraattinen, Karjalan köyhän ja vähäväkisen kansan asioiden puolustaja.148 
Kyseinen lehti on epäilemättä vaikuttanut suuresti muun muassa Heikki Kalju-
sen aatemaailman muotoutumiseen.  

Rajavahti ilmoitti olevansa myös nuorisoseuraliikkeen kannattaja. Tämä julistus 
on epäilemättä tuottanut ristiriitaisia tulkintoja kauempana työväenliikkeestä 
olleiden nuorisoseuraliikkeen kannattajien keskuudessa Sortavalassa ja myös 
Hympölän nuorisoseurassa. Heikki Kaljusen kaltaiset ainakin jonkin verran so-
sialismin aatteelle syttyneet nuoret pyrkivät tuomaan sosialismiaan myös Hym-
pölään. Tästä eivät seminaarin opettajat ja muut konservatiivit pitäneet.  

Itse asiassa nuorisoseuraliikkeessä oli 1900-luvun alussa mukana selvästi sosia-
listista ajatusmaalimaa kannattavia henkilöitä. Vuoden 1906 tienoilla alkoi sosi-
aalidemokraattinen puolue käydä kriittisemmäksi nuorisoseroihin nähden. Silti 
vielä vuonna 1907 oli esimerkiksi Hilja Pärssinen mukana Etelä-Karjalan nuori-
soseuran johtokunnassa.149 
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 Aimo Kairamo, Sosialidemokraattinen nuorisoliike, osa I, 1986, s. 246 
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 Laatokka 3.3.1906 
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 Rajavahti 2.6.1906 
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 Montonen, Etelä-Karjalan nuorisoseuraliikkeen historia I (1943), s.215 
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Rajavahdin etusivun ohjelmajulistus 2.6.1906 
 

Karjalan köyhälistön äänenkannattaja 
”Rajavahti” 
 
tulee taistelemaan etupäässä Karjalan kansan sorrettujen oikeuksien puoles-
ta. 
  Rajavahti tulee olemaan palkkatyöläisten, pikkuviljelijäin, torpparien ja 
yleensä kaikkien vähäväkisten ja sorrettujen äänenkannattajana ja heidän ny-
kyistä, tukalaa asemaansa selvittelevänä ja tarkoitustaan vastaavammalle 
kannalle suunnittelevana ja ohjaavana. Siksipä se kaikella tarmolla tulee aja-
maan valtiollista ja ammattikunnallista työväenliikettä, osuustoimintaa, 
raittiusliikettä, nuorisoliikettä ja muitakin jaloja ja hyödyllisiä rientoja ja pyrin-
töjä. 
  Rajavahti tarkasti seura Suomen työväestön rientoja sekä voimiensa mukaan 
muittenkin maitten köyhälistön valtavista riennoista tulee antamaan tietoja. 
  Rajavahdissa tullaan julkaisemaan köyhälistönasemaa selvittelevää kaunokir-
jallistakin lukemista. 
  Viitattuamme täten lyhyesti pyrkimyksiimme, huomautamme samalla, että vuo-
sisatoja kansaa monipuolisesti sortavaksi kehittynyt kapitalistinen tuotantojärjes-
telmä on tahtonut painaa nuo varsinaiset kansojen syvät rivit, kansojen pohjim-
maiset kerrokset s. o. työtätekevän kansanluokan taloudellisen kurjuuden, valti-
ollisen ala-ikäisyyden ja henkisen holhuun-alaisuuden kahleisiin. Tuotannon 
välikappaleet, mikin luettuna etupäässä viljeltävät maa-alueet, ovat jo joutuneet 
tai ovat joutumaisillaan yksityisten, suurien pääomien omistajien käsiin, joten 
pikkuviljelijät, samoin kuin yhäti kehittyvän teknillisen valmistustavan takia, mo-
net pikkuteollisuuden harjoittajatkin ovat menettäneet itsenäisyytensä ja joutu-
neet suorastaan palkkatyöläisiksi tai velkataakan alaisina sortuneiksi, joko suo-
rastaan tai välillisesti pääoman omistajista riippuviksi. 
   Tätä kehitystä jouduttavat ja jyrkentävät juuri kapitalistisen tuotantotavan yh-
tenäisyyden puutteesta johtuvat liikepulat sekä niitä seuraava työttömyys ja kur-
juus, Tämä tietoisuus juuri pakoittaa ja kehittää köyhälistöä kykeneväksi taiste-
lemaan nykyistä tuotantojärjestelmän kehitystä vastaan, samalla kuin köyhälis-
tön kehitys tahtoo luoda välttämättömät henkiset ja aineelliset edellytykset uusil-
le yhteiskuntamuodoille, joitten perustuksena on, että tuotannon välikappaleet 
tulee yhteiskunta omistamaan. 
  Tämä kehitys kulkee eteenpäin hitaasti mutta varmasti, ja saavuttaa päämaa-
linsa valtiollisen äänioikeuden sekä ammattikunnallisen kehityksen saavuttami-
sen kautta. 
  Siksipä juuri köyhälistöluokan etuja silmällä pitäen, tulee sosiaalidemokraatti-
sen puoluelehden tehtävänä olemaan: valvoa kaikissa, sekä valtiollisissa että ta-
loudellisissa kysymyksissä, köyhälistön ja vähäväkisten etuja ja vastustaa kaik-
kea riistämistä ja sortoa, kaikkea kokoontumis-, yhdistymis-, lausunto- ja paino-
vapauden sortoa, sekä kaikkea valtiollista ja kirkollista holhousta. 
   Huomautamme lisäksi, että köyhälistönlehtien ostaminen, tilaaminen, lukemi-
nen ja levittäminen on nykyajan tärkeimpien ja jalompien asiain edistämistä. 
Vaikutettakoon innolla oman asiamme edistämiseksi! 
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Heikki Kaljunen oli oheisen tekstin ilmestyessä hieman vaille 13-vuotias. Hän on 
melko varmasti ymmärtänyt ohjelmasta yhtä ja toista, vaikka lukutaito ei vielä 
aivan täydellinen olisikaan ollut. Tuon ikäinen nuori on erittäin altis vaikutteille. 
Rajavahdin antamat vaikutteet ovat luultavimmin tuntuneet köyhän kodin po-
jasta kovin oikeilta. Myöhempinä vuosina Kaljusen pojat olivat ahkeria lukijoita. 
He lainasivat Sortavalan Työväenyhdistyksen lainakirjastosta erilaista luettavaa. 
Muun muassa vuoden 1910 ensimmäisellä puoliskolla lainasi Albin 45 kirjaa ja 
Heikki 12 kirjaa.150 Heikin lukemisiin kuuluivat muun muassa seuraavat kirjat: 
Thomas Hardyn Tessin tarina, Wilhelm Blosin Kirotut ja Annie Quidingin Pisara 
meressä. Näistä Hardy käsittelee kriittisesti kaksinaismoraalia etenkin kirkon 
piirissä ja Blos taas työväen asemaa sosialistilain aikaisessa Saksassa. Ainakin 
nämä kirjat kertovat Heikki Kaljusen heräävästä radikalismista. 

On siis mielenkiintoista, miksi Rajan Turva-lehteen kirjoittanut henkilö ei ollut 
tietävinään Heikin demokraattisuudesta.151 Ehkä Heikki Kaljunen ei ollut noina 
vuosina yhtä poliittinen kuin vuoden 1917 jälkeen, mutta on hänen täytynyt 
jotakin politiikastakin ymmärtää. Kenties nuorisoseuran ja urheiluseuran toi-
minnassa poliittisuus ei tullut näkyviin, mutta ei ole uskottavaa väittää, ettei 
Heikki tai Albin Kaljunen olisi ollut missään yhteydessä työväenliikkeeseen en-
nen vallankumousvuotta.  

Rajavahdin päätoimittajat Pekka Supinen, August Lingren, Aatu Heikki Hämäläi-
nen, Lauri Letonmäki sekä Esa Tanskanen ovat kukin paikallaan ja vuorollaan 
olleet muokkaamassa Heikki Kaljusen sekä monen muunkin nuoren sortavala-
laisnuoren maailmankuvaa. Etenkin Lauri Letonmäki vei lehden linjaa radikaaliin 
suuntaan. Myöhemmin 1918 hän oli yksi Kansanvaltuuskunnan jäsenistä, oike-
usasianvaltuutettu. Vuonna 1912 hänet tuomittiin vankeuteen majesteettiri-
koksesta.152 Hän tappoi itsensä 1935 Neuvostoliitossa. Esa Tanskanen taas am-
muttiin Valkealassa toukokuussa 1918.153 

Rajavahti lehden seuraaja Päivän Tiedot 1915 – 1917 on luultavasti myös ollut 
Kaljusen lukemistona ainakin vuonna 1915. Vuosina 1916 – 1917 Kaljunen luki 
muitakin lehtiä, kuten Työ-lehteä, koska oleili paljon Viipurissa. 
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Letonmäen aikana sattui suuri sahatyöläisten lakko. Letonmäki otsikoi: ”Julkea 
luokkatuomio – 57 työläistä linnaan palkan vaatimisesta.”154 Tällainen uutinen 
on varmasti kuohuttanut Heikki Kaljusen mieltä. Toinen aihe, minkä kautta 
luokkavastakkaisuutta lietsottiin, oli vapunvietto. Niin vappuna 1913 kuin 1914 
oli työväestön ja poliisin välillä erimielisyyttä tavasta, missä ja miten vappumie-
lenosoitus saa kulkea ja minne kansa saa kokoontua.155 Vuonna 1913 poliisi oli 
puuttunut kokoontumiseen, mutta seuraavana vuonna se ei merkittävästi puut-
tunut työväen vapunviettoon. 

Rajavahti oli julkean kirkonvastainen ja antikristillinen lehti. Linja oli sama niin 
Letonmäen kuin Tanskasenkin aikana. Lähes jokaisessa lehdessä oli jokin aihe-
piiriin liittyvä juttu.156 Lehden linja oli tyystin toinen kuin Sortavalan seminaarin 
mallikoulun linja.  

Toinen aatteellinen vastustussuunta oli Venäjä. Tässä suhteessa ei ilmeisesti ole 
ollut suurtakaan eroa työväenlehtien ja niin sanottujen porvarilehtien välillä. 
Myös Rajavahti käytti ilmaisuja ”ryssän papit” ja ”ryssäläistämisohjelmaa vas-
taan”. Nämä aihepiirit ovat ilmeisesti tuottaneet Kaljuselle ristiriitaisia tunteita. 
Hänhän ajautui vallankumousvuonna 1917 varsin lähelle venäläisiä bolsevisteja.  

 

Seminaarin aatemaailma 

Sortavalan väestö oli varsin ylpeitä siitä, että kaupungissa oli seminaari. Sorta-
valassa koulutettiin siis ”kylän kynttilöitä”, esimerkillisiä kansalaisia, joiden teh-
tävänä oli vastaavasti kasvattaa lapsista kunnon kansalaisia. Tämä aatemaailma 
näkyi ja kuului Sortavalan elämässä varsin paljon. Ei ole olemassa Sortavalan 
historiaa 1900-luvun alusta ilman Sortavalan seminaaria. Jokaisella pienellä 
paikkakunnalla, jollainen Sortavala todellisuudessa oli, on joukko ihmisiä, joista 
muodostuu kirkonkylän tai kaupungin kerma. Sortavalassa seminaarin väki kuu-
lui tähän kermaan. 

Seminaarin väki vaikutti myös Hympölän nuorisoseurassa, ei enemmistönä, 
mutta kuitenkin. Vuoden 1907 johtokunnan puheenjohtajana oli seminaarin 
opettaja Gustaf Brander. Brander oli koulutukseltaan arkkitehti ja toimi semi-
naarissa piirustuksen ja käsitöiden lehtorina. Nuorisoseuran perustajajäsenenä 
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oli seminaarin oppilas Aina Hellä Poutiainen ja vuoden 1910 johtokunnassakin 
oli tuleva seminaarilainen Hilda Pärnänen rahastonhoitajana.157 

Muina perustajajäseninä nuorisoseurassa olivat muun muassa rautatiekirjuri, 
lyseolainen, kaupanhoitaja, kirjalta ja rautatieläinen.158 Näin taattiin, että aina-
kin alussa seura ei ollut pelkästään nuorten vallassa, ja etenkään työläisnuorten 
vallassa.  

Seminaarin varsin porvarillinen ja perinteiseen luterilaisuuteen tukeutuva aa-
temaailma tuli siis aluksi mukaan myös Hympölän nuorisoseuraan ja siellä Heik-
ki Kaljusenkin tajuntaan. On ollut hyvin mahdollista, että seurassa laulettiin 
Suomen nuorison laulukirjasta159 Tuon laulukirjan laulujen ydin on neljän tee-
man ympärillä: luterilainen uskonto, isänmaa ja runebergiläinen historiantulkin-
ta, Suomen ainutlaatuisen kaunis luonto sekä kansanperinne ja Kalevala.  

Voimme hyvin olettaa, ettei tämä lauluvalikoima tyydyttänyt Heikki Kaljusen 
kaltaisia nuoria. Hän oli luultavasti paljon kiinnostuneempi toisaalta tanssimu-
siikista, mutta toisaalta myös työväenmusiikista. Hän oli syksyllä 1917 Viipurin 
työväenyhdistyksen kuorossa, missä mahdollisesti laulettiin Työväen lauluja.160 
Kaljunen on myöntänyt myös pitäneensä tanssimisesta, kuten ”one stepistä”.161 

Heikki Kaljusen kosketuspinta seminaarilaisuuteen ei rajoittunut Hympölän 
nuorisoseuran piiriin. Tätäkin tärkeämpi kontaktipinta on ollut mallikoulu.  

Seminaarin mallikoulussa Heikki Kaljunen toki oppi lukemaan ja paljon muuta-
kin. Tämän lisäksi hän joutui voimakkaan kristillis-sosialistisen aatemaailman 
vaikutuspiiriin. Keskeinen henkilö tässä työssä oli opettaja Juho Franssila.162  

Muut koulun opettajat edustivat perinteisempää runebergiläistä aatemaailmaa 
kuin Franssila. Tässä suhteessa Sortavalan opettajakunnasta saattoi löytyä vain 
yksi Franssilan aatetta lähellä oleva henkilö, lyseon lehtori Ludwig W. Sjö-
stedt.163 Molemmat olivat perustamassa Sortavalan Kristillistä Työväenyhdistys-
tä 3.4.1906. Sjöstedt oli lyseon lehtori.  
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Tosin moni muukin opettaja ja kaupungin oppinut oli Sortavalan työväenyhdis-
tyksen jäsenenä yhdistyksen alkuaikoina. Jäseniä olivat muun muassa Brander 
ja mallikoulun rehtori Abraham Pietikäinen. Kolmen markan jäsenmaksu ei hei-
tä hetkauttanut, mutta oli pieni tuki yhdistykselle.164 Työväenliikkeen alkuvuo-
sina kaupunkien lukeneisto näki hyvänä, että työväki järjestäytyi ja alkoi sivistää 
itseään. Sisällissota ja sitä edeltäneet levottomuudet muuttivat asennetta jyr-
kästi.  

Sama kuilu kasvoi myös nuorisoseuraliikkeen sisälle. Työväenliikkeen kannatta-
jat jättivät nuorisoseurat ja liittyivät punakaarteihin. Vastaavasti nuorisoseura-
laiset liittyivät suojeluskuntiin ja lopulta valkokaartiin.165 Joutuipa Heikki Kalju-
nen teloittamaankin ainakin yhden nuorisoseuralaisen, Emil Louhelaisen Terijo-
ella.166 

Puoluekannaltaan Franssila oli nuorsuomalainen, vaikka toimi ahkerammin 
kristillisessä työväenliikkeessä.167 Franssila edusti Sortavalan yhdistystä sekä 
valtakunnan liittotasolla että piiritasolla.168 Franssila oli Sortavalan yhdistyksen 
esimies ainakin vuosina 1907 ja 1908, Suomen kristillisen Työväenliiton Wiipu-
rin läänin itäisen maakuntajärjestön toimikunnan jäsen 1908 ja puheenjohtaja 
1909. 

Juho Franssila oli siis varsin sitoutunut työväenaatteen mies, mutta hän oli 
myös vakaumuksellinen kristitty. Tämä näennäinen ristiriita on varmasti vaikut-
tanut Heikki Kaljuseen. Hän on joutunut punnitsemaan kristillisen työväenaat-
teen ja vallankumouksellisen, sosialistisen työväenaatteen välisiä eroja ja yhtä-
läisyyksiä.  

Toinen nuorsuomalainen, jonka kanssa Heikki Kaljunen joutui tekemisiin, oli 
satulaseppä Vilho Saartola, jonka luona Heikki oli satulaseppäopissa. Saartola 
oli nuorsuomalaisten kunnallisvaaliehdokkaana ja lautakuntien jäsenenä.169 

Jos oikein päättelen, on Kaljunen päätynyt kannattamaan Letonmäen ja muiden 
kiihkososialistien linjaa siksi, että oli pettynyt Franssilan ja muidenkin nuor-
suomalaisten edustamaan linjaan. Kaljunen on saattanut ajatella, että tiukan 
paikan tullen Franssilan ja Saartolan kaltaiset henkilöt liittoutuisivat porvarien 
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kanssa. Kaljusen muu oppimistausta ei antanut aihetta luottaa opettajiin, pap-
peihin ja rikkaisiin ihmisiin. Näin hän joutui kovettamaan itseään tarpeetto-
mankin paljon suhteessa kristillisyyteen. Hän halusi tehdä pesäeron selväksi, 
jotta jaksoi ja osasi orientoitua valintansa mukaan. 

Heikki Kaljusen uskonnollisesta kannasta on olemassa ainakin kolme lähdettä. 
Yksi liittyy Kaljusen vierailuun Viipurin ruotsalaisella lyseolla helmikuun lopulla 
1918. Tuolloin oli Kaljunen kuulustellut monen muun valkoisen vangin ohessa 
myös Mäntyharjun kirkkoherra K.V. Petrelliä. Kun Kaljunen oli saanut selville, 
että Petrell on kirkkoherra, hän oli sanonut varsin asenteellisesti kirkkoherralle: 
”Jaa, vai sinä se olet, joka olet luvannut 500 000 markkaa.”170 Tuohon aikaan oli 
nimittäin kulussa sellainen huhu, että valkoiset olisivat kuuluttaneet kirkossa 
maksavansa 500 000 markkaa sille, joka toisi Kaljusen elävänä heidän haltuun-
sa. Tämä episodi kertoo lähinnä uteliaisuudesta ja uhmasta, ei suoraan ateis-
mista. 

Toinen lähde liittyy Kaljusen retkikunnan Pyhäjärven retkeen. Tuolloin Kaljunen 
oli joutunut keskusteluihin papin kanssa. Tästä kohtaamisesta Kaljunen kertoi 
Työ-lehdelle lähinnä ylimieliseen tyyliin.171  

Helvetin rauhankeskusteluako se oli. Mies peloissaan sanoi, ”joka miek-
kaan tarttuu, se miekkaan hukkuu”. Se oli papin lause. Ja minä huo-
mautin, ettei minulla ole miekkaa, vaan ”kuningas Colt”, siinä kaikki. 

Tämä kohtaaminenkaan ei suoraan kerro, että Kaljunen olisi ateisti. Sen sijaan 
se kertoo, että Kaljunen halveksi pappeja ja ylensi itsensä pappissäädyn yläpuo-
lelle. Hän koki itsellään olevan valtaa vaikka tappaa kyseinen pappi. Samalla hän 
koki itsellään olevan myös valta armahtaa tuo pappi. Tietty ristiriitaisuus kan-
nanotosta myös näkyy. 

Kolmas episodi pappien kanssa tapahtui ylioppilas Siilin hautajaisissa, jolloin 
Kaljunen kohtasi pastori Santavuoren.172 Tämä kohtaaminen kuvastaa tiettyä 
pelkoa ja ristiriitaisuutta pappeja ja kirkkoa kohtaan. 

Sitten hän otti ukkomauserin kotelostaan ja viittasi sen piipulla pastori 
Santavuoreen sanoen: ”Pappien kanssa meillä ei ole mitään tekemistä.” 
Pastori Santavuori astui toiselle puolelle huonetta isäni viereen, ja siitä 
Kaljunen lienee saanut sen käsityksen että isäni oli lukkari, koska ei 
tehnyt hänelle yhtään kysymystä. 
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Heikki Kaljusen kodin kristillisyydestä ei ole tarkkaa tietoa. Kiinnostavaa on kui-
tenkin lukea aikalaiskertomuksia, joissa tähänkin asiaan välillisesti viitataan. 
Väinö Björn [myöhemmin Raiso] kertoo, että Kaljusen perheessä oli perheenjä-
senillä lempinimiä. Isä Kaljunen oli Herodes, Albin oli Pilatus ja tytär Aili oli Aa-
piskukko.173 Raamatullisten nimien käyttäminen viittaa ainakin siihen, että raa-
mattu oli tuttu kirja myös Kaljusilla.  

Franssila oli myös raittiusmies, kuten monet nuorisoseuraihmisetkin. Ennen 
kunnallisvaaleja kokoontui Sortavalan kaupungintalolle 2.12.1908 ”kaikkien 
Sortavalan kaupungin kunnallisvaaleissa äänioikeutettujen raittiusmielisten 
kuntalaisten kokous”.174 Mukana olivat mm. Franssila, Sjöstedt ja Brander sekä 
sosialisti August Lindgren, joka oli 1907 Rajavahdin päätoimittajana. Mukana oli 
siis kristittyjä työväenmiehiä, nuorisoseuramies sekä ateistinen sosialisti.  

Heikki Kaljusesta on kerrottu, että hän olisi ollut juoppo.175 On mahdollista, että 
hän on muun muassa Suomen sisällissodan jälkeen kesällä 1918 elellyt Suomes-
ta viemillään rahoilla ylellisesti ja juopotellut Pietarin seudulla. On kuitenkin 
aika selvää, ettei hän sisällissodan aikana juopotellut, kuten vaikkapa Ali Aalto-
nen ja Eero Haapalainen. Sisimmässään Kaljunen oli raittiusmies sekä urheilu-
mies. Hän toimi muun muassa 1920-luvun alussa Omskissa urheiluohjaajana.176 

On hyvin perustelua ajatella, että raittiusaate ja urheiluaate olivat työväenlii-
kettä ja porvarillista tahoa yhdistävä asia. Molemmissa leireissä raittiutta ja 
hyvää fyysistä kuntoa arvostettiin. Kaljusen oli helppo omaksua tällainen aate. 
Ristiriitaa ei ollut.  

Vaikka Vänrikki Stoolissa Lotta Svärd laitetaan tarjoilemaan reippaille sotapojille 
rankan työn palkinnoksi viinaa, oli porvaristonkin aatteena ”kansan kunto kor-
kealle”. Aivan samalla tavoin saattoi joku Ali Aaltonen sanoa suurlakon 1917 
jälkeen nuorelle urholle, Heikki Kaljuselle, että ”mene sinä, nuori ja raitis mies 
ja hoida hommat kuntoon Kannaksella sillä aikaa, kun minä otan vähän paukkua 
Viipurissa”. Molemmat poliittiset tahot kannattivat raittiutta, mutta käyttivät 
viinaa reippaasti. Tässä suhteessa Heikki Kaljunen oli luultavasti lähempänä 
opettajaansa Juho Franssilaa kuin komentajaansa Ali Aaltosta. 
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Bolsevikkitartunta Pietarista 

Kuten on käynyt ilmi, vietti Heikki Kaljunen paljon aikaa Pietarissa vuodesta 
1915 alkaen. Hän oli Pietarissa myös Venäjän vallankumousvuonna 1917, vaikka 
oli tuolloin myös Suomen puolella, lähinnä Viipurissa.  

On melko varmaa, että Heikki Kaljusen aatteellinen kehitys nytkähti suuresti 
radikaalisuutta kohti juuri Pietarin vuosien aikana. Ennen kaikkea Venäjän val-
lankumoukset saattoivat nuoren miehen kiihkon valtaan. Hän epäilemättä koki 
olevansa nyt mukana jossakin suuressa. Samalla aktiiviselle ja lahjakkaalle mie-
helle avautui väyliä saavuttaa merkittäviä asemia ihmisten joukossa. Hänen 
narsistinen piirteensäkin koki tulevansa hoidetuksi. 

Tuosta ajasta on olemassa varsin vähän suoria lähdeviitteitä, joissa viitataan 
Kaljuseen. On lähinnä olemassa joitakin aikalaiskertomuksia. Tässä yhteydessä 
on syytä pohtia Kaljusen suhdetta Leniniin ja Trotskiin. 

Muutamista kertomuksista käy ilmi, että Kaljunen tunsi molemmat vallanku-
mouksen suurmiehet henkilökohtaisesti. Hän oli saanut näiden miesten nimet 
vieraskirjaansa ja oli tehnyt heille komeat salkut. Lenin oli myös puolustellut 
Kaljusta muun muassa Otto Wille Kuusiselle.177 

Edellisten lähteiden lisäksi on olemassa mielenkiintoinen artikkeli Rajan Turva-
lehdessä vuodelta 1937. Tässä artikkelissa Kaljusen lapsuudenystävä kertoo, 
että Kaljunen väitti olleensa Trotskin autonkuljettajana sekä erikoislähettinä 
Suomessa. Kertomus ajoittuu aivan Suomen sisällissodan alle. Miehet tapasivat 
Viipurissa pian Pietisen tehtaan kahakan jälkeen. Samaan aikaan olivat suoje-
luskuntalaiset valmistautumassa omaan retkeensä Hiitolassa.178  

Nyt alkoi Heikki vuorostaan kertoa: ”Tulen juuri Turusta, jonne toin 
suuren aselähetyksen punakaartille Tuulasta.” … ”Muistathan, kun vii-
meksi tapasimme täällä? Heti sen jälkeen menin Pietariin ja jouduin 
siellä Trotskin autonajajaksi. – Nyt olen Trotskin erikoislähetti Suomessa 
ja saan antaa määräyksiä sotilasosastoille sekä punakaarteille. Sen olen 
minä (hän löi rintaansa), joka olen täällä Viipurissakin nyt antanut mää-
räyksen alkuun. Jo on aika tehdä asiat selviksi. (Hän vetäisi taskustaan 
pinkan papereita ja löi ne mahtipontisesti pöytään.) Tässä on näistä Vii-
purin tapahtumista Trotskille raportit – ne vaan käännetään venäjäksi. 

                                                           
177

 Ks. esim. Eino Henttonen, TMT, XXII: 41/85, TA tai Hakkapeliitta 36/1938 (nimim. K. 
Katkera) sekä Arvo Tuominen 1957 s.138 - 145 
178

 Rajan Turva 9/1937 



- 103 - 
 

On siis syytä pohtia Kaljusen toimintatapojen ja suurten vallankumousjohtajien 
aatteellista yhteyttä.  

Sekä Leninille että Trotskille Suomen sisällissota oli osa Venäjän vallankumous-
ta. Kumpikin ajatteli, että Suomessa toteutuu samanlainen vallankumous kuin 
Pietarissa ja koko Venäjällä. Vallankumousjohtajat uumoilivat muidenkin mai-
den, kuten Puolan siirtymistä vallankumouksen kautta sosialismiin. Vasta myö-
hemmin, kun muun muassa Suomen tai Puolan vallankumoukset eivät onnistu-
neet, rakensivat Lenin ja Stalin suunnitelman sosialismin toteuttamisesta Venä-
jällä riippumatta siitä, missä aikataulussa muut maat seuraavat sen esimerkkiä. 
Tässä vaiheessa Trotski kulki edelleen vanhaa tietä pyrkien jatkuvaan vallanku-
moukseen eikä uskonut sosialismin rakentamisen onnistuvan Venäjällä. Näin 
vallankumousmiesten välit tulehtuivat. 

Mutta vuonna 1917 olivat Lenin ja Trotski yhtä mieltä siitä, että Suomessa to-
teutetaan vallankumous Venäjän vallankumouksen vanavedessä. Leninin kanta 
asiaan käy selväksi hänen kirjeenvaihdostaan ja puheistaan loka-marraskuussa 
1917.179 

Venäjän vallankumouksellisen proletariaatin nimissä voin vakuuttaa, et-
tä Suomen työläisten suuret järjestäjänlahjat, korkea kehitystaso ja 
demokraattisissa laitoksissa saatu pitkäaikainen poliittinen kouliutunei-
suus auttavat heitä toteuttamaan menestyksellisesti Suomen sosialisti-
sen uudelleenjärjestelyn. Luotamme Suomen vallankumouksellisten so-
siaalidemokraattien veljelliseen apuun. 

Edellinen kirje oli lähetetty Kullervo Mannerille, Yrjö Sirolalle, Otto Wille Kuusi-
selle, Edvard Valppaalle ja K.H. Wiikille, ja oli päivätty 11.11.1917. Kirje kertoo 
selvän viestin Leninin tahtotilasta. 

Vastaava määrätietoisuus tulee esille Leninin salaisesta kirjeenvaihdosta armei-
jan, laivaston ja työläisten Suomen aluekomitean puheenjohtajan I.T. Smilgan 
kanssa. Tässä kirjeenvaihdossa Lenin kytkee Suomessa olevan venäläisen laivas-
ton Pietarin vallankumouksen tukemiseen. Samalla Lenin kytkee Pietarin tapah-
tumat Suomen tapahtumiin. 

Jos Suomen porvaristo ostaa saksalaisilta aseita suunnatakseen ne omia 
työläisiään vastaan, me tarjoamme viimeksi mainituille liittoa Venäjän 
työtätekevien kanssa. 
… 
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Me – käytän sopimatonta sanaa – ”valloitamme” nyt Suomea, mutta 
emme niin kuin kansainväliset kapitalistirosvot sitä tekevät. Me valloi-
tamme siten, että annamme Suomelle täyden vapauden elää liitossa 
meidän tai muiden kanssa ja samalla takaamme kaikkien kansallisuuk-
sien työtätekeville täydellisen tukemme kaikkien maiden porvaristoa 
vastaan. 

 

Leninin usko Suomen vallankumouksen onnistumiseen oli suuri vielä tammi-
kuun lopulla 22.1.1918 juuri ennen Suomen sisällissodan alkua. Radiosanomas-
saan ”Kaikille, kaikille” hän toteaa, että ”Suomessa lujittuu nopeasti Suomen 
työväenhallituksen voitto, vastavallankumouksellisen valkokaartin joukot on 
tungettu pohjoiseen, työläisten voitto on niistä taattu.” 

Samana päivänä tapasi Heikki Kaljunen Viipurin asemalla lapsuudenystävänsä ja 
kertoi olevansa Suomessa Trotskin asialla.  Kaljunen oli melko varma, ettei sisäl-
lissotaa syttyisi, koska ”kaikki, jotka ovat vähääkään meitä vastaan, vain yksin-
kertaisesti tapetaan”.180 Koomista on se, että tapaamisen päätteeksi Kaljunen 
suostuu kantamaan lapsuudenystävänsä aselaukun vartijoiden ohi junaan.   

 
Kuvassa Lenin pitää puhetta Moskovan Punaisella torilla lokakuun vallankumouksen 
vuosipäivänä 1918. Heikki Kaljunen on niitä harvoja suomalaisia, jotka ovat tavanneet 
Leninin henkilökohtaisesti. Kuva: Maailma ja Me 11/1977 
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Venäjän kommunistisen puolueen seitsemännessä edustajakokouksessa maa-
liskuussa 1918 Lenin kommentoi Brest-Litovskin rauhansopimusta Suomen 
osalta: 181 

Sopimuksessa meitä on käsketty siirtämään joukkomme, ilmeisen kel-
vottomat joukkomme pois Suomesta, mutta meitä ei ole kielletty vie-
mästä aseita Suomeen. 
… 
 
Me autoimme sitä [Suomea] juuri siten, että peräännyimme ajoissa 
saksalaisten edessä. 
… 
 
Sotaväestämme emme ole yhtään hyvää miestä tuoneet pois emmekä 
tuo. 
… 
 
Koska rautatiet ovat säilyneet, me autamme sekä Ukrainaa että Suo-
mea. 
 

Kaljunen näytti uskovan suurten vallankumouspäälliköiden tavoin sosialismin 
voittoon Suomessa. Hän otti tosissaan Pietari-Viipuri radan suojaamisen, jotta 
vallankumous Suomessa voisi toteutua. Tässä suhteessa hän oli omaksunut 
bolsevistien aatemaailman ja esikuviensa Leninin ja Trotskin ajatukset täydelli-
sesti. Vastaavasti voidaan sanoa hänen toimintatavoistaan puhdistustöissä Vii-
puri-Pietari radan varrella. Hän toimi suorasukaisesti ja varsin tehokkaastikin. 
Esikuvana voi hyvin olla Trotskin ajattelutapa. 

Mirko Harjula pitää Leninin hallinnon toimintaa Suomeen nähden lähinnä teat-
terina. Toisaalta Leninin hallinto tunnusti Suomen itsenäisyyden, mutta samalla 
aseisti punakaarteja ja antoi ohjeita Suomen punakaarteille.182 Harjulan ajatuk-
senkulkuun on helppo yhtyä. 
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Hyvänä esimerkkinä Leninin halusta aseistaa punakaartia voidaan esittää Viipurin asevarikon 
inventaariotietoja aikaväliltä 5.4. – 16.4.1918. Tuolloin oli yksistään Viipurin varastossa aseita 
seuraavasti:183 

 - erilaisia kiväärin patruunoita yli 3 miljoonaa kappaletta 
 - erilaisia sotilaskivääreitä noin 20 000 kappaletta 
 - konekivääreitä panosvöineen 39 kappaletta 
 - kahdeksan tykkiä 
 - erilaisia tykin ammuksia yli 5300 kappaletta 
 - muita räjähteitä ja pommeja. 

Tämä arsenaali oli siis Viipurissa asevarastossa. Rintamilla olivat toki omat aseensa ja pitkin 
Suomea eri paikkakuntien varastoissa omat aseensa. Aseiden puutteeseen punakaartin tappio ei 
siis perustunut. 

 

Trotski kirjoittaa kirjassaan Terrorismi ja kommunismi seuraavasti:184 

Joka haluaa päämäärää, se ei saa kieltäytyä keinoista… Jos kerran sosia-
listinen kumous vaatii diktatuuria – ”ainoana muotona, jolla köyhälistö 
voi toteuttaa valtiollisen valtansa” – niin diktatuuri täydytään turvata 
keinolla millä hyvänsä. 
… 
Joka periaatteellisesti luopuu terrorismista… sen täytyy myöskin luopua 
työväen luokan poliittisesta vallasta, kumouksellisesta diktatuurista. 
… 
Vallankumouksellisen puolueen tehtävä on toinen: se, että se aikanaan 
näkee vaaran ja estää sen toiminnallaan. Ja tätä varten ei ole muuta 
keinoa kuin siepata valta sen todellisilta pitäjiltä… 
… 
Vallankumous … vaatii vallankumouksellista luokkaa pyrkimään pää-
määräänsä käyttämällä kaikkia sen hallussa olevia keinoja: jos tarvitaan 
– aseellista kapinaa, jos vaaditaan – terrorismia. 
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Eräässä toisessa tekstissä Trotski kuvailee ajatuksiaan sisällissotaan seuraavas-
ti:185 

Sisällissodassa, kuten muissakin, voitto voidaan saavuttaa vain päättä-
väisellä ja järkähtämättömällä toiminnalla. Empimistä ei saa olla. Neu-
votteluihin antautuminen on vaarallista… 

Heikki Kaljusen tapa toimia ja ajatella muistuttaa hämmästyttävän paljon Trots-
kin tapaa ajatella. Ei siis ole lainkaan mahdotonta, etteikö Trotski olisi ollut Kal-
jusen toiminnan taustalla. Tämä on taas aiheuttanut kitkaa Kaljusen suhteeseen 
Suomen punakaartin Viipurin esikuntaan. Tarpeet, näkemykset ja käskyt eivät 
välttämättä ole aina olleet yhdensuuntaisia. Kaljunen oli mieluummin uskolli-
nen suuremmalle auktoriteeteille kuin Viipurin herroille. Tämä sopi hyvin Kalju-
sen suuruudenhulluun ajatusmaailmaan. 

Kuinka tällainen suhde Kaljusen ja Trotskin välillä on ollut mahdollinen? Esiin-
tymistaitoinen, itseään mielellään esiin tunkeva, jonkin verran narsistinen, pe-
ruslahjakas nuori mies on kenties vain käyttänyt hyväkseen tilanteita sekaisessa 
Pietarissa.  

Joka tapauksessa Rahjan veljeksillä oli jo olemassa suhde Leniniin ja Trotskiin. 
He taas olivat aktiivisia asehankkijoita Suomen punakaartille. Ali Aaltonen tu-
tustui Kaljuseen Viipurissa marraskuussa 1917 ja Aaltonen puuhaili myös aktii-
visesti asekuljetusten kanssa. Aaltonen on pyytänyt reipasta nuorta miestä mu-
kaan asehankintamatkoilleen, ja tätä kautta Kaljunen ja Trotski ovat epäilemät-
tä kohdanneet. Kaljunen on ollut turvaamassa muun muassa suuren asejunan 
matkaa Pietarista Viipuriin. Tästä on todisteena pari puhelinsanomaa 
27.1.1918, joista toisessa on seuraava viesti:186 

27.1.18 kello 12 ja 10 päivällä osastopäällikkö Kaljunen ilmoittaa tele-
fonissa, että vakoiluosasto on saapunut Terijoelle ja on rata sinne saak-
ka Pietarista vapaa. Ensimmäinen juna on luultavasti lähtenyt Pietarista 
ja matkalla. 

Tutkimuksissa saatu selville että rautatievirkailijoista ym. on muodos-
tunut järjestö, jonka suunnittelee radan rikkomisia ym. sabotaasia. 
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Päällikkö ammuttu!
187

 Ilmoitettu täältä Kaljuselle että ovat varovaisia 
tullessa varsinkin asemille… 

 

Tammikuun alussa 1918 oli Viipurista lähetetty muualle Suomeen punakaarteille aseita seuraa-
vasti: tykkejä 9 kpl, kuularuiskuja 22 kpl, kuularuiskuvöitä 57 kpl, kranaatteja 189 kpl ja kiväärin 
patruunoita 439 205 kpl.188 Näissä luvuissa ei ole mukana joulukuun lähetyksiä. Eli punakaarteilla 
oli Rahjan veljesten, Aaltosen ja Kaljusen toimittamia aseita jo tuossa vaiheessa jonkin verran. 

 

 
Kuvassa Lev Trotski (keskellä) on Moskovan punaisella torilla elokuussa 1921. Hän oli 
Neuvosto-Venäjän ensimmäinen ulkoasiankomissaari. Hänet valittiin tehtävään yöllä 
9.11.1917 klo 2.20, kun muukin kansankomissariaatti valittiin.

189
Hän oli virassaan hel-

mikuulle 1918. Kuvassa vasemmalla on Trotskin varamies vallankumouksellisen sota-
neuvoston puhemiehenä, J.M. Skljansk. Oikealla on puna-armeijan esikuntapäällikkö 
S.S. Kamenev.

190
 Trotski oli kuvan ottamisen hetkellä jo kirjoittanut edellä kerrotut 

ajatukset. Kuva on otettu kirjasta Kangaspuro, Neuvosto-Karjalan taistelu itsehallinnos-
ta, Helsinki 2000, s. 77. 
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 Lienee Arvi Lampinen, jonka Kaljunen ampui 26.1.1918. 
188

 KA, VSA, IB 4:103b 
189

 John Reed, Kymmenen päivää, jotka järisyttivät maailmaa, Tampere 1957, s.147 
190

 Kuva ja kuvatekstin tiedot ovat kirjasta Markku Kangaspuro, Neuvosto-Karjalan tais-
telu itsehallinnosta, SKS, Helsinki 2000, s.77. 
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Ihmispeto vai tehokas vallankumoussoturi 

Tämän kirjan varsinaisena tarkoituksena ei ole kertoa Heikki Kaljusen tekemisis-
tä ja menemisistä vuoden 1918 sisällissodassa. Tutkimuksen painopiste on Kal-
jusen persoonassa ja sen ympärille muodostuneessa myytissä. Näin ollen ei ole 
tarpeen tutkia yksityiskohtaisesti kaikkia Suomen sisällissodan Karjalan kannas-
ta koskevia vaiheita sotahistorialliselta kannalta.  

Pitkin kirjan sivuja on kuitenkin viitattu runsaasti sotatapahtumiin, koska Kalju-
sen persoonan kuvaukset liittyvät paljolti talven ja kevään 1918 ja syksyn 
1917tapahtumiin. Sotatapahtumat ovat siis eräänlainen kehys kaikelle sille, 
mitä tässä kirjassa tarkastellaan. 

Kaljusta on kutsuttu lukemattomia kertoja ihmispedoksi, raakalaiseksi tai 
muuksi vastaavaksi. On annettu ymmärtää, että hän tappoi ihmisiä pelkästä 
mielijohteesta ja jopa nauttien tappamisesta. On todennäköistä, ettei tämä 
myytti pidä paikkaansa. Kaljunen oli ennen kaikkea halukas addikti, jota ohjasi 
pääsääntöisesti toisen asteen tahtotila.  

On kuitenkin vielä tarpeellista käydä lävitse mahdollisimman monta kuoleman-
tapausta, joihin Heikki Kaljunen liitetään joko tekijänä tai toimeksiantajana. 
Ehkä tämän analyysin kautta voimme hahmottaa aikaisempaa tarkemmin, oliko 
Kaljunen ihmispeto vai ainoastaan tehokas sotilas, joka toimi keinoja kaihta-
matta oman aatteensa puolesta. Aikalaiskertomukset tuovat eteemme loppu-
jen lopuksi aika harkitsevan miehen, mutta tukevatko arkistoista löydettävät 
tiedot tätä kuvaa? 

Kaljusen toimintaa arvioitaessa on otettava huomioon kaksi asiaa. Toisaalta hän 
saattoi perustella tapponsa sotatilan avulla. Hänen ajattelussaan on luultavasti 
ollut kohta, joka antoi luvan kaikkien vihollisten eliminointiin. Vihollinen oli taas 
jokainen, joka vastusti punaisten valtaa. Tämän kriteerin täyttänee jokainen 
Kaljusen tappama tai tapattama henkilö. Erityisesti tämä tuli esiin niillä alueilla 
ja niissä tapauksissa, jotka liittyivät Pietari-Viipuri rataosan turvaamiseen. Kalju-
sen tulilinjalla olivat erityisesti Viipurin suojeluskunnan IV pataljoonan eli rauta-
tieosaston miehet. Näiden miesten tehtävänä oli toisaalta hankkia aseita eten-
kin sodan alkuaikoina sekä toisaalta sabotoida punaisten rautatieliikennettä. 
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Näihin joukkoihin kuuluivat Kaljusen ampumat tai ammuttamat Petter Siili, 
Juho Kylmänen, Arvi Lampinen, Fritz Niemann, Toivo Nyberg ja Yrjö Laitinen.191 

Niemannin osuus radan räjäytyksiin oli aivan selvä. Myös valkoisen puolen his-
torian kirjoittajat myöntävät tämän. Kaiken lisäksi Niemannin asunnon sohvasta 
löytyi myöhemmin Sahajoen sillan piirustusten sinikopio.192 Aarno Karimo ker-
too, että ”sähköttäjä W. Niemann Raivolassa tiesi, mihin tarkoitukseen hänen luokseen 

piilotetut räjähdysaineet oli tarkoitettu.”
193 

Mukana räjäytyshankkeissa oli muitakin. Näistä jotkut pääsivät karkuun ja val-
koisten puolelle, toiset Kaljusen mauserin eteen Terijoen asemalla.194  

On olemassa useita todisteita siitä, että Kaljunen ei toteuttanut välitöntä tap-
pamista kirjaimellisesti.  

Aikalaiskertomus, missä käsitellään varsin paljon Kaljusen käyttäytymistä, on J. 
A. Torvelaisen kirjanen Kapinatalvena Kannaksella.195 Jalmar Alexander Torve-
lainen oli Ollilan aseman 40-vuotias toinen kirjuri.196 

Torvelainen kertoo, että ”joukon johtaja, tummaihoinen, solakka ja venäläisen 
kenraalin pukuun puettu punakaartilainen kääntyi puoleeni mauseriaan heilu-
tellen. En enää tarkalleen muista, mitä hän silloin sanoi, mutta virka-asioita 
koskivat hänen määräyksensä. … annoin hänen tietää, etten voi sitä täyttää. 
Kun hän lopulta jyrkästi vaati minua niitä tottelemaan, sanoin hänelle olevani 
niitä virkamiehiä, jotka ovat tehneet virkavalan, ja lisäsin: … sanon teille suo-
raan, etten mauserianne pelkää.” 

Narsistisesti käyttäytyvän ihmisen tavoin Kaljunen ärsyyntyi Torvelaisen uhmas-
ta ja hyökkäsi välittömästi asettaan heiluttaen Torvelaisen kimppuun. Kaljusen 
äänikin nousi Torvelaisen mukaan ylärekisteriin. Kiivastumisestaan huolimatta 
Kaljunen ei vanginnut Torvelaista, vaikka he kinastelivatkin pitkään ja vaikka 
punakaartilaiskomissaari Lankinen kieli Kaljuselle Torvelaisen olleen 1917 lakon 
aikana aktiivinen työväenliikkeen vastustaja. Torvelainen kiisti syytökset, vaikka 
olikin syyllinen. 
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 Nimimerkki ”Kersantti”, Suomen Sotilas 17 – 18/1921, ks. myös Mikko Uotinen, 
Punaisen päivän päättyminen Terijoella, 1918, s.18 
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 Karimo, Karjalan nousu 1918, 1937, s. 235, Niemannin etunimi on tosin Fritz 
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 Karimo 1937, s.269 
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 Vaasan Kirjapaino 1931, s.18 – 20 ja 25 - 32 
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 Suomen valtiokalenteri 1918, Helsinki 1917, ks. myös Olsoni & Taimi 1942, s. 323.  
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Kaljusen ja Torvelaisen konflikti ei loppunut tähänkään, vaan jatkui sen selvitte-
lyllä, oliko Torvelainen humalassa. Torvelainen myöntää kirjassaan olleensa 
pienessä tuiskeessa, mutta ei ”sikahumalassa”. Liittolaisen hän sai eräästä ase-
mamiehestä. Torvelainen nimittäin laski, että asemamies tukisi häntä, koska oli 
Torvelaiselle 100 markkaa velkaa. Kohtauksen päätteeksi Torvelainen oli vielä 
päästänyt suustaan huolimattoman lauseen: ”Menkää helvettiin mokomat her-
rat.” Lause kiiri Kaljusen korviin ja uusi kohtaaminen oli pohjustettu. 

Tämän episodin jälkeen Torvelainen yrittää ehtiä pakoon, mutta epäonnistuu 
aikeessaan ja vangitaan Ollilan asemalla. Hänet viedään Terijoen asemalle Kal-
jusen kuulusteltavaksi. Terijoella Torvelainen sijoitettiin toiseen asemaraken-
nuksen sisällä olevaan kioskiin, missä hän sai olla vajaan vuorokauden. Hän sai 
kuunnella punaisten pilkkaa koko tuon ajan. Lopulta kioskin eteen saapui myös 
Heikki Kaljunen. 

Kaljunen tarkasteli Torvelaista pitkän tovin ja mietti, mitä olisi sanonut. Lopulta 
hän avasi suunsa ja totesi: ”Enkö minä varoittanut teitä jo siellä Ollilassa; älkää 
olko hävytön. Enkö varoittanut? Mutta otitteko te vastaan varoitukseni? Vielä-
kö mitä. Meidän poislähdettyämme te olitte olleet vieläkin hävyttömämpi.”  

Tästä kehkeytyy keskustelu Kaljusen ja Torvelaisen välille: 

”Millä tavalla?” Huomauttaa Torvelainen Kaljusen kommenttiin. 

”Milläkö tavalla? Ettekö tosiaankaan tiedä milläkö tavalla?” 

”En ainakaan voi muistaa mitään kummempaa tapahtuneen kuin kont-
torissa oli.” 

”Vai niin”, jatkoi Kaljunen hampaittensa välistä ja irvisteli pahaa ennus-
tavasti. ”Ette voi muistaa. Ette tahdo muistaa. Mutta kyllä minä opetan 
teidät muistamaan.” 

Sitten Kaljunen toisti kaiken, mitä oli tapahtunut Ollilan asemakontto-
rissa, ja mainitsi vielä senkin, mitä Torvelainen oli tehnyt ja sanonut 
asemasillalla junan lähdettyä. 

”Torvelainen vastasi hänelle: ”Jos teille aikaisemminkin on syötetty mi-
nusta paksua valetta, on tämä kertomanne mielikuvituksen huippu.” 

”Minäkö siis valehtelen?” 

”Ette te, mutta ne ovat valehdelleet, jotka minusta ovat teille kerto-
neet.” 
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”Vaiko valehdelleet, ja te puhutte totta”, virnisteli Kaljunen ja samassa 
sieppasi mauserinsa kupeeltaan ja osoitti sen kohti Torvelaisen päätä. 

Kaljunen ei ampunut Torvelaista ja poistui sanoen: ”Kyllä tästä asiasta vielä 
selvä tehdään.” Seuraavana päivänä Torvelainen uskalsi valittaa vahtisotilaalle 
oloistaan: ahtaasta kopista ja ruoan puutteesta. Sotilas kieli asiasta Kaljuselle, 
joka palasi Torvelaisen luo. 

Kaljunen kysyi, kuinka Torvelaista oli kohdeltu huonosti. Torvelainen toisti 
asiansa, jonka oli kertonut jo vahtisotilaalle. Tästä Kaljunen tuli raivoon ja tart-
tui taas mauseriinsa. Hän ojensi aseen Torvelaista kohti niin kiivaasti, että tämä 
luuli jo loppunsa tulleen. Kaljunen ei kuitenkaan taaskaan ampunut. 

Tämän jälkeen Torvelainen vietiin aseman kellariin yhteen komeroon. Ruokaa 
hän ei edelleenkään saanut. Seuraavana päivänä hänet sitten käytiin hakemas-
sa yläkertaan asemahalliin paikkaan, missä oli aikaisemmin teloitettu useita 
henkilöitä. Kaljunen kysyi Torvelaiselta: 

”Tiedättekö, kuinka monta tuossa jo on saanut tuomionsa?” 

”Olen kuullut, että kahdeksan.” 

”Ei ole, van yhdeksän”, vastasi hän, ”ja te olette?” 

”Lienen sitten kymmenes.”  

Sitten Kaljunen alkoi penätä Torvelaiselta, että onko hän syytön, kuten on väit-
tänyt. Hän osoitti koko ajan Torvelaista aseella rintaan ja toisti kysymyksensä 
neljä kertaa. Torvelainen pysyi kertomuksessaan eli valheessaan tiukasti. Lopul-
ta Kaljunen totesi: ”Nyt en vielä teitä ammu. Otan vielä asioista selkoa ja jos 
olette valehdellut, ette pääse elävänä.” 

Tähän Torvelainen vastasi, että ”olen avuton teidän edessänne.” 

Lopulta Torvelainen lähetettiin Viipurin lyseolle vankeuteen. Tätä ennen oli 
Torvelainen todistamassa tapahtumaa, missä Kaljunen ampui pakoon juosseen 
vangin, mutta oli samalla osunut kuolettavasti ampumalinjalle osuneeseen pu-
nakaartilaiseen. Tästä erheestään Kaljunen oli menettänyt mielensä tasapainoa, 
mutta ei kuitenkaan ollut ampunut muita vankeja. 

Tämä Torvelaisen kertomus sisältää varsin tylyn kuvauksen Kaljusesta. Torvelai-
sen tavassa kertoa tapahtuneesta on kohtuullisesti malttia. Kolmentoista vuo-
den mukanaan tuoma etäisyyskin saattaa vaikuttaa, että Torvelainen kykenee 
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näkemään punaisten toiminnassa yksilöllisiä eroja. Kaikki punkit eivät olleet 
Torvelaiselle Kaljusia. Oli kyllä käynyt selväksi, että Torvelainen ei kannattanut 
punaisten valtaa, mutta silti Kaljunen jätti hänet henkiin. Kaljunen ei siis ampu-
nut muitta mutkitta kaikkia vankejaan. 

Luutnantti Yrjö Ilmari Kaulion muistelmat sisältävät aineksia, jotka on syytä 
laittaa tähän lukuun. Kaulio kertoo toiminnastaan ennen Suomen sisällissotaa 
muun muassa Venäjän maaliskuun vallankumouksen aikoihin seuraavaa:197  

Venäjän vallankumouksen aikana olin toimessa Pietarissa. Vallanku-
mouspäivinä keräsin aseita VR konepajan konttoriin, josta ne liikenteen 
alkaessa toin kotiin Ollilaan … ja sieltä edelleen Viipuriin, jossa ostajana 
oli Laurikainen Kuopiosta ja Helsinkiin suojeluskuntaan. 

Kyseinen asekauppias oli perustamassa elo-syyskuun vaihteessa Kuokkalaan ja 
Ollilaan suojeluskuntaa. Myöhemmin Kaulio toimi Terijoella valkoisten vakoili-
jana. Hän sai tietoja työväentalolta henkilöistä, joita oltiin aikeissa pidättää. 
Tiedon saatuaan Kaulio kertoi asiasta kyseisille henkilöille. Lopulta hän itsekin 
joutui vangiksi 31.1.- 1.2. välisenä yönä.  

Kaulio pelkäsi tulevansa ammutuksi, mutta hänet kuljetettiinkin Viipuriin van-
keuteen. Vankeudessa häntä kuulusteltiin muutama kerta, ja lopulta hänet 
vapautettiin. Vapauduttuaan hän muutaman muun henkilön kanssa kiersi Laa-
tokan ja pääsi lopulta Sortavalaan valkoisten puolelle. 

Kaljusen toiminnasta Kaulio kertoo muutamia mielenkiintoisia asioita: 

…siellä vietiin minut Kaljusen eteen II lk ravintolahuoneeseen, joka oli 
hänen esikuntansa. Kaljunen istui keskilattialla olevan pöydän ääressä, 
jossa istui muutamia ”sairaanhoitajattaria”, tunnettuja yleisiä naisia 
Viipurista. Hän nousi ylös minua tuotaessa, astui eteeni ja sanoi: Kuka 
tämä on? Tuojani vastasi: Tämä on Ilmari Kaulio Ollilasta. ”Vai niin”, sa-
noi Kaljunen, otti minua olkapäästä kiinni, käänsi ja huusi ”Katsokaa, 
tässä näette lahtarin täydessä univormussa”. ”Mene tuohon!” ja tyrk-
käsi minut ampumapaikalle seisomaan. Otti mauserin, nosti sen, mutta 
laski kuitenkin ja sanoi: ”Ei ammuta vielä. Viekää vaunuun.” Ja lisäsi kul-
jettajalleni: ”Hengelläsi maksat hänen turvallisuudestansa. 

Sitten Kaulio ja muutama muu vanki vietiin junanvaunuun, minne Kaljunenkin 
hetken kuluttua saapui ja juna lähti hitaasti kohti Viipuria. Mukana oli myös yksi 
”luokkapetturi”. Matkalla Viipuriin juna pysähtyi Uudellakirkolla, Perkjärvellä ja 
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Kämärällä ennen Viipuria. Jokaisessa paikassa olisivat paikalliset punakaartilai-
set halunneet ampua vangit, mutta Kaljunen esti verityöt systemaattisesti. 
Etenkin Kämärällä oli tilanne riistäytyä käsistä. Yksi punakaartilainen oli jo otta-
nut pistoolinsa esiin ampuakseen yhden ”luokkapetturin”, mutta Kaljunen ehti 
väliin.   

Kaljusen käyttäytyminen oli mielenkiintoista. Hän ei selvästikään halunnut, että 
Kaulio ammutaan, vaikka mies oli selvästi ”lahtari”. Miksi hän halusi säästää 
miehen hengen? Toisaalta hän ei näyttänyt haluavan teloittaa tai teloituttaa 
ketään muutakaan kyseisessä junassa ollutta henkilöä. Kaljusta pidettiin jo tuol-
loin silmittömänä tappajana. Niin uskoi kertomansa mukaan Kauliokin.  

Ehkäpä asia oli kuitenkin niin, että Kaljunen ennen kaikkea ajatteli, kenet on 
syytä ampua ja kenet säästää. Ehkä hän ajatteli, että Kauliolla on sellaista tietoa 
valkoisten asehankinnoista ja vakoilutoiminnasta, joka oli syytä saada kuuluste-
luissa miehestä ulos. Kaulio oli arvokkaampi tietolähteenä kuin kuolleena. Eli 
luultavasti Kaljunen ajatteli ainoastaan sotilastaktisesti eikä sen ihmeellisem-
mällä tavalla. Vastaavanlaisia tilanteita oli marraskuun 1917 rankaisuretkellä 
useita. Kaljunen tyytyi pelottelemaan, mutta ei tappanut. 

Toinen, vähemmän sotilastaktinen teko oli työläisluopion säästäminen. Hän ei 
tiennyt mitään tärkeitä asioita, mutta silti Kaljunen esti hänen ampumisen. 
Tämä saattaa selittyä Kaljusen narsismin avulla. Narsisti ei siedä, että joku toi-
nen ohjaa tapahtumia ja määrää, kenet muun muassa ammutaan. Tällaisessa 
tilanteessa on narsistin kannalta parempi, että ihmisen henki säästetään. Olen-
naista tällaisessa tilanteessa on se, kuka määrää. Ei niinkään se, kenet ammu-
taan ja ammutaanko ollenkaan. 

Myös Suomenlinnan kasarmihoitoalueen kasarmirakennusmestari Jalmari Ala-
joki kuului niihin henkilöihin, joita Kaljunen epäili, mutta jätti lopulta rauhaan. 
Alajoki kertoo toimistaan sisällissodan aikaan muistelmissaan, jotka on tallen-
nettu arkistoon.198 Hän kertoo, kuinka sekä Kaljunen että asemakomissaari Juho 
Riutta olivat häntä kuulustelleet. Riutta sekä muutama muu henkilö olivat 
pommittaneet häntä erilaisin vaatimuksin ratamestarin toimessaan. Lopulta 
Alajoki oli kyllästynyt tähän tasapainoiluun punakaartin ja omatuntonsa välillä. 
Hän päätti paeta Inosta Inkerinmaan kautta Tallinnaan huhtikuun alkupuolella: 

Huhtikuun alkupuolella tein matkan Inosta Inkerinmaan kautta Tallin-
naan, jossa annoin saksalaiselle sotilasjohdolle selvän kuvan silloisesta 
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tilanteesta Etelä-Suomessa ja tarkat tiedot Venäjältä Suomeen lähete-
tyistä sotilasjunista venäläisine sotilaineen ja aseistuksineen. 

Tämä Alajoenkin tapaus osoittaa, että Kaljunen epäili oman puolensa kannalta 
yleensä aivan aiheesta ja oikeita henkilöitä. Alajokikin osoittautui lopulta soti-
lasvakoojaksi, tai ainakin tilanne hänet sellaiseksi muutti.  

Kaljusta on moitittu paljon juuri siitä, että hän pelotteli vankejaan ampumalla 
lähelle päätä seinään. On epäilemättä arveluttavaa toimia näin. Kuitenkin on 
syytä kysyä, miten olisi suhtauduttu siihen, jos hän olisi ampunut muitta mut-
kitta kaikki kuulusteltavansa. Ehkä Heikki Kaljunenkin sentään harkitsi jonkin 
verran, ennen kuin tappoi ihmisen.  

Toinen asia, joka on syytä ottaa huomioon arvioitaessa Kaljusen suorittamia 
surmia, on se, että yleensä rintamapäällikön ei ole tapana suorittaa itse teloi-
tuksia. Tavallisesti ylempi päällystö antoi määräyksen suorittaa teloitus ja varsi-
naisen työn tekivät tavalliset sotilaat. Oliko Kaljusen tämä toimintatapa moraa-
lisesti ala-arvoinen? Poikkeavan se oli, mutta oliko se ala-arvoinen. 

Eikö ole niin, että murhan toimeksiantaja on vastuussa murhasta ja saa oikeu-
dessa tuomion murhasta? Mikä sitten on murha ja olivatko vuoden 1918 sisäl-
lissodan teloitukset murhia? Kysymykseen on vaikea vastata. Vastaaminen on 
yhtä vaikeaa riippumatta siitä, ovatko tarkastelun kohteena Heikki Kaljusen 
suorittamat ampumiset vai valkoisten sotilaiden suorittamat teloitukset. Onko 
sodan tai yhteiskunnallisen levottomuuden aikana tehdyt tapot murhia vai so-
tatilaan liittyviä kuolemantapauksia, ja missä vaiheessa tällainen toiminta täyt-
tää sotarikoksen tunnusmerkit.  

Yksi määrittelytapa on erottaa toisistaan rintamasodassa kaatuneet henkilöt ja 
muissa oloissa kuolleet. Muissa oloissa surmansa saaneita voi olla monenlaisia. 
Heissä voi olla takalinjoilla teloitettuja tai vaikkapa sodan aiheuttamien tautien 
ja nälän tappamia ihmisiä. Takalinjoilla teloitettujen joukossakin voi olla mo-
nenlaisia tapauksia. Heissä voi olla virallisessa kenttäoikeudessa tuomittuja ja 
pikaoikeudenkäynnissä tuomittuja. Edellisestä tuomiosta on yleensä tutkinta-
pöytäkirja, mutta jälkimmäisestä korkeintaan maininta paperissa. 

Vuoden 1918 valkoisten kenttäoikeuksien pöytäkirjat olivat sekä perusteellisia 
että pelkkiä nimilistoja, joihin on laitettu perään numero 1. Punaisten vallan-
kumoustuomioistuimet käsittelivät usein asioita, joista ei langetettu kuoleman-
tuomioita. Muun muassa Viktor Pikkasen tapauksessa jutusta tehtiin kuitenkin 
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pöytäkirja.199 Pikkanen tuomittiin kuolemaan. Sen sijaan monissa Kaljusen toi-
meenpanemissa oikeudenkäynneissä vain kuulusteltiin ja tuomittiin merkitse-
mättä mitään paperille. Ainakaan mitään paperisia dokumentteja ei ole säily-
nyt. Oikeudenkäytön kannalta sotatila on aina barbarian aikaa. Heikki Kaljunen 
on omalta osaltaan ollut osallinen tähän barbariaan valkoisten kannalta väärällä 
puolella ja punaisten kannalta katsoen oikealla puolella. 

 

Muun muassa Kivennavan yleisen syyttäjän toimesta on aikavälillä 4.3. – 16.4.1918 nostettu syyte 
kaikkiaan 33 jutussa. Näistä 16 jutussa syyte liittyi joko suojeluskuntaan kuulumiseen, suojelus-
kunnan avustamiseen tai vastavallankumouksellisuuteen. Syytettynä näissä jutuissa oli yhteensä 
19 henkilöä. Lisäksi viidessä eri tapauksessa oli syytteenä salakuljetus liittyen mm. aseiden sala-
kuljetukseen. Kuolemantuomioita ei tuomittu. Pääosin jutut siirrettiin tai ne raukesivat. Yhdeksässä 
jutussa langetettiin sakkorangaistus. Muita rangaistuksia olivat kotiaresti, korvausvelvollisuus, 
uhkasakko, vankeusuhka ja pidätys. Mm. edellä muistelmiaan kertonut J.A. Torvelainen tuomittiin 
Kivennavalla vastavallankumouksellisuudesta 7.3.1918 200 markan sakkoihin. Hänet toimitettiin 
kuitenkin Viipuriin vankeuteen. Loput syytteet liittyivät pääosin elintarvikesäädösten rikkomisiin ja 
yhteisten rahojen väärinkäyttöön. Syytettyinä näistä rikoksista oli pääosin punaisia.200  

 

Kaljusen suorittamat surmat 

Heikki Kaljunen on ampunut omin käsin 23.1. – 19.4.1918 todennäköisesti 14 
henkilöä. Yksi tapaus näistä on sellainen, joissa Kaljunen on ensin antanut toi-
meksiannon miehilleen suorittaa teloitus, mutta nämä eivät ole saaneet vankia 
hengiltä. Näin Kaljunen on itse ampunut varmistuslaukaukset päähän. Toinen 
tapaus taas on sellainen, että yksi Kaljusen alainen ampui omin päin vankia, 
mutta ei saanut tätä hengiltä, joten Kaljunen varmisti tämäkin veriteon.201 

Paavolainen on päätynyt Kaljusen surmien osalta selvästi pienempiin luke-
miin.202 Paavolainen on laskenut, että Kaljunen olisi suorittanut itse ainakin viisi 
murhaa. Lisäksi Paavolainen kertoo Terijoen esikunnan surmanneen ainakin 13 
henkilöä. Tämän tutkimuksen mukaan lukemat ovat siis merkittävästi suurem-
mat.  
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Lisäksi Kaljunen ampui vahingossa kaksi henkilöä tähdätessään toista henkilöä. 
Näistä toisessa tapauksessa hän ampui yhdellä laukauksella kaksi ja toisessa 
tapauksessa ratsun selässä horjahtaessaan väärän henkilön.203 Kaljunen on li-
säksi ollut varma toimeksiantaja seitsemässä teloituksessa. Kaiken kaikkiaan 
Kaljunen on ollut todistettavasti osallisena vahingonlaukaukset mukaan lukien 
23 kuolemantapauksessa.  

 

 
Kuvassa on Terijoen vuonna 1917 valmistunut asemarakennus. Heikki Kaljunen piti 
tässä rakennuksessa esikuntaansa sisällissodan aikana 1918. Hän suoritti useita teloi-
tuksia itse ampumalla tämän asemarakennuksen sisätiloissa. Myös rakennuksen takana 
ja asemalaiturilla tapettiin ihmisiä. Välillä Kaljunen seisoi lähimpine miehineen asema-
rakennuksen katolla ja tarkkaili ympäristöä. Kuva on kirjasta Suomen vapaussota kuvis-
sa II. 
 

On aika vaikea uskoa, että tässä olisivat kaikki kuolemantapaukset, joihin Kalju-
nen oli osallisena. Yhdeksän tapausta edellisten lisäksi on sellaisia, että Kaljusen 
voi varsin helposti yhdistää niihin. Näin päädytään yhteensä 32 tapaukseen, 
joista 30 oli vankeja ja kaksi vahingonlaukausta.  Näiden lisäksi on tiedossa viisi 
punaisten sisäistä kurinpidollista teloitusta, jotka lienevät Kaljusen vastuulla. 
Kaiken kaikkiaan voidaan Kaljuseen liittää tavalla tai toisella yhteensä 37 sur-
maa. 

On olemassa todistajalausuntoja, joissa puhutaan jopa 70:tä tapetusta ihmises-
tä.204 Tätäkin lukua on aika vaikea uskoa todeksi, mutta antaa se kuitenkin per-
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 Edellinen tapaus on kerrottu Torvelaisen kirjassa Kapinatalvena Kannaksella, 1931, s. 
31. Toisesta tapauksesta taas kertoi Marcus Olli puhelimessa 6.10.2013 tämän kirjan 
kirjoittajalle. 
204
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spektiiviä siihen suuntaan, etteivät kaikki Heikki Kaljusen suorittamat ja toimek-
si antamat surmat ole päätyneet minkäänlaisten dokumenttien joukkoon. Sota-
tilan vallitessa tapahtuu aina kuolemantapauksia, joita ei dokumentoida. Torve-
laisenkin kirjassa todetaan, että Kaljunen olisi maininnut ampuneensa Terijoen 
asemahuoneen seinää vasten 4.2.1918 mennessä yhdeksän henkilöä.205 Doku-
mentaatio löytyy viidestä ammutusta henkilöstä tuohon päivään mennessä 
mainitussa paikassa. 

Vertailukohtana voi pitää punaisten suorittamia murhia ja teloituksia sodan 
aikana Karjalan kannaksella, ennen kaikkea Terijoella, Uusikirkolla, Kuolemajär-
vellä, Muolaassa, Valkjärvellä, Raudussa, Kivennavalla ja Koivistolla. Kaljunen 
toimi nimenomaan mainittujen kuntien alueella. Suomen sotasurmat -
tietokannasta on helposti löydettävissä suunnilleen yhtä monta muiden punais-
ten tekemää surmaa, mitä Kaljunen teki tai teetätti. On kieltämättä havahdut-
tavaa, jos yksi mies on osallisena yhtä monessa surmassa kuin koko muu vas-
taavalla alueella toimiva armeija yhteensä. 

Siitä ei siis ole epäilystä, etteikö Heikki Kaljunen syyllistynyt tappoihin ja teloi-
tuksiin Suomen sisällissodan aikana. Olivatko nämä kuolemantuottamukset 
sitten sotilaallisesti perusteltuja vai pelkästään ihmispedon mielijohteesta syn-
tyneitä? 

Liitteessä kaksi on eritelty tapaus tapaukselta dokumentoitavissa olevat Kalju-
sen suorittamat veriteot. Niistä käy ilmi, että yhdeksässä tapauksessa jää teon 
motiivi jossakin määrin epäselväksi. Sen sijaan 21 tapauksessa on sotilaallinen 
peruste tavalla tai toisella nähtävissä. Lisäksi ovat edellä mainitut kaksi vahin-
gonlaukausta. Näiden lisäksi liitteessä on erillisenä listanaan punaisten keski-
näiset kurinpidolliset teloitukset, joissa Kaljunen on mahdollisesti ollut osallise-
na. 

On aivan oikeutettua ajatella, ettei noita yhdeksääkään sotilaallisesti epävar-
maa tapausta saisi olla olemassa. On oikein vaatia, että sotatilassakin olisi voi-
tava osoittaa tehtyjen surmien merkitys sodankäynnin kannalta kiistatta. Tätä 
vaatimusta ei varmasti ole kyetty täyttämään missään sodassa eikä minkään 
armeijan piirissä täydellisesti. Näin on toimittu luultavasti siitä syystä, että on 
ollut syytä epäillä kyseisten henkilöiden toimineen valkoisten hyväksi. Näin 
toimittiin myös valkoisen Suomen puolella, mutta päinvastoin.  
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Kaljusen motiivina ampua ”sotilaallisesti epäselviä” tapauksia on luultavasti 
ollut epäluulo. On ollut tilanteita, joissa Kaljuselle on aivan härskisti valehdeltu 
ja tämän valehtelun seurauksena hän on armahtanut valehtelijan tai tämän 
kaverin. Näin kävi muun muassa Petter Siilin hautajaisissa ja Torvelaisen todis-
tajalausunnon mukaan kauppias P:n kohdalla Terijoen asemalla. Itse Torvelai-
nenkin valehteli Kaljuselle ummet ja lammet. Sodan kuluessa Kaljunen on epäi-
lemättä paatunut ja kyynistynyt, kuten usein käy sotilaille ja poliiseille. Usein 
poliisinkin on lähdettävä kuulustelussa siitä, että kuulusteltava valehtelee. Tus-
kinpa Kaljusen kiinni ottamat henkilöt ovat olleet tässä suhteessa muita ihmisiä 
kummallisempia. 

 

Viipurin levottomuudet olivat alkaneet 19.1.1918 Pietisen tehtaan kahakasta. Tämän seurauksena 
Viipurin valkoiset pitivät 20.1. kokouksen, jossa päätettiin kääntyä maaseudun suojeluskuntien 
puoleen avun saamiseksi Viipuriin. Maalaiset saivatkin kasaan reilut viisisataa miestä, jotka mat-
kustivat Hiitolasta Viipuriin 22.1. Viipurissa nämä miehet valtasivat Viipurin rautatieaseman ja 
pitivät sitä hallussaan seitsemisen tuntia. Havaittuaan jäävänsä alakynteen noin 3000 punaista 
vastaan, pääosa suojeluskuntalaisista pakeni meren jäälle ja sitä kautta Venäjänsaareen puolilta-
öin 22.1. Asemalle jääneet 40 valkoista joutuivat antautumaan lyhyen ammunnan jälkeen aamu-
yöstä 23.1. Yksi vangiksi jäänyt valkoinen oli Petter Siili.206  

 

Kaljunen oli ensin tappanut ylioppilas Siilin Viipurin rautatieasemalla 23.1.1918. 
Tämän jälkeen hän sitten ilmestyi muutaman päivän kuluttua ampumansa hen-
kilön hautajaisiin esikuntineen. Näistä hautajaisista on ainakin kaksi muistitie-
tokertomusta. 

Toinen muistelija on pastori Aapo Santavuori:207  

Viipurin asemalla olivat punaiset ampuneet Petter Siili -nimisen ylioppi-
laan, jonka hautaukseen kokoontui hänen koulutovereitaan. Hautaus 
saatiin suorittaa kenenkään häiritsemättä, mutta hautajaisseuroihin 
kokoontuneen väen keskelle ilmestyi äkkiä itse kuuluisa punakenraali 
Kaljunen, jonka hirmutöistä jo oli paljon kertomuksia liikkeellä. Hän tuli 
kahden aseenkantajansa kera, varusteina kiväärit, pistoolit ja punaiset 
arvomerkit. He koputtelivat kiväärinperiään lattiaan. Kaljunen komensi 
meidät miehet riviin. puhui kiihkeästi yhteiskunnallisista vääryyksistä ja 
kirkonkin synneistä uhkaillen aseellaan. Erityisesti häntä kiinnostivat Sii-
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li-vainajan koulutoverit, joiden edessä hän heilutteli suurta pistooliaan. 
Koetin ”kenraalia” tyynnyttää ja vakuuttelin, etteivät lyseolaiset kuulu 
kumpaankaan taistelevaan rintamaan. … Olin mennyt Kaljuselle lupaa-
maan sellaista mikä ei ollut minun vallassani… Pojista ne, jotka vain 
kynnelle kykenivät, häipyivät nopeasti metsien läpi Vuoksen rintamalle. 

Santavuoren kertomuksesta käy ilmi, että Kaljunen ilmeisen tahtomattaan pro-
vosoi valkoisen puolen liikkeelle. Sama ilmiöhän oli tapahtunut jo marraskuussa 
1917. Kaljunen oli toimissaan niin hyökkäävä, että eri tavoin ajattelevat ihmiset 
ymmärsivät alkaa varustautua sotaan punaisia vastaan. Olisiko sota syttynyt 
Karjalassa ilman Kaljusen provokaatioita, on kiintoisa kysymys. 

Kaljunen toimi varsin tietoisesti. Hän oli valinnut harkiten oman puolensa ja oli 
päättänyt ryhtyä tuumasta toimeen paremman yhteiskunnan rakentamiseksi 
vallankumouksen keinoin. Hän tappoi Siilin, koska oli löytänyt Siilin hallusta 
muistikirjan täynnä valkoisen puolen salaisia tietoja. Hän tuli Siilin hautajaisiin 
tietoisena, että paikalla on joukko Siilin ystäviä, jotka mitä ilmeisimmin olivat 
myös mukana valkoisten puuhissa. Kaljunen oli oikeassa, mutta ei voinut todis-
taa muiden poikien osuutta valkoisten toimiin. Kaljusen provosoivat teot siis 
perustuivat sodan lakeihin, mutta olivat ajattelemattomia ja röyhkeitä. Seura-
uksena oli nimittäin vastapuolen radikalisoituminen ja varustautuminen. Mata-
lamman profiilin toiminta olisi saattanut olla punaisten ja Kaljusen itsensäkin 
kannalta edullisempi vaihtoehto. 

Santavuoren kertomuksesta on havaittavissa sekin, että Kaljuselle valehdeltiin 
päin naamaa. Tämä toiminta oli toki perusteltavissa hengenvaaran tähden, 
mutta samalla se pahensi Kaljusessa piilevää epäluuloisuutta. Tämä taas yllytti 
Kaljusta entistä raaempaan toimintaan. 

Viktor Siro kertoo samasta tapahtumasta. Siro oli yksi noista pojista, joita Kalju-
nen kuulusteli hautajaisissa. Hän oli Petter Siilin serkku.208 

Siron kertomuksessa todetaan, kuinka läsnäolijat todistivat paikalla olleiden 
poikien puolueettomuudesta. Myös Kaljusen omista adjutanteista yksi puolsi 
ajatusta, että ketään ei vangittaisi. Näin Kaljunen poistui miehineen paikalta. 
Käynti oli kuitenkin selvä merkki pojille, että oli heti lähdettävä valkoisten puo-
lelle ja otettava ase käteen. Siro toteaakin aivan aukottomasti, että Petter Siili 
oli aktiivinen suojeluskuntalainen ja sellaisena joukkueenjohtaja. Toisin sanoen 
Kaljusen kuulustelutekniikka ei toiminut, vaikka hänen intuitionsa olikin aivan 
oikea. 
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Kaljunen ei siis ole luottanut kuulusteltavien lausuntoihin ja ajan sekä käytän-
nön mahdollisuuksien puuttuessa tarkempiin tutkimuksiin on tyytynyt vain 
tappamaan vankinsa. Kaiken lisäksi yleisvaikutelmaksi jää, että sodan kestäessä 
Kaljusen toimintatapa kävi suoraviivaisemmaksi. Marraskuun 1917 rankaisuret-
kikunnan aikaisiin kuulustelurituaaleihin ei ollut kevättalvella 1918 aikaa ja 
voimia, ehkä ei halua ja tarvettakaan. Yksi todiste tästä on Södermanin tapa-
us.209 

Suomen valtion rautateiden Pietarin aseman koneosaston päällikkö E. E. Sö-
derman muistelee Kaljusta seuraavasti: 

[Kokouksen] parhaillaan kestäessä astui huoneeseen leveillä punaisilla 
nauhoilla koristeltu, komearyhtinen mies seurassaan pienempi, perin 
vaatimattoman näköinen olento. 

…onko aseita? …Eikä teillä taida kellään kotonaankaan olla seitsemää 
helvetinkonetta ja neljääkymmentä kiloa pyroksyliinia, niin kuin Nie-
manilla oli, eikä teistä taitaisi olla radan räjäyttäjiksikään, niin kuin 
Nieman teki. Enkä minä sitten teille puhuisikaan näin. Sellaisille miehille 
ei voi puhua muuten kuin mauserilla. 

Myöhemmin Kaljunen puhui Södermannin kertoman mukaan vangeilleen seu-
raavat lauseet: 

Mitä te oikeastaan ajattelette, kun alatte meitä vastustaa. Tällä kertaa 
tämä liike joka tapauksessa viedään läpi, ja ellei se käy näillä voimilla, 
niin tuodaan toisia voimia. No, kyllä minä oikeastaan teitä ymmärrän, 
jotka aina olette vetäneet eri köyttä meikäläisten kanssa. Mutta kun 
mies meidän omista riveistämme, kuten tuo suuri mies tuolla takana, 
asettuu meitä vastaan, niin sitä minä en ymmärrä. Minä en tahdo agi-
teerata, mutta sanon vain, että teillä on paikka meidän riveissämme, 
vieläpä päällikön paikka. Ajatelkaa asiaa huomiseen. 

Iso mies, nimeltään Malmberg liittyi seuraavana päivänä punakaartiin ja sotkeu-
tui luultavasti alikapteeni Ahlbladin murhaan. Muuten katkelma kuvaa Kaljusen 
tapaa puhua muutenkin kuin huutamalla. Puhetapa on itse asiassa varsin älyllis-
tä ja pohtivaa. Lisäksi katkelma kuvaa Kaljusen lujaa uskoa aatteeseensa sekä 
toisaalta sotatilan raakaa logiikkaa. Kaljusen sanat ”toisista voimista” kävivät 
toteen sekä punaisten toiminnassa että valkoisten toiminnassa. 
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Söderman vapautettiin, vaikka oli aika selvä asia, että Kaljunen tiesi miehen 
valkomieliseksi. Kuitenkin Kaljunen halusi luottaa mieheen. Hän ei uskonut, että 
Söderman tulisi syyllistymään samaan, mihin Niemann oli syyllistynyt. 

Yksi varsin mielenkiintoinen surmatapaus on alikapteeni ja Terijoen poliisimes-
tari Gunnar Ahlbladin tapaus. Yleensä hänet mainitaan Kaljusen Terijoella am-
pumaksi.210 Tämän kirjan liitteissä on noudatettu aikaisempaa linjaa ja kirjattu 
Ahlblad teloitetuksi Terijoella tekijänään Kaljunen. Asia ei ole kuitenkaan aivan 
yksiselitteinen. 

Erään punakaartilaisen, Jooseppi Suokkaan kuulustelupöytäkirjasta avautuu 
erilainen tarina.211 Eräs Kalle Ikonen väittää kuulleensa Suokkaan kertoneen 
pietarilaisessa sairaalassa tappaneensa Ahlbladin. Miehet olivat kyseisessä sai-
raalassa sisällissodan jälkeen, Suokas hoidattamassa ampumahaavojaan. Lisäksi 
Ikonen väittää, että muuan terijokelainen Sakari Pimiä olisi kuullut saman tari-
nan. Suokas kiistää tappaneensa Ahlbladin, mutta kertoo silti, että kapteeni 
tapettiin Valkjärvellä eikä Terijoella.  

Suokkaan mukaan hän oli jalkavaivaisena Kivennavan Linnanmäellä esikunnas-
sa, kun hän oli nähnyt, että suurehko joukko punakaartilaisia oli lähtenyt Valk-
järven rintaman suuntaan. Yhdessä reessä olivat olleet ”Malinen, Malmberg, 
Poutiainen ja eräs Oskar Arvela, päällikkö, sekä kapteeni Ahlblad”. Suokas jat-
kaa, että Ahlblad tapettiin 35 kilometrin päässä jäälle. Todisteena miehillä olivat 
Ahlbladin arvoesineet. 

Todistaja Ikonen väitti, että alun perin Kaljunen oli määrännyt Ahlbladin vietä-
väksi Valkjärven rintamalle kokiksi. Todistaja väitti Suokkaan kertoneen, että he 
olivat vieneet Ahlbladin erään joen jäälle, missä olivat ensin pistäneet pistimin 
muutaman kerran. Lopuksi Ikonen väitti Suokkaan sanoneen ampuneensa Kap-
teenia räjähtävällä kuulalla päähän ”jolloi aivot räiskähtivät miltei puiden latvo-
jen tasalle”. Toinen todistaja Jooseppi Holttinen sanoi, että Ahlbladin murhasi-
vat Malin(en) ja Antti Poutiainen sekä joku rautatieläinen. 

Oikeus päätyy siihen, ettei Suokas ole ollut Ahlbladin tappaja, vaan Taavetti 
Malinen ja Antti Poutiainen sekä joku kolmas mies. Tämä kolmas mies on saat-
tanut olla joko Malmberg tai Arvela. Oikeuden mukaan Ahlblad piti viedä rin-
tamalle työpalveluun. Murhapaikan oikeus sijoittaa noin 20 kilometrin päähän 
Kivennavalta. Myös Mikko Uotisen kirjassa todetaan, että Ahlblad vietiin Terijo-
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elta Kivennavalle, missä hänet ammuttiin Ahijärvellä.212 Ahijärvi ei liene oikea 
kylä, koska sinne Kivennavan keskustasta ei ole matkaa kuin 3 – 4 kilometriä. 
Sen sijaan Kivennavalta noin 22 kilometrin päässä on Punnusjärveen laskeva 
Mutaoja. Kyseinen paikka on Valkeamatkan kylän etelälaidalla eli varsin lähellä 
maaliskuun 1918 rintamalinjaa. 

On siis mahdollista, että Heikki Kaljunen ei ole ollut millään suoranaisella tavalla 
tekemisissä alikapteeni Ahlbladin murhaan. Kiihottajana hän on varmasti ollut, 
samoin kuulustelijana Terijoella. Samantyyppisin perustein Terijoen tutkinta-
toimisto syyttää erästä Mikko Liljaa välillisesti Ahlbladin murhasta.213  

On jopa mahdollista, että Ahlbladin haudassa on toisen henkilön ruumis. Bo-
strömin matrikkelissa mainitaan, että kapteenin ruumis virui metsässä touko-
kuun alkuun. Löytyikö ruumis Terijoelta vai Valkjärveltä? Jos se löytyi Terijoen 
metsästä, se voi olla jonkun toisen miehen ruumis. Hautaamattomana ihmis-
ruumis menee parissa kuukaudessa aika huonoon kuntoon eikä ole helposti 
tunnistettavissa ilman DNA-testiä.  

Kaljusen myyttinen asema tappajana on ollut hyvä syy laittaa hänen päälleen 
sellaisiakin surmia, joita hän ei välttämättä ole itse tehnyt. Tämä tapaus on siis 
hyvä esimerkki myyteistä. Ne voivat perustua tosiasioihin, mutta ne voivat pe-
rustua myös epätosiin väitteisiin.  
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Kuvassa on näkymä Kivennavan Linnanmäeltä kirkonmäelle päin. Valkjärven rintaman 
esikunta oli jonkin aikaa Linnanmäellä sijaitsevassa pappilassa.                
Kuva on kirjasta Suomen vapaussota kuvissa II.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 125 - 
 

 
Kuvassa on Terijoen aseman odotushuoneen seinä, jota vasten Kaljunen ampui ihmisiä. 
Kuva on otettu kirjasta Suomen vapaussota kuvissa I. 
 
 
 
 
 

 
Osa papereista kirjoitettiin koneella. Silti pääosin kaikki on kirjoitettu käsin. Mutta oli-
han kirjoituskone tuohon aikaan merkki sivistyneisyydestä, jonka arvon Kaljunen hyvin 
ymmärsi. Koneen on Kaljunen kuitannut Viipurissa 9.3.
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Heikki Kaljusen suorittamat surmat aikajärjestyksessä (ei vahingonlaukauksia) 

päivämäärä omakätiset surmat toimeksian-
not 

epäselvä 
tapaus, 
jossa 
Kaljusen 
osuus ei 
ole 
varma 

kurinpidolli-
nen tapaus 
(omakätinen) 

yht. 

22.11.1917  1   1 

23.11.1917  1   1 

24.11.1917 – 20.1.1918 0 0 0 0 0 

21.1.1918   2  2 

23.1.1918 1    1 

24.1.1918 2    2 

25.1.1918   1  1 

26.1.1918 1    1 

31.1.1918 1    1 

1.2.1918 1   1 2 

5.2.1918 1    1 

8.2.1918   1  1 

9.2.1918   1  1 

13.2.1918 3    3 

14.2. – 21.2.1918 0 0 0 0 0 

22.2.1918   1  1 

23.2.1918 1 3 1  5 

26.2.1918   1  1 

27.2. – 10.3.1918 0 0 0 0 0 

11.3.1918  1   1 

13.3.1918 1    1 

18.3.1918  1   1 

19.3. -6.4.1918 0 0 0 0 0 

7.4.1918   1  1 

8.4. – 17.4.1918 0 0 0 0 0 

18.4.1918 1    1 

19.4.1918 1    1 

24.4.1918    4 4 

 14 7 9 5 35 

 

Oheisesta taulukosta on helposti nähtävissä, että sodan alkuvaiheessa, tammi- 
ja helmikuussa Kaljunen oli innokkaimmillaan kuulustelemaan ihmisiä muun 
muassa Terijoen asemalla. Jouduttuaan sitten rintamavastuuseen Rautuun ja 
Valkjärvelle helmikuun lopulla, ei Kaljusella ole ollut aikaa ja mahdollisuuksia 
samanlaiseen toimintaan. Vastaavanlainen tilanne jatkui aivan sodan loppuun 
asti.  

Taulukosta on nähtävissä, että suoritetuissa surmatöissä on ollut kaksi selvää 
kasaumaa. Ensimmäinen oli tammikuun lopulla 21.1. – 26.1. ja toinen 23.2.  
Tammikuun kasaumaan sijoittuu kaikkiaan seitsemän kuolemantapausta ja 
helmikuun 23. päivään viisi. Toisaalta taulukko kertoo muutamasta pidemmästä 
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tauosta surmatöiden tekemisessä. Pisin niistä on joulu-tammikuussa. Varsinai-
sen sodan aikana on pisin tauko vajaat kolme viikkoa.  

On kiintoisaa analysoida vähän tarkemmin 23.2. tapauksia. Mikko Aulis oli rau-
tatien sähköttäjä, joka peräsi takaisin häneltä takavarikoituja tavaroita. Kaarle 
Stenman oli Suomen pankin Pietarin konttorin virkailija, jonka punaiset olivat 
vanginneet Pietarissa ja kuljettaneet sitten Kellomäelle, missä tappoivat hänet 
klo viisi aamulla 23.2. Johannes Piironen oli koivistolainen kauppias ja suojelus-
kunta-aktiivi215, joka kuljetettiin yhdessä rautatievirkamies Akseli Saloheimon 
kanssa Ahijärven tien varteen, missä ammuttiin. Suojeluskunta-aktiivi Salohei-
moa syytettiin Koivistolla olevan valtion ruutikellarin räjäyttämisestä. Salohei-
mon tappaminen oli punaisten kannalta sotatoimi. Piironenkin oli aktiivinen 
suojeluskuntalainen ja jo kerran pidätetty ja vapautettu. Iivari Kuopan tapaus 
on vaikea suoraan liittää Kaljuseen, mutta hänen ammattinsa, kansakoulun-
opettaja sekä asuinpaikkansa, Koivisto ovat sellaiset, että kyseinen kytkös on 
mahdollinen. 

Toisin sanoen 23.2.1918 tapettiin rautatievirkamies ja oletettu ruutikellarin 
räjäyttäjä, rautatien virkamies, joka oli arvotellut Kaljusen menettelytapoja, yksi 
kauppias, yksi kansakoulun opettaja sekä pankkivirkamies Pietarista. Heitä kaik-
kia yhdistää ilmeinen punaisten vastaisuus. Stenman oli mitä ilmeisimmin ollut 
sanaharkassa Pietarin punakaartin kanssa. Rautatievirkamiehet olivat usein 
puun ja kuoren välissä ja Kaljusen kanssa napit vastakkain liittyen määräysval-
taan rautateillä. Kauppiaat taas tukivat maan alla olevia valkoisia, ja kansakou-
lun opettajat olivat Kaljuselle joukkoa, johon ei voinut luottaa. Lisäksi Kaljunen 
oli varmasti tietoinen, että kaikki tapetut koivistolaiset olivat enemmän tai vä-
hemmän aktiiveja suojeluskuntalaisia eli sotilaallisessa mielessä vihollisia. 

Kysymys on siis ollut toisaalta epäluulosta, toisaalta tosiasiasta, että ruutikellari 
oli räjäytetty. Loppujen lopuksi Kaljusen toiminnan motiivina oli valta. Hän ha-
lusi näyttää, kuka hallitsee eteläisellä Karjalan kannaksella. Tällöin tappamisen 
motiiviksi riitti epäily ja epäluottamus, ei välttämättä todistusaineisto. 

Vaikka tappamisen motiivi ei ole aivan selvä, on tapaus ollut Kaljuselle riittävän 
selvä, jotta hän on päättänyt tappaa tai tapattaa. Varmasti Kaljuseen liitettävi-
en tapausten joukossa ei ole ainuttakaan, missä ei olisi ollut Kaljusen ja punais-
ten kannalta syytä epäillä jotakin vallankumouksen vastaista toimintaa. Epäsel-
vän motiivin tapauksista Kustaa Lukkari oli vanki, joka yritti paeta. Paon yritys 
on aina ollut syy ampua sotatilanteessa. Johannes Komosen yhteyttä suojelus-
kuntaan saattoi epäillä. Kaarle Stenman ei välttämättä ollut hyvissä väleissä 
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Pietarin punakaartin kanssa. Viktor Pikkasta saattoi epäillä valkoisten avunan-
nosta. Mikko Aulis taas uhmasi Kaljusen käskyjä ja siten nousi tavallaan kapi-
naan tätä vastaan.  

Hyvä esimerkki siitä, että Kaljusen epäilylle punaisen vallan vastustamisesta oli 
perustaa, oli Terijoen seudulla sisällissodan aikana toiminut niin sanottu eri-
komppania. Kyseinen komppania perustettiin sodan alussa Pietarissa turvaa-
maan valkoisten tiedonkulkua, salakuljetusta ja kuriiripostia. Asiasta kertovat 
ruohonjuuritason kokemuksia sekä Ester Kähönen että Kaino Tuokko.216 Kysei-
nen komppania oli aluksi varsin hyvin organisoitu ja sotilaallisesti johdettu. 
Komppaniaa johti eversti Herman Björkman apunaan joukko Venäjän armeijan 
suomalaisia upseereita.217 Epäilyille oli siis sijaa.  

Toinen järjestö, joka teki systemaattisesti työtä punaisia vastaan, oli Viipurin 
suojeluskunnan IV pataljoona eli rautatieosasto.218 Todisteena siitä, että Kalju-
nen oli tämän järjestön olemassaolosta ja tehtävästä selvillä aivan sodan alusta 
alkaen, on muun muassa puhelinsanoma liittyen suuren asejunan kulun tur-
vaamiseen 27.1.1918.219 Myös Kaljusen mauserin niittämä sato kertoo, että hän 
on ollut järjestön olemassaolosta hyvin tietoinen. Kaljusen uhreista ainakin 
kuusi kuului kyseiseen joukko-osastoon. 

On aivan eri asia pohtia sitä, että olivatko nuo epäilyt riittäviä syitä tappaa ih-
minen sotatilanteessakaan. Voimme hyvin ajatella, että eivät olleet. Kuitenkin 
on aika vaikea ajatella, että Kaljunen ammuskeli ihmisiä vain huvikseen ja pel-
kästä mielijohteesta.  Sen sijaan hänen sotamoraalinsa saattoi olla ajoittain 
huono ja rankaisutapansa liian raaka ja kohtuuton. Sama koskee ilman muuta 
hänen kuulustelutapojaan. Heikki Kaljunen oli siis aivan rationaalinen toimin-
nassaan, mutta hänen sisäinen normijärjestelmänsä ei välttämättä toiminut 
aina terveesti. 

Oma veritekojen ryhmänsä on kurinpidolliset teloitukset. Heikki Kaljunen on 
hyvin todennäköisesti suorittanut näitäkin surmia jonkin verran. Näiden kuole-
mantapausten dokumentointi on paljon puutteellisempaa kuin valkoisten uhri-
en dokumentointi. Koskaan emme voi saada tarkasti selville, kuinka monta pu-
naista niskoittelijaa tai muuten sotilaskuria kyseenalaistavaa punakaartilaista 
Kaljunen tappoi. Muutamasta tapauksesta on jotakin tietoa. 
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Ester Kähönen mainitsee, että perääntyessään 24.4.1918 Kuokkalan ohitse olisi 
Kaljunen pysähtynyt Kuokkalan asemalle hetkeksi ja tavannut asemarakennuk-
sesta 5 – 6 vahtivuorossa ollutta punakaartilaista nukkumasta. Seuraus oli se, 
että Kaljunen olisi ampunut nämä kaikki makuusijoilleen.220 Sodan sääntö on, 
että vartiomies ei nuku. Tässä Kaljunen ajatteli aivan samoin kuin valkoisetkin 
upseerit. Toinen asia on taas tapa, kuinka Kaljunen toimi. Kaljusen toiminnasta 
on havaittavissa turhautumista ja yleistä vihaa hävityn sodan tähden. Turhau-
tuminen purkautui impulsiivisena pikatuomiona tyyliin ”kun kerran haluatte 
nukkua, niin saatte sitten nukkua oikein perusteellisesti”. Sotasurmat-
tietokanta tuntee kolme tai neljä tapausta, jotka sopisivat tähän tilanteeseen. 

Toinen ilmeisesti kurinpidollinen tapaus sattui 1.2.1918. Tuolloin on ammuttu 
Terijoella punaiseksi luokiteltu vaihdemies.221 Kalle Vesterinen mainitsee kuu-
lustelussa 16.7.1918, että Kaljunen olisi ampunut Terijoella vaihdemiehiä.222 
Tuolloin Kaljunen ampui Terijoella Antti Munnen. Tapaukset saattavat liittyä 
yhteen. Munnen tapaus taas saattaa liittyä edellä kerrottuun erikomppaniaan. 
Ainakin Kaljunen on epäillyt jotakin tällaista. 

Loppujen lopuksi Heikki Kaljunen ei siis ollut mikään raivohullu peto. Hän oli 
pikemminkin epäluuloinen ja ehkä pelokaskin ihminen. Kun tähän liitetään hä-
nessä varsin paljon tilaa saanut narsismi, tietty levottomuus (ADHD?) ja hyvä 
ampumataito, on näyttämisen himo ottanut ajoittain vallan selvältä harkinnal-
ta. Kaiken lisäksi Kaljusesta on löydettävissä aika paljon tosikkoa. Hän ei selväs-
tikään kestänyt tilanteita, joissa häntä vedettiin nenästä tai häntä ei otettu va-
kavasti tai hänelle naurettiin takanapäin. Tämä taas saattaa liittyä hänen nuo-
ruuden aikaansa. Sieltä on löydettävissä lausuntoja, joista on luettavissa, ettei 
häntä aina oikein otettu tosissaan. Tämä on ollut Kaljusen trauma, mistä on 
seurannut pakonomainen tarve näyttää itselle ja muille, että ”olen ihan hyvä 
tyyppi”. Toisin sanoen narsismin taustalta voi löytyä Kaljusenkin tapauksessa 
tietynlainen vaillejäämiskokemus ja kiusaamishistoria. 

Rintamalle siirtyminen selkeytti myös hänelle jakolinjoja ja vihollisen sijaintia. 
Rintaman lähellä oli kenties vähemmän vehkeilyä ja epäilyttäviä henkilöitä kuin 
takalinjoilla. Näin hän saattoi paremmin keskittyä joukkojen johtamiseen ja 
vähemmän vehkeilijöiden ja vakoilijoiden metsästämiseen. Toisaalta rintamaso-
ta pakottaa kiinnittämään päähuomion muuhun kuin vakoilutoimintaan. Tämä 
vähensi merkittävästi yhdessä kiireen ja väsymyksen kanssa teloitusten määrää.  
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Impulsiivinen johtaja 

On jo todettu, että Kaljunen ei siis olut varsinaisesti mikään erityinen ihmispeto, 
mutta oliko hän sitten tehokas sotilas. Sotilaskoulutusta hänellä ei ollut, mutta 
oliko hän tästä huolimatta tehokas sotilas. 

Kaljusen yksi ominaispiirre oli impulsiivisuus. Tämä piirre ei ole eduksi suuria 
joukkoja johdettaessa. Kaljusen tapana oli liikkua paljon sodan aikana. Hän liik-
kui ensinnäkin kahden rintaman, Raudun ja Valkjärven välillä. Toiseksi hän liik-
kui rintamalta Terijoen suuntaan ja sieltä edelleen Pietariin asti. Viipurissakin 
hän kävi tavan takaa ja väitetään hänen käyneen välillä myös Helsingissä. Toisin 
sanoen hänen työajastaan meni varsin suuri osa hevosen selässä ja junassa 
istumiseen. Tämä heikensi varmasti joukkojen johtamista rintamalla. Eikä asias-
sa auttanut valtataistelut Raudun rintaman johtajuudesta muun muassa Johan-
nes A. Palmun kanssa.223  

Junien viikkoraportit antavat havainnollisen kuvan Kaljusen liikkumisesta sinne 
tänne. Vaikka Kaljunen ei ollutkaan mukana kaikissa punakaartin varaamissa 
ylimääräisissä junissa, on hän silti ollut mukana niin monessa, että rintamajoh-
taminen on varmasti kärsinyt. Hän viipyi yhdessä paikassa korkeintaan kaksi 
päivää, usein vain osan päivää.224 

Punaisen puolen historiankirjoittajatkin ovat kiinnittäneet huomiota punakaar-
tien heikkoon johtamiseen. Tuure Lehén kertoo kirjassaan Punaisten ja valkois-
ten sota punaisen kaartin toiminnasta rintamaoloissa.225 Samassa yhteydessä 
hän luettelee kaikkiaan 14 ansioitunutta punakomentajaa nimeltä mainiten. 
Tässä luettelossa ei ole Heikki Kaljusta. Sen sijaan hän toteaa, että ” Rintamalla 
ilmeni myöskin sellaista, että päälliköt poistuivat paikoiltaan. … Sama koskee 
ylempiäkin päälliköitä. Usein eivät nekään pysyneet paikallaan eivätkä jättäneet 
valtuutettua tilalleen, vaan poistuivat välttämättömille asioilleen.” 

Ei ole lainkaan vaikeaa ajatella, että Kaljunen on yksi kyseisen kritiikin kohde. 
Tämän olettamuksen vahvistaa Kullervo Manner. Hän toteaa seuraavaa Suoje-
luskuntalaisen lehdessä:226  

Karjalan rintaman itäisen osan päällikkö taas ei tahtonut alistua lähim-
män käskijänsä, viipurilaisen esikunnan alle. 
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Kuitenkin hänen komennuksessaan oleva rintamanosa oli elimellisessä 
yhteydessä rintaman läntisen sivustan kanssa. Siitä huolimatta hän tah-
toi määräyksiä – suoraan ylipäälliköltä, eikä lähimmältä päälliköltään, 
niin kuin olisi pitänyt. 

Vaikuttavana tekijänä varmaankin oli se, että kaikki katsoivat olevansa 
yhteisessä asiassa yhtä oikeutettuja ja yhtä hyviä auktoriteetteja. Mutta 
tuloksena oli se, että sodassa välttämättä tarvittavaa päällikköauktori-
teettia ei tällaisessa tapauksessa ollut – kellään. 

Tämä haittasi sodankäyntiä tavattomasti. Se olikin repaleista ja hapui-
levaa. 

 

Alun perin Kullervo Mannerin artikkeli Suomen luokkasota, piirteitä sodankäynnistämme on jul-
kaistu Pietarissa Eino Rahjan toimittamassa lehdessä nimeltään Kumous. Kaikkiaan Mannerin 
artikkelia voi pitää hämmästyttävän analyyttisena ja objektiivisena oman toiminnan kritiikkinä, tosin 
soveliain rituaalisanoin höystettynä. Suojeluskuntalaisen lehti julkaisi artikkelin vuosina 1920 ja 
1921. 

 
 

Näissä kahdessa kriittisessä arviossa on melko selvä osoite: Heikki Kaljunen. 
Varmaan Lehén tarkoitti monia muitakin päälliköitä, mutta myös Kaljusta. Sen 
sijaan Mannerin kritiikki menee suoraan Kaljusta kohti. Manner tiesi varsin hy-
vin, mitä itäisellä rintamalla tapahtui, koska oli sodan loppuvaiheissa punakaar-
tin diktaattori. Hänen kritiikkinsä voisi tiivistää toteamukseen, että Heikki Kalju-
nen oli sotilaana tuhannen taalan tunari ja tuulihattu. 

On siis suhtauduttava suurin varauksin ajatukseen, että Heikki Kaljunen olisi 
ollut erinomainen tai edes erityisen hyvä punaupseeri. Hän oli ennen kaikkea 
vallanhaluinen ja mielellään esillä oleva. Hän oli myös hyvä kiihottaja ja siinä 
mielessä varmaan ajoittain hyvä taisteluhengen luoja. Samoin hän pystyi luo-
maan pelon ilmapiirin itseensä nähden, jolloin hän pystyi pitämään jokseenkin 
hyvän kurin joukoissaan. Silti hänessä ei ollut strategia eikä edes hyvää taktik-
koa juurikaan. Hän oli kyllä toimelias, mutta toimissaan välillä ristiriitainen. Eli 
ei häntä minään erityisen hyvänä ja tehokkaana sotilaana voi pitää. 

Tätä taustaa vasten on syytä kysyä, miksi sellainen henkilö kuin Lev Trotski oli 
mielistynyt Kaljuseen. Samoin Leninin sanotaan puolustaneen Kaljusta Otto 
Wille Kuusiselle.  
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Trotskin oppeihin kuului ajatus jatkuvasta vallankumouksesta. Tämä tarkoitti, 
että Venäjän vallankumoukseen liittyi automaattisesti kansainvälinen ulottu-
vuus. Hänelle Suomen sisällissota oli samaa vallankumousta kuin Venäjän val-
lankumous. Tästä taas seurasi tarve pitää rautatieyhteys Pietarista Viipuriin ja 
jopa Helsinkiin avoinna. Hänelle ei riittänyt, että vallankumous tapahtuisi vain 
Pietarissa. Näin hän tarvitsi miehiä vahtimaan yhteyttä Suomeen ja Suomen 
halki. Rahjan veljekset hoitivat tästä työstä osan, Heikki Kaljunen oman osansa. 
Kaljunen olisi tällaisen tehtävään mitä sopivin mies: toimelias, riittävän älykäs, 
riittävän häikäilemätön ja partiopoikamaisen kuuliainen aatteelleen ja aatteen-
sa suurille johtajille. Kaljusen narsistinen piirrekin olisi saanut oman sivelynsä, 
jos ja kun käskyt olisivat tulleet suoraan Venäjän vallankumousjohdolta. Heitä 
hän saattoi totella, vaikka joitakin Viipurin esikunnan päälliköitä hän ei totellut. 

Pietarin suomalaisen aseman koneosaston päällikön E. E. Södermanin muistel-
ma sisältää mielenkiintoisen kohdan. Tilanne ajoittuu aikaan ennen Södermanin 
vangitsemista, kun Kaljunen kävi Pietarin rautatieläisten virkamiesklubilla esit-
täytymässä. Tuolloin Kaljunen puhui paikalla olleille rautatievirkamiehille toi-
mintavaltuuksistaan näin:227 

En minä ole teille tilivelvollinen, mutta toverini kyllä tietävät, kuka minä 
olen. No niin paljon minä voin sanoa, että minun haltuuni on uskottu 
Pietarin – Viipurin rataosan turvallisuus, ja siitä minä vastaan. 

Ei voi olla miettimättä Kaljusen toimia etenkin sodan alussa, kun hän eliminoi 
Viipurin suojeluskunnan rautatieosaston miehiä. Kaljusen toimet on leimattu 
mielivaltaiseksi raivohullun toiminnaksi. Entäpä, jos hänen toimensa suurelta 
osin olivatkin Lev Trotskin käskystä tapahtunutta valkoisten sabotoijien eli-
minointia? Trotski nimittäin valitti, kuinka rautatieunionin virkailijat ja posti- ja 
sähkölennätinlaitosten työläiset olivat vallankumousta vastaan ja sabotoivat 
toimillaan liikennettä ja tiedonvälitystä.228 Olisi siis kovin loogista, että hän olisi 
antanut toimeliaisuudestaan ja suoraviivaisuudestaan tunnetulle Kaljuselle 
tehtävän saattaa nämä sabotoijat pois päiviltä.  

Kaljunen ei kuitenkaan ollut ristiriidaton henkilö, päinvastoin. Tässä kirjassa on 
aikaisemminkin kiinnitetty huomiota siihen, että Kaljunen ampui joitakin, mutta 
jätti toisia – ilmeisen syyllisiä – ampumatta. Myös edellä mainittuun Viipurin 
tapaamiseen liittyy vastaavanlainen ristiriitaisuus. 
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Heikki Kaljusen lapsuuden ja nuoruuden ystävä, ilmeisesti Thor Alopaeus, kertoi 
Kaljuselle olevansa salakuljettamassa matkalaukussaan ”parikymmentä nagan-
revolveria ja kymmenkunta pistoolia sekä panoksia” Sortavalan suojelukunnal-
le. Ensin Kaljunen käskee ystävänsä jättämään matkalaukkunsa sisältöineen 
hänelle. Suostuttelun jälkeen hän kuitenkin kantaa suojeluskuntalaisen matka-
laukun tarkastuksen ohi junaan.229 

Tilanne on aika käsittämätön. Sen voi tulkita kahdella tavalla. Joko Heikki Kalju-
nen oli paljon mainettaan pehmeämpi henkilö tai koko juttu on keksitty. Kalju-
sen pehmeydestä on muitakin esimerkkejä. Hän ei todellakaan tappanut kaikkia 
suojeluskuntalaisia, jotka tapasi. Ystävyys merkitsi hänelle aika paljon. 

Toisaalta on olemassa mahdollisuus, että Rajan Turva-lehden juttu on tekaistu 
joiltakin osin. Tavoitteena on saattanut olla Kaljusen maineen mustaaminen 
punaisten keskuudessa. Noina aikoina 1937 olivat juuri menossa Stalinin puh-
distukset. Jos kyseinen juttu on mennyt Neuvostoliiton salaisen poliisin tietoon, 
on Kaljunen saatu leimatuksi petturiksi. Näin hänet olisi ollut helppo eliminoida.  

Vaikka tarina olisikin totta, olisi sen vaikutus ollut Neuvostoliitossa sama. Suo-
men valkoisten käsi ei koskaan suoraan päässyt käsiksi Kaljuseen, mutta ehkä 
tämä välillinen keino on ollut harkittu. Ehkä oli aika paljastaa Kaljusen ailahtele-
vuus ja epäluotettavuus ja saattaa hänet Siperian mullan alle. 
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Kuva: Työväen Arkisto 
Kuvassa keskellä oleva Heikki Kaljunen on esikuntansa kanssa Terijoen esikuntahuoneessa 
sisällissodan aikana. Kaljusta esittävien kuvien kuvaaja lienee hänen adjutanttinsa Konstantin 
Antonov, joka toimi Terijoella valokuvaajana ennen sisällissotaa. Antonov syntyi Pietarissa 1893 ja 
valmistui myöhemmin Pietarissa punakomentajaksi palvellen Suomen sisällissodan jälkeen puna-
armeijassa muun muassa Murmanskissa.230  

Kuvassa on Terijoen punakaartin esikunta, johon kuuluivat Heikki Kaljunen, Konsta Antonov (tai 
Antonoff), Väinö Laitinen, Rikhard Lakka ja Otto Säämänen.231 Jos halutaan arvata, lienee Laiti-
nen takana oikealla, koska hänellä on kravatti kaulassa, mikä viittaa hänen asemaansa kirjurina. 
Kuva lienee otettu aikalaukaisulla, joka jo tuolloin tunnettiin.  

Antonov lienee kuvassa siis edessä oikealla, koska hän selvästi seuraa katseellaan kameraa. 
Näin ollen vasemmalla ovat Lakka ja Säämänen, Lakka edessä panosvöineen, komppanianpääl-
likkö kun oli. Uunimuurari Lakka syntyi 1889 Kuusankoskella ja ammuttiin Kolpashevossa 1938.232 
Säämänen taas palveli SKP:n keskuskomitean vakoiluosastossa Valkeasaaressa 1920-luvulla.233 
Potentiaalisia kuvassa olijoita ovat vielä Emil Ikonen ja Pekka Holopainen. Ikonen oli vallanku-
mousoikeuden yleinen syyttäjä Terijoella sekä paikallisen Kannaksen osuusliikkeen liikkeenharjoit-
taja.234 Holopainen taas oli Terijoen punakaartin muonitusosaston päällikkö, jonka tehtäviin kuului 
ennen kaikkea takavarikointiretket.235  
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Heikki Kaljunen piti omat miehensä aika hyvässä kurissa. Samalla hän myös 
huolehti omistaan melko hyvin. Hänen ensisijainen tavoitteensa oli sijoittaa 
omat miehensä Terijoelle ja sen lähiympäristöön, etenkin Viipuri-Pietari radan 
varrelle taatakseen radan vapaan käytön. Tässä hän onnistuikin.236  

Terijoen nimismiespiirin kesäkuussa 1918 tekemässä punakaartilaisluettelossa 
on reilusti yli 400 henkilön nimi.237 Samassa kansiossa on toinenkin pitkä lista, 
koskien Kivennavan punakaartilaisia. Heikki Kaljunen oli koko tämän joukon 
ylipäällikkö. Lisäksi Kaljunen komensi suuressa määrin Valkjärven ja Raudun 
rintamilla ollutta Terijoen ja Kivennavan nimismiespiiriin kuulumatontakin mie-
histöä. Myös Pietari-Viipuri rataosan Terijoen alueen ulkopuolisten alueiden 
asemanseutujen punakaartit olivat vähintään välillisesti Kaljusen alaisuudessa. 
Kaiken kaikkiaan Kaljusen alaisuudessa oli enimmillään tuhansia punakaartilai-
sia.238  

Viipuri-Pietari rataosuuden varmistamistehtävät aiheuttivat sen, että Kaljusen 
lähimmissä joukoissa oli suhteellisen vähän kaatuneita. Merkille pantavaa on 
sekin, että suurin osa Terijoen alueen punakaartilaisista pakeni Neuvosto-
Venäjälle. Kaljunen ei jättänyt miehiään ”lahtarien” teloitettavaksi. Vain viisi 
Terijoen punakaartilaista teloitettiin. 

 
Kuvassa on neljä Karjalan rintaman punakaartin päällikköä. On aika varmaa, että heidän 
nimensä ovat Kivennavan tai Terijoen punakaartien luetteloissa. Maisema vaikuttaa 
aika terijokelaiselta. Kuva on kirjasta Suomen vapaussota kuvissa II. 
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Kuvassa on joukko Terijoen punakaartilaisia. Kuva on otettu kirjasta J.O. Hannula, Suo-
men vapaussodan historia. 

Terijoen seudun punakaartien jäsenluetteloista käy ilmi sekin, että Kaljunen 
miehitti kaikki asemat punakaartin miehillä. Osa rautatieläisistä oli myös kaartin 
jäseninä. Hän siis pyrki täydelliseen hallintaan omalla alueellaan. Tämä sopii 
hänen persoonallisuuskuvaansa vallanhaluisena ja narsistisena johtajana. 

On kuitenkin syytä pohtia, oliko tällainen vallan anastaminen tarpeellista sodan 
kannalta. Vastaus on selvästi myönteinen. Ilman vallan ja kontrollin keskittämis-
tä rata olisi joko tuhottu tai vallattu. Samalla punaiset olisivat hävinneet sodan 
jo aikaisemmin, koska huoltoreitti Pietarista Viipuriin olisi katkennut.  

Kaljusen äkkipikaisesta asenteesta toimintansa estäjiin nähden käy yksi aika-
laiskertomus Vammeljoelta:239 

Kuten edellä oli mainittu lähti Kaljunen junallaan karkuun Pietariin. Hän 
määräsi vahdin Vammeljoelle. Sen täytyi pitää nuotio radan varressa, 
jos ei ollut rata selvä tai oli toinen juna tulossa, niin täytyi heiluttaa … 
nuotiosta ottamallaan kekäleellä, niin hän lähti takaisin Koivistolle. 

Vartioon oli asetettu Vammeljoella yksi Kirjosen Salkku… No, kun Kalju-
sen juna tuli, niin Saku unenpöpperössä heilutti kekälettä, kun kuuli ju-
nan tulevan, eikä saanut selvää mistä päin se tuli. Sitte Kaljusen juna 
pysähtyi. Kaljunen itse hyppäsi sieltä pois ja juoksi Sakun luo, otti Sakua 
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kurkusta kiinni ja huusi. ”Mikä h…n äijä sinä olet joka uskallat pysähdyt-
tää ilman syytä hänen junansa. Minä ammun sinut heti paikalla.” Sillä 
hänellä oli iso mauseri kädessä. 

Tästä Saku säikähti niin että on vieläkin pöpi jos elää… 

Sitten se Kaljusen juna meni Terijoen kautta Pietariin… 

Kaljunen ei siis tässäkään tapauksessa tappanut, vaan ainoastaan uhkaili. Saku 
pelkäsi ja alistui ja niin säästi henkensä. Kokemus on varmasti silti ollut trau-
maattinen. Oliko Kaljusen toiminta sitten rationaalia ja sodan kannalta perus-
teltua? Epäilemättä oli, vaikka hänen tapansa toimia olikin jyrkkää ja pelottele-
vaa. 

Kaljunen oli juuri palaamassa 22.4 1918 Viipurista. Viipuriin hän oli joutunut, 
kun Viipurin ylipäällikkö Oskari Rantala oli pidättänyt hänet edellisenä päivänä. 
Punaisten rintama oli murtunut ja valkoiset olivat vyörymässä lounaaseen kohti 
Viipuri-Pietari rautatietä. Aikaa oli siis vähän käytettävissä ja Kaljusen hermot 
olivat ilmeisen tiukalla. Häntä harmitti aivan aiheellisesti koko tämä reissu Vii-
puriin, jolla ei ollut sodan johtamisen kannalta mitään merkitystä, korkeintaan 
vain haittaa. Paluureitikseenkin hän oli valinnut rantaradan turvallisuussyistä. 
Hänellä oli varmasti mielessään kaksi asiaa: toisaalta Viipuri-Pietari radan var-
mistaminen ja toisaalta hädän hetkellä pakeneminen Pietariin. Tällainen tur-
hanaikainen pysähtely Vammeljoelle ei taatusti ilahduttanut häntä.  

Sotilaallisesti ajatellen Saku Vammeljoella oli tehnyt virheen, josta Kaljunen oli 
aiheesta kiukkuinen. Silti hän jätti äijän rauhaan ja jatkoi matkaansa. Tilanne on 
jossakin määrin samanlainen, kuin pari päivää myöhemmin Kuokkalassa, missä 
hän ampui muutaman punakaartilaisen, jotka oli tavannut nukkumassa vartios-
sa ollessaan. Sotilaallisesti Kaljunen oli oikeassa molemmissa tapauksissa. Hä-
nen persoonansa häiriö vain tuotti yliampuvia reagointeja.        
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Tämä kuva on otettu samaan aikaan kuin esikuntakuva. Muun muassa seinällä olevat 
aseet ovat samassa asennossa. Kuva: Työväen Arkisto 

Heikki Kaljusen impulsiivisuus ja arvaamattomuus tunnettiin jo suurlakon aika-
na 1917. Läheskään kaikki työväenliikkeen aktiivit eivät pitäneet Kaljusesta, 
koska tämä oli niin omapäinen ja ennalta arvaamaton. Muun muassa Sortava-
lassa, Kaljusen kotikaupungissa, olivat paikallinen työväenliike ja suurlakkotoi-
mikunta tehneet suuren työn saadakseen kaupungissa säilymään rauhan lakon 
aikana. Ne olivat onnistuneet toimissaan. Siksi he eivät halunneet, että Kaljusen 
retkikunta tulisi sotkemaan heidän vaivalla aikaansaamaa rauhan ja sovun tilaa. 

Aika paljon on kirjoitettu siitä, miksi Kaljunen ei mennyt rankaisuretkellään 
marraskuussa 1917 Sortavalaan. Syyksi on ehdotettu häpeää ja pelkoa mennä 
kotikaupunkiin. Annetaan tuohon aikaan Sortavalassa toimineen Pekka Railon 
valaista asiaa Sortavalan työväenliikkeen kannalta:240

 

Toisen ja pahimman kerran lakon aikana hätkähdin sen loppupäivinä. 
Viipurista kantautui tietoja, että surullisen kuuluisa ampujamestari, 
vääpeli Kaljunen valmisteli siellä Kotkasta saapuneiden apujoukkojen 
turvin rankaisuretkikuntaa, jonka oli määrä ottaa luulot pois eräin pai-
koin Karjalassa toimimaan ryhtyneiltä suojeluskuntajoukoilta. Sortava-
lankin jyrkimpien keskuudessa alkoi silloin kuulua ääniä, että Kaljunen 
joukkoineen olisi kutsuttava rankaisuretkelle myös Sortavalaan. Lakko-
toimikunta puuttui asiaan ja päätti, että se on estettävä. Lakkotoimi-
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kunnan sihteeri Amnell lähetettiin puhelinpylväisiin nousua varten tar-
peellisilla kiipeilyraudoilla ja linjapuhelimella varustettuna Kaljusta vas-
taan ja ilmoittamaan hänelle, ettei Sortavalassa ollut mitään hänelle 
sopivaa tehtävää. Amnell ehti Viipuriin saakka, ennen kuin Kaljusen ret-
kikunta oli valmis lähtöön, ja sai siellä tietää, ettei retkikunnan ollut tar-
koituskaan tulla Sortavalaan. Varmuuden vuoksi hän kuitenkin hankki 
paluuluvan Kaljusen ylimääräiseen junaan. Se toi hänet Hiitolaan, josta 
Kaljunen retkikuntineen kääntyi Käkisalmeen päin. Amnell saattoi täl-
löin sovittua salamerkkiä käyttäen ilmoittaa meille, että vaara oli lopul-
lisesti ohi. 

Kaljusta siis pelättiin Sortavalassa. Pelättiin, että hän olisi tullut sotkemaan kau-
pungissa vallitsevan tasapainon ja sovun työväen, poliisin, porvariston ja venä-
läisten sotilaiden kesken. Kysymys ei siis ehkä ollut ensisijaisesti Kaljusen koke-
masta pelosta vaan pikemminkin sortavalalaisten kokemasta pelosta, että Kal-
junen tulisi pilaamaan jotakin arvokasta. 

 
Kuvassa on Terijoen kylänraittia noin vuodelta 1903. On aivan selvää, että Kaljunen on 
esikuntineen ratsastanut tällä raitilla lukemattomia kertoja kevättalvella 1918. Tapio 
Kangasniemen kokoelmat 
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Kuvassa Heikki Kaljunen on hautajaissaattueen kärjessä Terijoella talvella 1918. Kuva 

on otettu kirjasta Suomen vapaussota kuvissa I. 

 
 

Heikki Kaljusen ilme oheisessa kuvassa 
on usein hänen kasvoillaan havaittu. 
Ilmeessä on näennäistä jämäkkyyttä, 
mutta samalla vahvaa ristiriitaisuutta. 
Silmät ovat julmat, mutta suu suoras-
taan surumielinen. Mieleen nousee it-
kuun purskahtamaisillaan oleva pelo-
kas, mutta samalla kiukkuinen pieni 
poika. 
 
Väite Kaljusen falsettiin menevästä 
komentoäänestä sopisi hyvin tähän ku-
vaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva on muokattu Hakkapeliitta-lehden 36/1938 kuvasta. 
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Kaljunen ja vangit 
 
On jo todettu, että Heikki Kaljunen ampui omin käsin poikkeuksellisen paljon 
vankejaan. Kyseinen käyttäytyminen ei ollut aivan tavallista rintamapäällikköta-
son henkilölle. Tosin valkoisetkin, kuten tuonnempana tulemme huomaamaan, 
ovat ampuneet vankejaan ilman tarkempaa tutkintaa. 

Tähän on kuitenkin syytä ottaa tarkempaan tarkasteluun joitakin tapauksia, 
joista on nähtävissä Kaljusen käyttäytymistavat suhteessa vankeihin. Kaikissa 
tapauksissa Kaljunen ei ammu vankejaan vaan tyytyy pelottelemaan, nöyryyt-
tämään ja alistamaan. 

Aikaisemmin on tarkasteltu Torvelaisen tapausta. Tässä luvussa tarkastellaan 
aluksi Eero Merimaan [oikeasti Johannes Suomalainen] kertomusta.241 Merimaa 
kertoo kokemuksistaan Kaljusen vankina kirjasessaan Karkuun Kaljusen kynsis-
tä.242 

Kirja koostuu suurehkosta määrästä asenteellista tekstiä, jonka joukkoon on 
laitettu kertomus tapauksesta, jolloin Suomalainen oli Kaljusen kuulusteltavana 
ja samalla kolmen murhan todistajana. 

Jaakko Paavolainen on kirjassaan Punainen terrori käyttänyt Merimaan kerto-
musta keskeisenä lähteenä muodostettaessa kuvaa Kaljusesta. Näin tämä ker-
tomus Kaljusen käyttäytymisestä on merkittävä lähde, kun on luotu myyttiä 
Kaljusesta. Toki Merimaan teksti oli olemassa pitkään ennen Paavolaisen tutki-
musta, mutta Paavolainen eräällä tavoin virallisti tämän kertomuksen. Hän nos-
ti Merimaan arvion akateemiseen arvoon. Paavolainenhan toi tekstin esiin toi-
senkin kerran kirjassaan Suomen kansallinen murhenäytelmä.243 

Voidaan hyvin ajatella, ettei oheinen, pitkä sitaatti kuulu nykyaikaiseen kirjaan. 
Kuitenkin se on keskeinen tekstinpätkä, joka on muokannut myytin Heikki Kal-
jusesta sellaiseksi, mikä se on ollut jo ennen Paavolaisen tutkimusta. 

Teksti luo kuvan miehestä, joka raivoaa pää punaisena, uhkailee ja tappaa. Me-
rimaan vuonna 1919 luoma kuva Kaljusesta on tiivistettävissä ilmaisuun ”raivo-
hullu peto, joka kuola valuen himoitsi ihmisen verta”. Juuri tätä myyttiä pyrin 
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rikkomaan ja hakemaan joitakin selityksiä Kaljusen käyttäytymiselle. Myös 
Heikki Kaljunen oli lukenut Merimaan kirjan, koska osaa viitata siiten keskustel-
lessaan Arvo Tuomisen kanssa Moskovassa joulun alla 1934.244 

Merimaa kertoo Terijoen aseman tapahtumista seuraavaa: 

”Pöydän takana… istui laiha, villinnäköinen, tummaverinen mies… Hä-
nen silmänsä pyörivät ja harhailivat villinnäköisinä… uskoimme hänet 
mielisairaaksi… Eikö aukene kitanne, häh! ärjyi hän ja kirosi tuhkatihe-
ään lauseittensa lomassa. Varokaa, tapahtuu kohta vahingonlaukaus!” 

”Samassa pamahtikin ja luoti lensi kauppias P:n korvan sivu, sipaisten 
siihen verinaarmun. Kauppias horjahti. Mielenliikutuksesta kalpeana 
hoiperteli hän taaksepäin ja mutisi sekavasti: ”Mitä meidän pitäisi tun-
nustaa?” Kaljunen ärjyi: ”Ei täällä viekkaus auta! Salat esiin, muutoin 
vahingossa pamahtaa!” … Hän ei voinut katsoa ketään silmiin, vaan 
heitti lyhyitä ilveksenkatseita meihin ja ojenteli asettansa suonenve-
dontapaisin nykähdyksin meitä kohti.” 

”Tunnustakaa, tunnustakaa, tunnustakaa! Tapahtuu vahingonlaukaus!” 
Kauppias huudahti rajusti: ”En kuulu suojeluskuntaan, en!” … Mutta 
tiedät, keitä siihen kuuluu… ”Kautta Luojan, en tiedä”, mutisi rajun mie-
lenliikutuksen vallassa kauppias. ”Jos minut ammutte, niin ammutte 
viattoman”. Pamahti taas… seurasi hetkisen hiljaisuus, jolloin ilveksen-
katse hipui … miehestä mieheen. Äkkiä hän katkaisi sen…: ”Laskekaa se 
menemään. Ei siitä ole vallankumoukselle vaaraa. Se on syytön.” Kaup-
pias oli vetänyt häntä sittenkin nenästä, sillä hän oli suojeluskuntalai-
nen, tiesi toistenkin nimet sekä asekätköt…” 

”Seuraava uhri oli kirkonkylän opettaja … ”Tunnusta, tunnusta, ja pian, 
sillä vahingonlaukaus käy kohta!” Ihmeekseni kuulin opettajan tyynellä 
äänellä sanovan: ”Jos himoitsette vertani, niin teurastakaa minut heti. 
Minä en tiedä itään, eikä minulla ole teille mitään tunnustettavaa.” … 
Raaka pilkkanauru pääsi Kaljusen suusta … ”Te kansakoulunopettajat 
olette mustimpia taantumuksen kätyreitä mitä voi olla. teidän paikkan-
ne olisi köyhälistön riveissä, sillä näettehän nykyisin nälkää. Mutta eipäs 
vaan! Mustatakkisten jesuiittojen kanssa te vedätte yhtä köyttä, ja ope-
tatte meidän lapsillemme olematonta olentoa, jonka me olemme jo ai-
koja sitten heittäneet muinaismuistomuseoon … Mitä hyötyä teillä siitä 
on…” Taas kuului tyyni vastaus: ”Huono on se ihminen, joka itsekkäiden 
yksilöllisten etujensa vuoksi myy kunniansa ja omantuntonsa leipäkan-
nikkaan. Voihan olla köyhä olematta kunniaton. Voihan nähdä nälkää 
tulematta isänmaanpetturiksi.” … Kaljunen virkkoi: ”Te pidätte minua 
rosvona, mutta minä olen yksi köyhälistön vallankumouksen esitaisteli-
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joista.” Vilkaisin opettajaan ja huomasin miten hän punastui. … Ja aivan 
kuin unohtaen itsensä ja vaarallisen asemansa huudahti hän kiivaasti ja 
halveksuen: ”Roisto te olette ja murhaaja.” 

”Se herätti pedon vimmaansa. … Pamahti. Kuula hipaisi pääkalloa hius-
rajassa.  … Opettaja horjahti. Otsalle valui verta. Hän ojentautui kuiten-
kin ja ihmeeksemme alkoi laulaa: ”Oi Suomi, isän, äidin maa, ei suo vie-
ras sortaa saa.” … Uusi laukaus. Oikea korva vuoti verta. Kuula oli lävis-
tänyt sen. … ”ei vallat vääryyden”, lauloi opettaja. … Taas pamahti. Kuu-
la lävisti leuan …. sitten kuulin taas laukauksen. Sen perästä näin hänet 
horjuen painavan käsiään rintaansa vasten. … Sitten kuulin raskaan ko-
lahduksen … ja kaikki hiljeni hetkeksi.” 

”Välittämättä vähääkään uhristaan kääntyi hän (Kaljunen) kapteeniin ja 
hymyili paholaisen herttaisesti hänelle. Valitan. Vahingonlaukaus. Mitä 
sille mahtoi? Sitten hän ärjäisi äkkiä: ”Entä te?” Kapteeni, joka … oli 
kuumesairas, ei enää tajunnut tapahtumia. ”Voisinkohan saada nuk-
kua?” hän kysyi raukeasti. Kaljunen tähysteli häntä terävästi. … Kun 
kapteeni oli viety ulos, kääntyi Kaljunen 18-vuotiaaseen ylioppilas-
nuorukaiseen … ”Sinulla ei ole armon toivoakaan, sillä sinusta on ilmoi-
tettu, että olet kaikkein pahimpia lahtaripäälliköitä.” Siihen vastasi 
”syytetty” kiihkeästi: ”Luulot eivät ole toden arvoisia. Todistakaa lailli-
sessa oikeuden istunnossa kelvollisten todistajien läsnä ollessa minut 
syylliseksi ja tuomitkaa sitten!” Kaljunen nauroi: ”Laillisessa oikeudessa 
ja kelvollisten todistajien läsnä ollessa, ha. ha, ha, haa! Nyt sinä oikein 
paljastatkin lahtarikantasi. Tiedä, että se, mikä ennen oli laillista, on nyt 
laitonta ja mikä ennen oli laitonta, on nyt laillista. Kansan tahto on nyt 
korkein oikeus ja laki, ja minä edustan sen tahtoa. Siis te olette laillisen 
tuomioistuimen edessä.” Kaljunen mietti hetken ..: ”Sillä ehdolla saat 
pitää elämäsi, että luettelet suojeluskuntaan kuuluvat henkilöt ja hei-
dän johtajansa.” … Ylioppilas lausui tukahtuneella äänellä: ”Minä en 
tiedä niistä mitään.” Ennen kuin Kaljunen ehti vastata, puuttui puhee-
seen ylioppilaan lanko, eräs paikkakuntamme liikemies: ”Älkää tahratko 
käsiänne hänen viattomaan vereensä! Säästäkää ainoa poika vanhem-
milleen! Ampukaa minut, jos se voi hänet pelastaa, mutta säälikää hä-
nen nuoruuttaan!” 

”Kaljunen oli taas joutunut mielipuolisen raivon valtaan. … Tuskin oli lii-
kemies ennättänyt lopettaa, kun hän raivosta kiroten ampui, ja nuori 
ylioppilas kaatui tuskasta huudahtaen ja vaikeni sitten. … ”Kurja pyöveli 
ja saatanallinen peto!” huusi liikemies voimatta enää hillitä itseään. 
”Kaikki Siperian karkulaiset ja vankilasta karanneet roistot tässä ru-
peavatkin rehellisten ihmisten tuomateiksi.” Hän nosti kätensä ylös 
kuin iskeäkseen ja läheni nyrkit ojossa Kaljusta joka ampui samassa 
useampia laukauksia. Uhri kaatui ääntäkään päästämättä entisten vie-
reen lattialle.” 
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”Tärisyttävät tapaukset olivat vaikuttaneet voimakkaasti mieleeni. … 
Kun Kaljunen viimein kääntyi minuun ja ärjäisi minulle, ymmärsin tuskin 
hänen puhettaan. Kuin unen läpi kuulin hänen sanovan jotakin tällaista: 
”Viekää tämä lahtarirenki häkkiinsä.” 

Merimaan kokemuksiin liittyi tapaus, missä Kaljunen tappoi vankejaan. Moni 
muu vanki on joutunut kuitenkin erilaiseen tilanteeseen Kaljusen kanssa.  

Yksi mielenkiintoinen tapaus Kaljusesta liittyy Viipurin ruotsalaisen lyseon ta-
pahtumiin. Punaiset pitivät valkoisia vankejaan lyseolla helmikuussa 1918. Näi-
den vankien joukossa oli myös edellä mainittu Torvelainen. Hän ei kuitenkaan 
muistelmissaan mainitse Kaljusen lyseolla käynnistä mitään. Sen sijaan Mänty-
harjun kirkkoherra K. V. Petrell kertoo ”päällikkö H. Kaljusesta” jonkin verran.245 

Petrell kertoo ensin Kaljusen ulkomuodosta, että hän ”oli ulkonäöltään kookas 
ja ryhdikäs ja että hänellä oli leveät hartiat ja säännöllinen ruumiinrakenne”. 
Sitten Petrell toistaa jo Merimaan tekstissä esiintyvät kuvaukset: ”Kasvonpiir-
teet ja petomaisuutta säkenöivät silmät muistuttivat pikemmin mielipuolta kuin 
kykenevää ja urhoollista sotapäällikköä.”  

Petrell kertoo myös tilanteesta, missä neuvosmies Ångelin nöyryyttää Kaljusta 
kieltäytymällä tottelemasta hänen komentojaan ja vieläpä onnistuu väistämään 
Kaljusen nyrkiniskun. Petrell tulkitsee tekstissään muidenkin tuntoja toteamal-
la, että kaikkien ilmeet olivat muuttuneet vakaviksi ja osa vangeista valahti kal-
peiksi. Syynä tähän tulkintaan oli Petrellin ymmärrys, että vankien edessä oli 
”raivohullun tapainen julmuri, joka olisi voinut ampua meidät jokaisen siinä 
paikassa ilman muuta”. 

Petrellin teksti toistaa Kaljusen ympärille rakennettua myyttiä. Todellisuudessa 
Kaljunen ei voinut ampua usean kymmenen hengen joukkoa ”siinä paikassa 
ilman muuta”. Eikä hän nytkään ampunut ketään, vaan määräsi muita kurinpi-
tokeinoja, kuten pelikorttien ja kirjojen tai sakkilautojen takavarikoinnin. Kalju-
sen esiintyminen saattoi toki olla pelottava kokemus, mutta myöhempään ta-
pahtuman raportointiin ovat vaikuttaneet ratkaisevasti heti sisällissodan jäl-
keen rakennettu myyttinen kuva Kaljusesta.  

Petrellin kertomuksessa on edellisen lisäksi kiintoisa yksityiskohta, jossa hän 
kertoo Kaljusen tulleen lyseolle mukanaan joku valkoinen rintamavanki. Tätä 
vankia Kaljunen oli kuljetellut ympäri Viipuria kahvilasta toiseen. 
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Kyseinen vanki esiintyy useassa eri lähteessä. Mielenkiintoista näissä lähteissä 
on se, että niiden joukossa on sekä valkoisen että punaisen puolen muistitietoa. 
Näin ollen kyseistä tapahtumaa voitaneen pitää poikkeuksellisen hyvin varmis-
tettuna.  

Ruotsalaisella lyseolla oli vanginvartijana punakaartilainen Julius Klami. Hän 
kertoo periaatteessa aivan saman tarinan kuin Petrell. Hän toteaa, että Kalju-
nen ”oli pitkähkö solakka mies” ja että ”hän kantoi päässään sellaista valkeaa 
karvahattua”. Klamin mielestä Kaljunen oli sotilasasun huomioon ottaen ”varsin 
komea mies”.246  

Klami kertoo myös valkoisesta vangista, jota Kaljunen talutti mukanaan. Vanki 
oli puettu valkoiseen kauhtanaan. Samoin Klami kertoo Petrellin tavoin, kuinka 
Kaljunen pelotteli vankeja käsikranaatti kädessään. Kaljunen uhkasi kokeilla 
noiden ”karkeiden amerikkalaisten vehnäjauhojen tehoa”.  Klami kertoo empa-
tiastaan vankeja kohtaan, että he saattoivat pelätä Kaljusta ja tämän aikeita. 
Saattoihan ”tuo sankari Kaljunen uhkauksensa toteuttaa”.  

Samana päivänä oli Viljo Sohkanen tullut Tikkurilasta Viipuriin päämääränään 
Kavantsaaren rintama. Sohkanen oli juuri tullut Viipurin rautatieasemalta kau-
punkiin, kun häntä ja hänen kavereitaan vastaan tuli aseistettu henkilö247: 

Tuolla tulee vastaan aseistettu mies joka taluttaa nuorasta toista mies-
tä. Tällä on valkoinen tuhruinen kaapu päällä. Taluttaja huomaa meidät 
ja huutaa että katsokaa pojat lahtaria. 

Se on inhottava näky, vankiparka katselee pelokkaasti saattajaansa ja 
meitä. Joku tietää että taluttajan nimi on Kaljunen. Hän kuuluu olevan 
joku punakaartilaispäällikkö. Ei tuo kyllä päällikölle sovi. 

Nämä kaksi punakaartilaisten muistitietoa vahvistavat edellä esitetyn valkoisen 
puolen muistitiedon. On aika harvinaista, että on säilynyt näin helposti vertail-
tavaa materiaalia molemmilta puolilta. 

Yhteistä molemmille puolille on yleinen Kaljusen käyttäytymiseen liittyvä pa-
heksunta. Kukaan ei ilmeisesti ollut ilahtunut ”kenraalin” käytöksestä, punaisia 
se hävetti ja valkoisia raivostutti. Kyseinen esimerkkipäivä voi vahvistaa mui-
denkin kauhutarinoiden todenperäisyyttä, vaikka kerrontatavoissa ja sanavalin-
noissa onkin eroja. 
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Valkoiset käyttävät herkemmin ilmaisuja ”hullu” tai ”peto”. Punaiset tyytyvät 
sanomaan julki paheksuntansa ja inhonsa Kaljusen käyttäytymistä kohtaan. 
Punaisten keskuudessa vallitsi ilmeinen pelko Kaljusta kohtaan, mikä esti hänen 
vastustamisensa sekä vielä vuosikymmentenkin taakse hänen kärkevän arvoste-
lun. Silti on selvää, että punaiset eivät arvostaneet Kaljusta kovinkaan korkealle. 

 
Kuvassa on vierailijoita tammisunnuntaina Kämärällä haavoittuneiden punaisten luona 
Myllymäen sotilassairaalassa Viipurissa. Lähinnä ovea makaa Jukka Rahja, muut potilaat 
lienevät venäläisiä. Ovensuussa seisoo Heikki Kaljunen turkislakki päässä aseineen. 
Kaljusen takana on hänen adjutanttinsa. Väitetään, että Jukka Rahja olisi moittinut 
Kaljusta, kun tämä oli tullut sairaalaan aseistettuna. Alkuperäisessä kuvatekstissä väite-
tään tapahtuman sattuneen 7.3.1918. Tuolle päivälle ei ole tosin merkintää ylimääräi-
sen junan varaamisesta Viipuriin (liite 4.). Sen sijaan tällainen juna on käynyt Viipurissa 
5.3. sekä 10. – 11.3. Kuva: Työväen Arkisto 

Kaljunen esiintyi mielellään hautajaisissa ja piti niissä yleviä puheita. Tähän käy 
esimerkiksi puheen pätkä 24.2.1918 Viipurissa pidetyissä sankarihautajaisis-
sa:248 Näihin hautajaisiin Kaljunen tuli ylimääräisellä junalla Terijoelta.249 
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”Se hauta, joka nyt sulkee vapaussankarien esitaistelijat, ei pelota rin-
tamalla olevia ja ase kädessä taistelevia, vaan jatkavat tarmolla sen 
päämäärän hyväksi, joka näiltä kaatuneilta tovereilta vihollisen taholta 
saatiin keskeytymään. Levätkää rauhassa. Muistonne elää!” 

 
Kuvassa on käynnissä sankarihautaus Viipurin Papulanvuorella. Kysymyksessä lienee eri 
hautaus, missä Kaljunen oli mukana, mutta paikka on sama. Kuva: Kansan Arkisto 

Tuona päivänä Kaljunen vieraili lyseolla sekä kiersi pitkin Viipuria taluttamassa 
vankiaan. Helsingin Jyryn komppania oli tullut junalla Helsingistä Viipuriin. Juna 
lienee sama, jolla Viljo Sohkanenkin tuli kaupunkiin.250 

Siinä seisoessamme marssii meitä kohden komearyhtinen, venäläisen 
kenraalin sinelliin puettu mies. Pysähtyy kohdallamme ja sanoo mahta-
valla äänellä: ”Terve pojat, terveisiä Karjalan rintamalta!” Yhteen ää-
neen kajahduttaa komppaniamme: ”Samoin!” Syntyy miehen ja päällik-
kömme kanssa keskustelu, missä esittää itsensä kuuluisaksi Kaljuseksi. 
Lausuu toivomuksen, että komppaniamme lähtisi hänen kanssaan Rau-
dun rintamalle, mihin päällikkömme vastaa: ”Joka mies!” 

Leveällä huumorilla kertoo sitten Kaljunen, miten ei rintamalla ole tar-
vis pelätä lahtarien kuulien vaikutuspiiriä, sillä ne lentelevät korkealla 
päitten yläpuolella, jotta puunlatvat rapisevat. Halusi meille näyttää 
myöskin rintamalla vangitsemaansa lahtaria, joka oli asemahuoneen 
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suojissa säilytettävänä. ”Adjutanttinsa” noutikin miehen komppaniam-
me eteen. Mies oli puettu valkoiseen kaapuun ja lakkiin. Näytti työläi-
seltä, joka oli joutunut lahtarien joukkoihin joko tietoisena tahi sitten 
tietämättömänä, kuten niin moni muukin.  

Viipurilainen esikunta lähetti komppanian Kavantsaaren rintamalle. Kal-
junen, joka luuli saavansa joukon Rautuun, pettyi suuresti saatuaan tie-
tää tämän. Oli lähtenyt suoraan Helsinkiin kokoamaan itselleen vapaa-
ehtoista sissijoukkuetta. 

Tässä kertomuksessa on selvästi ihannoivaa sävyä Kaljuseen nähden. Jopa val-
koinen vanki on kertojalle itsestään selvyys, vaikka vanki saikin osakseen tietyn 
empatian. Kysymyksessä on ilmi selvästi sama vanki, kenestä ovat kertoneen 
Petrell, Sohkanen ja Klami. Muistitiedossa on kaikessa ihannoivuudessaankin 
viestejä, jotka kertovat Kaljusesta jotakin vähemmän mairittelevaa. Halosen 
kirjan kertomus päättyy toteamukseen, että Kaljunen otti niin sanoen nokkiin-
sa. Tässä loukkaantuneisuuden tilassa hän sitten lähti toimimaan ja lähti heti 
Helsinkiin. Toisin sanoen Heikki Kaljusesta paljastuu melkoinen loukkaantumis-
herkkyys ja impulsiivisuus. Tätä havaintoa voidaan pitää siksi erityisen arvok-
kaana, kun kertoja periaatteessa ihaili kuuluisaa Kaljusta. 

Vertailun vuoksi on tässä yhteydessä syytä tarkastella Kaljusen niin sanottua 
rankaisuretkikuntaa marraskuussa 1917. Tuonkin retken aikana Kaljunen otti 
vankeja ja kohteli heitä varsin tylysti. Käytettävissä on Kaljusen oma raportti 
kyseisestä retkestä sekä suuri joukko valkoisten raportteja. 

Kaljusen tapa hoitaa suurlakon aikaista retkikuntaa muodosti ehkä keskeisen 
sisällön Kaljuseen liittyvän mytologian synnyssä. Tapahtumista on kirjoitettu 
paljon, yleensä valkoisten toimesta ja Kaljusen persoonaa ja toimintatapaa 
moittien. Merkittävin asia koko retkikunnan toiminnassa olivat vankien ottami-
set sekä heidän kohtelunsa. Toinen tärkeä tapahtuma oli tosin Pyhäjärven ase-
manseudun ammuskelu, mutta tähänkin lopulta liittyi vankien ottaminen ja 
kuulustelut. 

Retkikunnan tapahtumista on julkaistu haastattelu Työ-lehdessä Karjalan kan-
naksen rankaisuretken jälkeen 27.11.1917. Lehtijutussa päätoimittaja Evert 
Huttunen kyselee Kaljuselta retken vaiheista, koska oli kyllästynyt ”Wiipurin 
Sanomien levittämiin valheisiin”: 

Päätin kääntyä retkikunnan ”kenraalin” puoleen. Kenraali oli tälläkin 
kertaa tavallista puheliaammalla tuulella. Eikä hänessä näyttänyt pie-
nintäkään merkkiä siitä ”virkaintoisuudesta”, mikä kyllä hänelle on 
ominaista ja joka minullakin oli jo ennen tätä kohtaamista tiedossani. 



- 149 - 
 

Tämä johdatteleva kappale kertoo paljon Kaljusen maineesta jo 1917. Häntä 
pidettiin punaistenkin joukossa virkaintoisena ja turhan tärkeänä. Myös puheli-
aana häntä pidettiin. Hänessä oli ilmeisesti tietynlaista partiopoikamaisuutta ja 
kirkasotsaista kiihkomieltä, joka ärsytti kaikkia, niin punaisia kuin valkoisiakin. 

Haastattelun aluksi Kaljunen kieltää, että asiat olisivat siten, kuin porvarilehdet 
kertoivat. Sitten hän alkoi kertoa elintarvike-, ase- ja räjähdetakavarikoista Ant-
reassa, Hiitolassa ja Käkisalmessa. Kaljunen toteaa mm. Antreasta seuraavaa: 

75-vuotias vanhus vannoi Jumalan sanan kautta, ettei talossa ole lisää 
aseita. Kuitenkin löytyi 35 asetta, toimintakyvyttömiä tosin. 

Antreassa ei tapettu tai haavoitettu Kaljusen mukaan ketään. Hiitolassa vangit-
tiin kahdeksan miestä uhkaavan käytöksen tähden, vaikka Simo Eronen ja Juho 
Komonen väittävät vangitun 12 miestä. Käkisalmessakaan ei Kaljusen mukaan 
tapahtunut mitään erityisen dramaattista, takavarikoitiin vain 28 pommia, ruu-
tia, dynamiittia ja erilaisia aseita suuri määrä. Kaljunen toteaa: 

Ammuimme asemalle tullessamme juhlalaukauksen, jolloin puhelinlin-
ja katkesi. Seurauksena oli, että palokunnantalolla ollut lahtarikaarti 
säikähti ja pötki pakoon, yksi itään toinen länteen. 

Meidän kuulistamme ei kuollut edes kärpänenkään, ellei siinä tuliais-
pamauksessa sattunut menemään kärpäsiä. 

Todellisuudessa Käkisalmessa ilmeisesti vangittiin ja kuulusteltiin ainakin yh-
deksän henkilöä. Eronen ja Komonen mainitsevat seitsemän vangitun nimet. 
Kuulustelumenetelmäksi väitetään aseella uhkailun ja ammuskelun kuulustelta-
van ympärille seinään. 

Seuraavaksi Kaljunen alkaa selostaa Pyhäjärven kahakkaa. Tapahtumasta on 
olemassa useita kertomuksia, joihin Kaljusen kertomusta on helppo verrata. 

Tulostamme oli tiedotettu, koska vastaanotto oli sen mukainen. Ase-
matalon lähistölle oli laitettu ainakin kolme komppaniaa lahtarikaarti-
laisia, jotka avasivat tulen meitä vastaan, johon me luonnollisesti vas-
tasimme. 

Eronen ja Komonen kertovat aseman lähellä olleen noin 200 miestä, joista 40 
suojeluskuntalaista. Eronen ja Komonen eivät ota suoraa kantaa siihen, kumpi 
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puoli aloitti ammunnan, joten Kaljunen voi olla oikeassa. Samoin Jalmari Pusa 
jättää tämän asian auki omassa kertomuksessaan.251  

Kaljunen jatkaa, että ”koko kylä oli sotanäyttämönä. Me ammuimme 
yhden ja kenties joitakin haavoittui. Lahtarit ampuivat pimeässä omi-
aan. Eräältäkin laskivat jalan poikki.” 

Myös Eronen ja Komonen kertovat valkoisten joukkoon tulleesta paniikista, 
jonka aikana osa pakeni suoraan punaisten syliin. Tässä tilanteessa on mahdolli-
sesti käynyt, kuten Kaljunen kertoo. Eronen ja Komonen kertovat valkoisten 
tappioiksi kaksi kuollutta ja yhden haavoittuneen, joka kuoli haavoihinsa sekä 
kuusi muuta haavoittunutta 

Tähän toimittaja kysyy, että mistä sen tiedät, johon Kaljunen jatkaa, että ”meil-
lä ei ollut haulipanoksia ja jalkaan oli mennyt haulipanos.”252 

Edelleen toimittaja kysyy, että moni kuoli, mihin Kaljunen jatkaa: 

Meistä ei kukaan. Jotkut kyllä saivat lyijyä kinttuihinsa, mutta se ei tuot-
tanut sen suurempia vahinkoja kuin ainoastaan jonkun takki oli liepees-
tä rikki aivan kuin Konowin takin sanottiin menneen. Sama juttu oli 
pöksyjen kanssa.  

Eronen ja Komonen eivät kiistä sitä, että punaiset ovat saattaneet selvitä ilman 
tappioita. Myös Aarno Karimo pitää todennäköisenä, että punaisten tappiot 
olivat vähäisiä.253 Sen sijaan Jalmari Pusa väittää punaisten olleen vaunuissa ja 
kokeneen pahoja tappioita. Hän väittää, että ainakin 20 punaista olisi kaatunut. 
Tämä ei liene totta.  

Kaljunen toteaa: 

Mutta se olikin eri leikkiä. Jo asemalla näytti siltä, että päivästä tulee 
tulinen. Lahtarit kun ampuivat uskossa, että me oltiin junan sinne saa-
vuttua vielä vaunuissa. Erehtyivät siinä ja haaskasivat kallista ruutia ja 
”ampuivat variksia”. 

Täällä teki porvarien lahtarikaartilaiset ryöstöjäkin. Mm. ryöstivät erään 
köyhän asukkaan jauhot ja ripottelivat pitkin ”Kuittilan kujaa”. 
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Toimittaja kysyy sitten, että Pyhäjärvelläkö se välirauha tehtiin? Tähän Kaljunen 
kuittasi: 

Ei mitään välirauhaa, sillä porvarien lahtarikaarti antautui. Me otimme 
suuren määrän vankeja, joita säilytimme rautatievaunussa siksi, kunnes 
olimme aseet karistelleet. 

Sitten toimittaja kysyy Kaljuselta tämän keskustelusta erään papin kanssa, mi-
hin Kaljunen vastasi, että ei tilanne hänen mielestään mikään rauhakeskustelu 
ollut, vaan lähinnä papin pelokasta saarnaamista, kuten on jo aikaisemmin täs-
sä kirjassa siteerattu.254 Tästä Kaljunen jatkoi: 

Ainoa, mitä täällä tehtiin, oli se, että Pyhäjärven ystävät ja viholliset löi-
vät veljenkämmenen ja lupasivat perustaa paikkakunnalle työväenyh-
distyksen ja sille heti rakentaa talon juuri sille tontille, missä tappelu oli. 
Taloon lupasi yksi hirsiä, yksi maata, yksi rahaa jne. 

Sitten haastattelu siirtyi käsittelemään Raudun tapahtumia, joista Kaljunen 
kertoi seuraavaa: 

Täällä oli nimismies Seitolan johdolla porvarit särkeneet rataa kaksi kis-
kon mittaa, sekä ratapengertä säretty tarkoituksella, että jos juna saa-
puu se kaatuu heti järveen. Tarkoitus ja toiminta oli siis harkittua. 

Muutamia elintarvikekätköjä saimme esille ja aseita takavarikoimme. 
Siinä kaikki. 

Paluumatkalle lähdettyämme meille hurrattiin ja kehotettiin toistekin 
tulemaan, kun se ”oikea vihollinen” tulee. 

Tällainen oli matkamme pääpiirteissään. Mitä muuta siihen lisätään, on 
pahasta. Jos paikkakuntalaiset tämän lisäksi ovat jotakin tehneet, ei 
kuulu meille. 

Viimeinen kappale kertoo paljon enemmän, kuin uskoisikaan. Pahasta olisi Kal-
jusen mielestä ilmeisesti kertoa hänen kuulustelumenetelmistään. Lisäksi Kalju-
nen niin sanotusti pesee kätensä Kavantsaarella sekä Käkisalmen Suotniemellä 
tapahtuneesta murhasta. Molempien takana olivat paikalliset punakaartit.255 
On kuitenkin selvää, että Kaljusen esiintyminen on ollut provosoimassa paikalli-
sia punakaarteja väkivaltaan.  
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Valkoisen puolen kertojat raportoivat toistuvista uhkailuista ja pahoinpitelyistä 
niistä pahimpana Jalmari Pusan pahoinpitely. Pusa muistaa Kaljusen itse lyö-
neen häntä pistimellä päähän, mutta muut kertojat taas kirjoittavat, että lyöjä 
oli Kaljusen käskystä joku toinen. Kun Kaljunen meni rautatievaunuun, missä 
Pusa oli ja kysyi ensin yleisesti suojeluskuntalaisten nimiä, paikalliset valkoiset 
valehtelivat Kaljuselle.256 Tämän havaittuaan oli Kaljunen kysynyt suoraan Pu-
saa nimeltä. Tämä Pusan itsensä kertoma asia osoittaa, että Kaljusessa myö-
hemmin havaittava epäluuloisuus on osin perusteltua. Hän tiesi ja havaitsi asi-
oita, joita ei voinut todistaa, koska hänelle valehdeltiin, kuten sodassa on aina 
tapana tehdä. 

Kaiken kaikkiaan Kaljunen ei selvästikään halunnut kertoa pimeimmästä puoles-
taan. Silti hänen toimintansa on hänen arvomaailmastaan ja tavoitteistaan kä-
sin tarkasteltuna yllättävän rationaalista ja tarinansa paikkansa pitävää. Tarinan 
yhtäpitävyys valkoisen puolen kertojien kanssa on varsin suurta.  

Ainakin yksi selvä ero tarinoista löytyy. Kaljunen ei kerro, että Raudussa olisi 
vangittu ihmisiä. Näin on kuitenkin ilmeisesti tapahtunut. Ainakin yksi aikalais-
kertomus tällaista väittää. Kertomuksessa väitetään, että Kaljunen oli sulkenut 
vankinsa erääseen saunaan. Kun joku vangeista oli pyytänyt päästä asioilleen, 
oli Kaljunen vastannut, että ”tänä yönä ei ketään lasketa ulos, laskekaa hou-
suihinne”.257 Vangitsemiset ovat saattaneet liittyä radan rikkomiseen. 

Haastattelun lopuksi kysyy toimittaja, että kuka antoi määräyksen lähteä tälle 
matkalle, ja mistä Kaljunen luulee johtuneen porvarien aseistautumisen. Tähän 
Kaljunen vastaa: 

Määräystä ei antanut kukaan.
258

 Mutta kun Antreasta ilmoitettiin, että 
porvarit ovat valmiina hyökkäämään lakkolaisia vastaan, päätimme läh-
teä auttamaan. 

(Aseistautumista on tehty) etupäässä elintarvikekysymyksen tähden. 
Sillä sillä taholla pelätään, että työväki anastaa porvarien varaamat elin-
tarpeet sopivan hetken tullen. Ja sellaiseksi hetkeksi luulivat porvarit 
työväestön järjestämää suurlakkoa. Siksi olivat kalvat valmiit. 
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Kuvassa on dokumentti, joka kertoo, että Kotkasta oli saapunut Viipuriin kaksi komp-
paniaa aseistettuja punakaartilaisia 18.11.1917.

259
 Tämä joukko sekä jonkin verran 

viipurilaisia punakaartilaisia lähti Karjalan rankaisuretkelle. 

Aikaisemmin tässä kirjassa on viitattu Suomen rautateiden Pietarin toimipis-
teen koneosaston päällikön E. E. Södermanin kertomukseen. Tähän yhteyteen 
sopii kuvaus tilanteesta, missä Kaljunen päästi Södermanin ja erään toisen van-
gin vapaaksi Terijoen aseman vankilasta maaliskuun puolivälissä. Kun vapaute-
tut vangit sitten istuivat Terijoen aseman odotussalissa, kysyi Söderman ohi 
kulkevalta Kaljuselta, että voisiko hän päästää erään vanhan ja kivulloisen revii-
sorinkin vapaaksi saman tien. Tähän Kaljunen vastasi, että ”taitaa olla yhtä syyl-
linen tai syytön kuin te toisetkin.” Kaljunenhan oli antanut näillekin vangeille 
mahdollisuuden liittyä punakaartiin, mutta he eivät olleet liittyneet.  
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Sanottuaan tämän meni Kaljunen hetken kuluttua vankilaan ja toi kyseisen 
miehen tullessaan. Näin Kaljusesta paljastuu aivan toisenlainen kuva, mitä hä-
nestä on tavattu kertoa. Kaiken lisäksi Söderman kertoo, ettei häntä kidutettu 
missään vaiheessa ja että vankilaolot Terijoen asemalla olivat karut, mutta sie-
dettävät. 

Syitä Kaljusen käyttäytymiseen voidaan toki etsiä sen hetken sotatilanteesta. 
Punaiset tarvitsivat miehiä riveihinsä, eikä heitä saanut mukaan helposti, jos oli 
liian uhkaava ja julma. Viisaampaa oli vedota yhteistyöhaluun. Tämä piirre 
osoittaa Kaljusessa rationaalista harkintaa ja suorastaan kykyä pelata omaan 
pussiin. Hänen etunsa mukaista oli, ettei hän maaliskuussa esiintynyt yhtä jyr-
kästi kuin tammikuun lopulla ja helmikuun alussa.  

On kuitenkin selvää, ettei Kaljunen ampunut läheskään kaikkia vankejaan. Yksi 
tällainen oli Saimi Airikan [myöhemmin Valtasola] isä Juho Airikka.  

Saimi Airikka kertoo, että hänen isän toiminta herätti epäluuloja, koska hän 
harrasti kauppaa rajan molemmin puolin. Perhe avasi myös yleisen saunan, 
josta tuli samalla kauppapaikka.260  

Juho Airikka jatkoi ammattiaan vielä vuonna 1919, kunnes eräällä kauppareis-
sullaan tuli pidätetyksi suomalaisten kommunistien toimesta. Kommunistit Juho 
Vanonen ja Jukka Huusko ryöstivät ja murhasivat Airikan.261 Harjula käyttää 
Airikasta termiä salakuljettaja. 

Tässäkin tapauksessa Kaljusen epäilylle oli perusteita, ja Airikka toimitettiin 
Kaljusen luokse kuulusteltavaksi. Hän epäili Airikkaa nimenomaan salakuljetuk-
sesta. Samalla tähän liittyi ilmeinen aatteellinen eriseuraisuus. 

Juho Airikka ei pelännyt Kaljusta vaan alkoi opettaa nuorta miestä: 

Kuule mies, älä sinä laske ajatuksias tämän varaan… Jos katsot, et syytä 
on, nii anna tulla vaa. – Punaseks en tuu. Ja oon mie katsont suurempii-
kii kenraalii silmää räpäytämäti. Valmis mie oon. 

Kaljunen pani aseensa pois ja tokaisi, että ”ala mennä”. 

Kaikesta päätellen Kaljunen katsoi Airikan tavallaan hyödylliseksi omine afää-
reineen ja saunoineen, joita Kaljunenkin hyödynsi. Toiseksi Kaljunen saattoi 
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uskoa todeksi sen, että Airikka oli kauppamatkoillaan tavannut oikeitakin ken-
raaleja eivätkä nämä olleet tappaneet kauppamiestä. Näin ollen ei Kaljusenkaan 
pitänyt tappaa, koska oli kenraali ja halusi toimia, kuten oikea kenraali. 

Toinenkin yllättävään lopputulokseen päättyvä kuulustelutarina on säilynyt. 
Ester Kähkönen kertoo, että eräs Oskari Angerman oli joutunut Kaljusen vangik-
si, ja Kaljunen oli kuulustelemassa häntä tavalleen uskollisena uhkaillen ja am-
muskellen kehon ympärille. Oskari oli tuolloin karjaissut:262 

 ”Ammu perkele, ei täs koko päivää jouva uottelemmaa!” 

Väitetään Kaljusen ällistyneen siinä määrin, että oli päästänyt Oskarin ja muut-
kin vangit sillä kertaa menemään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa Heikki Kaljunen poseeraa Teri-
joen esikunnassaan. Kuva on otettu kir-
jasta Suomen vapaussota kuvissa I. 

 

 

 

                                                           
262

 Kähönen 1982, s.329 



- 156 - 
 

 

Kaljusen kehonkuva 

Kaljusen suuresta koosta liikkuu useita havaintoja. Aiemmin esitelty kirkkoherra 
Petrellin kertomus sisältää kommentin ”kookas ja ryhdikäs”. Johannes Mälkö-
nen kuvailee Kaljusen ”erittäin mahtipontiseksi, kookkaaksi, urheilumalliseen 
sarkapukuun ja korkeaan valkoiseen turkislakkiin pukeutuneeksi”.263 Torvelai-
nen taas käyttää ilmaisua ”tummaihoinen, solakka ja venäläisen kenraalin pu-
kuun puettu punakaartilainen”.264 

EK-Valpon kansiossa on Kaljusen koosta kahta tietoa. Toinen tieto kertoo hänen 
olevan 170 cm pitkä ja toinen taas 180 cm pitkä. Molemmissa kohdissa hänet 
kuvaillaan hoikaksi ja tummaveriseksi.265 Eräs Kaljusen aikalainen Aino Tiainen 
on kuvaillut Kaljusen vaaleaveriseksi, ryhdikkääksi mieheksi.  

Valokuvat vahvistavat, että Heikki Kaljunen on ollut vaaleahiuksinen, mutta 
kenties helposti ruskettuva henkilö. Kaljusen pituudesta saa käsityksen, kun 
vertaa häntä muihin kuvissa oleviin henkilöihin. Jos ottaa hänen päästään tur-
kislakin pois, hän asettuu aika lailla miesten keskimittaan. Hyvä kuva on Dub-
rowkan työväenyhdistyksen vappukuva, josta käy ilmi, että Kaljunen saattaa 
olla pari senttiä keskimittaa pitempi, siis jotakuinkin 175 cm pitkä. 

Kaljusen vaatetus, turkislakki ja elehtiminen korostivat hänen kokoaan. Tämä 
saattoi olla hänen tavoitteensakin. Hän epäilemättä halusi olla pidempi kuin 
oikeasti oli.  

Yksi mahdollinen muuttuja hänen pituudesta puhuttaessa on ravitsemustila. 
Nuorena hän kenties oli aika niukan ravinnon varassa, mutta viimeistään Mos-
kovan vuosinaan ja kenties jo aikaisemminkin selvästi parempien ruokapatojen 
äärellä. On aivan mahdollista, että hän on vielä yli 24-vuotiaana hieman kasva-
nut. Näin tulee ymmärretyksi Tuomisen Moskovan tapaamisen perusteella te-
kemä arvio, että Kaljunen oli yli kolme kyynärää pitkä ja uljasryhtinen.266 To-
dennäköisesti Kaljunen siis oli Moskovan aikana noin 178 cm pitkä, mutta on 
ollut ilmeisesti 1918 jonkun sentin lyhyempi. 
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Edellä esillä olleessa vanhassa valokuvassa sortavalalaisista voimistelijapojista 
Kaljunen vaikuttaa joukon pienimmältä. Kuva on vuodelta 1914. Tämä kertoisi 
juuri siitä, että Kaljunen on kasvanut vielä yli 20-vuotiaana. 

 

Pituusmitta kyynärästä on monta eri versiota. Tukholman kyynärä on 59,4 cm, mutta venäläinen 
arsina taas 71,12 cm. Venäläisen kyynärämitan mukaan Kaljunen olisi noin 213 cm pitkä, mikä ei 
ole mahdollista. Tukholman kyynärän mukaan hän olisi ollut noin 178 cm. Lyhimmät kyynärämitat 
ovat 45 cm, jolloin Kaljunen olisi vain 135 cm.  

 

Osa Kaljusen pituusmyytistä liittyy hänen asemaansa, eleisiinsä ja teatraalisuuteensa. 
Yksi muistelija kertoo Valkjärven sankarihautajaisista seuraavaa:

267 

Itse Heikki Kaljunen ylipäällikkö tuli siunaamaan vainajat… Peloittava 
näky: mies oli lähes kaksimetrinen ja hänen silmänsä olivat eriväriset, 
toinen harmaa, toinen ruskea! Tumma, leveänaamainen, julma. 

Yllään hänellä oli jonkinlainen univormu, ruskeata ja turkkinsa lammas-
karvaa sisäpuolella, päässä korkea pitkäkarvainen kasakkapäähine ja 
siinä punaiset nauhat ristissä. 

Aseistuksena (oli) kaksi Coltia ja sapeli, jaloissa ruskeat rasvanah-
kasaappaat ja niissä kannukset.  

Muistelijan mielikuva kuvastaa enemmän pelkoa ja kunnioitusta kuin todellista 
havaintoa. Osa havainnoista on epäilemättä totta, mutta osa selvästi epätosia. 
Kuvaus on kuitenkin erittäin havainnollinen esimerkki myyttien synnystä. Niihin 
vaikuttavat yleensä enemmän tunteet kuin viileän asialliset havainnot. Pelotta-
va henkilö nähdään helposti isompana, kuin oikeasti on. 

Ennen kuin paneudumme Heikki Kaljusen naisasioihin, on syytä pohtia Kaljusen 
nuoruudessa sattuneen tulipaloepisodin merkitystä. Tähän tapahtumaan liittyy 
toinen kehonkuvaan vaikuttanut ongelma. 

Heikki Kaljusen kehonkuva ei ollut aivan tasapainossa. Edellä on pohdittu kysy-
mystä Kaljusen pituudesta. On havaittavissa, että Heikki Kaljunen halusi olla 
pitempi, mitä oikeasti oli. Tähän hän pyrki muun muassa pitämällä päässään 
korkeaa turkislakkia ja ratsastamalla keskimääräistä suurikokoisemmalla hevo-
sella, kuten kuvasta Terijoen hautajaissaattueesta voimme havaita. Myös pitkän 
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miekan kohottelu hautajaisissa loi visuaalisen efektin, joka nosti katsojan kat-
seen ylöspäin. Näin syntyi optinen harha pidemmästä miekan kantajasta, mitä 
hän todellisuudessa oli. Toki suora ryhti auttoi Kaljusta luomaan itsestään todel-
lista pidemmän vaikutelman. Ryhtevä on oikea määritelmä, mutta pitkä tai 
erittäin pitkä väärä. Kaljunen oli keskimittainen tai hieman keskimittaa pidempi 
mies.  

Vaatetus on yleensäkin ihmiselle tärkeä asia. Tässä suhteessa Kaljunen ei ollut 
erityinen poikkeustapaus. On tavallista, että erilaisissa tehtävissä ihmisellä on 
päällään erilaiset vaatteet. Juhlassa on päällä juhlavaatteet, töissä työvaatteet 
ja vapaa-aikana vapaa-ajan vaatteet. Työvaatteissakin on erilaisia tehtävien 
mukaan. Osin työvaatteet ovat puhtaasti käytännöllisiä, mutta näin ei ole lä-
heskään aina. Erityisesti sotilaiden vaatetuksessa on historian varrelta havaitta-
vissa hämmästyttävää epäkäytännöllisyyttä. Vasta aivan viime vuosikymmeninä 
sotilasvaatetus on muuttunut puhtaan käytännölliseksi. Ennen kaikkea upseeri-
en asuissa ovat asemaa korostavat seikat olleet tärkeämpiä kuin käytännölli-
syys.  

Kaljunen koki olevansa upseeri, jopa ”kenraali”, joten hän halusi myös näyttää 
kenraalilta. Tässä käyttäytymisessä ei sinänsä ole hämmästelemisen tarvetta. 
Ongelmalliseksi asia muuttuu oikeastaan siinä, kun Kaljunen ei oikeasti ollut 
mikään kenraali tai edes aliupseeri.  

Kaljunen otti sotisovassaan malliksi venäläisen kenraalin, mikä sekin on aika 
ymmärrettävää. Kaljusen muodonmuutos on tapahtunut vuonna 1918 22.1. ja 
24.1. välisenä aikana.  

Muuan Pietarissakin töissä ollut mies kertoo nähneensä tapauksen, kun Kalju-
nen oli ampunut Viipurin asemalla yhden herrasmiehen urkkijana noin vain.268 
Kyseinen herrasmies lienee ollut Petter Siili. Kertoja oli havainnut, että Kaljusel-
la oli risat kengät, mutta turkishattu. Tuolloin oli 23.1.1918. 

Ennen tätä tapahtumaa oli Kaljunen tavannut lapsuudenystävänsä Viipurin 
asemalla. Ystävä kertoo tapaamisesta Rajan Turva -lehdessä 1937, että Kalju-
nen oli ”lippahattu- ja ulsteriniekka”. Tapaaminen sattui samana päivänä, kun 
”venäjänsaarelaiset” kokoontuivat Hiitolaan. Kaljusen ystävä oli tavannut heitä 
matkallaan Sortavalaan. Päivä oli 22.1.1918. 

Kaljunen oli siis löytänyt itselleen turkishatun noiden tapahtumien välillä. Josta-
kin syystä Kaljunen oli käyttänyt kuitenkin lippalakkia vielä 24.1., kun hän meni 
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Terijoelle. Tästä kertoo Mikko Uotinen kirjassaan ”Punaisen päivän päättymi-
nen Terijoella”. Tämän jälkeen ei kirjallisuudessa ole mainintoja lippahatusta. 
Kaljunen muuttui siis lopullisesti ”kenraaliksi” Niemannin ja Laitisen teloitusten 
jälkeen.  

 
Kuvassa Heikki Kaljunen on mukana hautaustilaisuudessa Terijoen kirkolla. Hän johti 
seremonioita mahtipontisen teatraalisesti. Eturivissä Kaljusen takana seisovat kaksi 
miestä ovat myös edellä olleessa esikuntakuvassa. Kuva: Työväen Arkisto 

Yksi erittäin kiintoisa piirre tulee lähdemateriaalista ilmi. Kaljunen piti tapanaan 
esitellä kehossaan olevia arpia. Arvo Tuominen kertoo, kuinka Kaljunen oli ”ka-
laaseissaan” esitellyt arpiaan ja rehennellyt saaneensa kehoonsa luoteja vaikka 
kuinka paljon. Vaimo Edla kertoi toisen tarinan.269 Ehkä Edlan kertomus paise-
taudista on totta. Silti on mielenkiintoista, että Kaljunen oli toiminut samalla 
tavoin jo kevättalvella 1918 Raudussa. 

Eräällä käynnillään Raudun rintamalla oli Kaljunen saunonut kaartilaisten kans-
sa. Samalla hän oli esitellyt kehossaan olevia jälkiä, jotka hän väitti tulleen tais-
teluissa.270 Asetelma on aivan samanlainen kuin 1934 joulun alla. Nämä jäljet 
eivät ole voineet olla peräisin mistään siperialaisesta paisetaudista puhumatta-
kaan Koltshakin konekivääristä. Mistä jäljistä voisi olla kysymys? 
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Väinö Björn kertoo tapauksesta, jossa Heikki Kaljunen oli mennyt palavaan ta-
loon pelastamaan pientä lasta. Aikuiset olivat vain päivitelleet ja kauhistelleet 
tilannetta. Heikki sen sijaan toimi. Hän sai lapsen ulos talosta, mutta pahoin 
palanut lapsi kuitenkin kuoli:271 

Haluan vielä kertoa tapauksen joka kuvaa Heikin koulupoika aikaista 
rohkeutta. Naapurissa sattui tulipalo ja pikkulapsi jäi palavaan taloon. 
Aikuisten päivitellessä ja surkutellessa tapausta Heikki meni palavaan 
taloon ja toi lapsen ulos.  Lapsi kyllä menehtyi palohaavoihin sillä kädet 
ja jalat ainakin olivat pahasti palaneet. 

Heikki Kaljusen koulupoika-aikaan, vuoden 1902 syyskuun jälkeen, liittyy Hiski -
tietokannan mukaan oikeastaan vain yksi tapaus, jolloin alle 7-vuotias lapsi on 
kuollut palovammoihinsa Sortavalassa tai Sortavalan maalaiskunnassa. Näin 
tapahtui syyskuussa 1902. Tätä ennen vuosina 1900 ja 1901 kuoli palovammoi-
hin Sortavalan alueella kolme lasta. Periaatteessa on siis mahdollista, että ky-
seinen tapahtuma on totta.   

Tapauksessa – edellyttäen, että se on totta – on monta tärkeää kohtaa. Ensin-
näkin on Heikin suhde aikuisiin tai yleensä niin sanottuihin auktoriteetteihin. He 
vain katselivat päältä, kun kauheita tapahtui toimimatta ja ottamatta vastuuta. 
Heikki sen sijaan toimi ja otti vastuun. Tästä on luultavasti tullut Heikille erään-
lainen avainkokemus, jota hän toisti koko ikänsä. Kun muut vasta puhuivat ja 
selittelivät, Heikki jo toimi. 

Toinen tärkeä seikka tapahtumassa on lapsen kuolema. Heikki vaaransi henken-
sä toisen tähden, mutta epäonnistui yrityksessään pelastaa lapsi. Tätäkin voi 
pitää avainkokemuksena. Heikille jäi päälle tiedostamaton ja käsittelemätön 
syyllisyys, jollainen jää usein traumaattisessa tapahtumassa mukana olleelle. On 
aivan tavallista, että esimerkiksi sodasta hengissä selvinneet kantavat muka-
naan syyllisyyttä, että he selvisivät, mutta kaveri siitä viereltä kuoli. Tällainen 
syyllisyys on sitten ajanut Heikki Kaljusen yhä uudelleen tilanteisiin, joissa hän 
voisi pelastaa viattoman ihmisen. 

Edellinen saattaa tuntua aivan irvokkaalta lauseelta, kun ajattelee Kaljusen te-
kemiä tappoja ja kidutuksia. Niissä on olennaista huomata, että Kaljusen kuu-
lustelutapa pohjautui siihen, että syylliset löydettäisiin. Hän uskoi vakaasti ja 
vilpittömästi asiaansa ja halusi paljastaa pahat ihmiset. Näin tehdessään hän 
yritti pelastaa syyttömät ja viattomat. Toki me ymmärrämme, että suuri osa 
suomalaisista ei pitänyt bolsevismia oikeana asiana, vaan vääränä. Kaljunen 
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uskoi toisin. Kysymyksessä olikin kahden erilaisen uskomusjärjestelmän anta-
gonistisesta törmäyksestä. 

Kolmas tulipaloon liittyvä näkökulma on Kaljusen palavassa talossa kokemat 
asiat. Kukaan ei voi tulla kertomaan, mitä Heikin päässä siellä kuumuuden ja 
palokaasujen seassa liikkui. Silti voimme olla yhtä mieltä siitä, että hän selvisi 
hengissä lähinnä hyvän tuurin ansiosta. Heikki Kaljunen on katsonut palavassa 
talossa kuolemaa suoraan silmiin. Ja siitä huolimatta, hänen uhristaan huoli-
matta, lapsi kuoli! Pettymys ja syyllisyys on täytynyt olla suuri. Silti hän sai to-
distetuksi itselleen ja muille läsnä olleille, että toiminnan hetkellä eivät selittely 
ja kauhistelu pelasta ketään.  

Heikki Kaljusen kokemus palavassa talossa vastaa hyvin sitä, miltä jostakusta voi 
tuntua teloitusseinää vasten seistessään: kuolema on ilmeinen, vain ihme voi 
pelastaa henkiin. Heikki koki ihmeen ja selvisi hengissä, mutta jäi tähän koke-
mukseen kiinni ja alkoi toistaa sitä viedessään ihmisiä kuoleman ovelle. Vain 
nöyryys tuossa tilanteessa saattoi pelastaa elämään. Kaljusenkin oli palavassa 
talossa nöyrryttävä ulkoisten ehtojen alaisuuteen. Hän ei voinut mitenkään 
vaikuttaa itse tulipaloon. Sen kanssa oli vain toimittava mahdollisimman eleet-
tömästi ja nöyrästi.  

On syytä palata Kaljusen iho-ongelmiin, jälkiin ihossa. Lieneekö aivan mielikuvi-
tuksellista, että Heikki Kaljunen on saanut palavassa talossa palovammoja. Kun 
iholle putosi palava kipinä, jäi ihoon pyöreähkö jälki, joka muistutti melko pal-
jon luodin jättämää jälkeä. Jos taas ihossa on ollut pidempiä arpia, on Kaljunen 
voinut esitellä niitä luodin raapaisuiksi. Jospa Heikki Kaljusen esittelemät jäljet 
ihossa kertoivatkin vain hänen nuoruudessa kokemastaan kauheasta tapahtu-
masta, jossa hän oli kuolla. Tässäkin tapauksessa on tapahtunut takertuminen 
alkuperäiseen traumaan. Kaljunen on käsitellyt sitä toistamalla tarinaa, joka 
näennäisesti voisi selittää saadut vammat. 

Liittämällä alkuperäisessä traumassa syntyneet arvet toiseen yhteyteen, sotaan, 
niille syntyi kunniakkaampi kehystarina. Syntyi niin sanottu traumakertomus 
narratiivisen kertomuksen sijaan.272 Tällainen kertomushan on tosiasioiden 
valossa silkkaa pötyä, mutta traumateorian kannalta katsottuna vääjäämättö-
myys. Sellaisena ei kysymys ole varsinaisesti valheesta, vaikka tarina toisaalta 
onkin valetta.  

Voimme siis hyvin olettaa, että kiusaamistrauman ohessa Kaljunen on kärsinyt 
tulipaloon ja kuoleman kohtaamiseen liittyvästä traumasta. Tällöin on varsin 
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hyvin perustein väitettävissä, että Kaljunen kärsi dissosiaatiohäiriöstä. Tämä 
häiriö on sitten monien muiden seikkojen kanssa saanut aikaan persoonallisuu-
den rakennehäiriön. 

Näiden häiriöiden löytyminen ei kuitenkaan koskaan tee Heikki Kaljusen pahoja 
tekoja oikeiksi. Moraalisesti hänen toimintansa on hyvin tuomittavaa. Surullista 
on kuitenkin todeta, että tänäkin päivänä vastaavat tapaukset toistuvat. 

 

Kaljunen ja naiset 

Moni nainen on epäilemättä ollut ihastunut Heikki Kaljuseen. Edellä on jo esi-
tetty epäily, että sortavalalainen Impi Poutiainen lienee ollut Kaljusen ihailija. 
Myös Aino Tiainen kertoo Kaljusesta tavalla, joka ei jätä epäilystä, etteikö hän 
ole ollut ihastunut Heikkiin:273 

Muistan erään reilun punakaartilaisen Heikki Kaljusen. Hän oli komea ja 
ryhdikäs vaaleaverinen mies. Hänelle annettiin tehtäväksi puhelinkes-
kuksen valloittaminen. Ei kulunut kahtakaan tuntia, kun Kaljunen palasi 
poikineen ja ilmoitti: ”Tehtävä on täytetty!” Hän oli aina hyväntuulinen 
ja leikikäs. 

Vaikka suurlakko oli lopetettu, Heikki Kaljunen jatkoi ”puhdistustöitä” 
vähän niin kuin omiin nimiinsä maaseudulla. Siitä hän sai nuhteita, mut-
ta tokkopa Kaljunen … oli väärässä siinä, kun ei halunnut laskea asetta 
ennen kuin taistelu oli käyty loppuun. Myöhemmin kovien taistelujen 
aikana Kaljunen osoittautui urheaksi punakomentajaksi. 

Toinenkin kertoja puhuu naisten tavasta ihastua Kaljuseen.274 Muuan Martta 
nimittäin toteaa, että ”ai, rouvakin on rakastunut häneen, kaikki naisethan hä-
neen rakastuvat – hänhän on Kaljunen”. 

Kaljusen naisasioihin liittyy sekin muistitieto, missä kertoja kertoo, että ”eloku-
vissa istui aina joku Kaljusen sylissä”.275 Kaljunen oli kenties toimen mies myös 
seksiasioissa. Myöhemmin hän oli aviossa Edla Montosen kanssa.276 Jo Omskis-
sa oloaikanaan Kaljunen tiettävästi eli Montosen kanssa. 
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K. N. Rantakarin motiivi Kaljuseen nähden oli pelkästään ilkeämielinen, kun hän 
kyseenalaisti Kaljusen sukupuolisen moraalin toteamalla, että Kaljusella oli ”ta-
vallisesti eri nainen kullakin eri matkalla.277 Hänen kannaltaan oli eduksi leimata 
Kaljusen moraali.  

Mielenkiintoinen kohta Saimi Airikan kertomuksessa on havainto laskiaisjuhlista 
1918 kirjassa ”Terijoki, lumottu ranta, kertomuksia kannakselta ja Terijoelta”. 
Hän sanoo nähneensä ensimmäisen kerran Heikki Kaljusen naisseuralaisen. 
Tämä oli hyvin kaunis nuori tyttö laupeudensisaren puvussa. Tämä nainen lie-
nee ollut Edla Montonen tai Hilja Uimi. Molemmat naiset olivat tuolloin nuoria, 
Ehda oli syntynyt 1899 ja Hilja 1898. Heikki oli tuolloin 24-vuotias ja aika ”ko-
mea mies”.278 Mikäs oli Edlan tai Hiljan ollessa ”kenraalin” kainalossa. Kyllä sin-
ne moni muukin tyttö olisi halunnut kaivautua.  

Lassy kertoo, että Kaljusella olisi ollut Siperian matkallaan koko ajan suomalai-
nen vaimonsa mukanaan.279 Vaikka Kaljunen kertoikin Lassylle osin puuta hei-
nää, on osa hänen kertomista asioistaan ilmeisen tosia. Ei ole nimittäin mitään 
syytä epäillä, etteikö Edla Montonen tai Hilja Uimi olisi ollut Kaljusen matkassa 
Siperiassa, ainakin osan aikaa. Tosin aivan konkreettisesti tätä ei voi ottaa, kos-
ka Koltshakin vankina Kaljusen naisystävä ei liene ollut. Moskovassa Kaljusen 
matkassa kuitenkin Edla Montonen, kuten Arvo Tuominen ja Ivar Lassy kerto-
vat.  

Lienee siis selvää, että Heikki Kaljusen ja Edla Montosen suhde oli voimassa 
jopa vuodesta 1918 vuoteen 1937, jolloin Kaljunen vangittiin lopullisesti. Tällai-
nen uskollisuus ei kerro mitään erityisen poikkeavaa Kaljusen seksielämästä, 
vaikka pari lapseton olikin.280 Jos hän ennen Edlaan törmäämistään olisikin pyö-
ritellyt joitakin tyttölapsia, ei siinä liene mitään eriskummallista. Useimmat vä-
hän yli kaksikymppiset vapaat miehet pitävät näteistä nuorista naisista ja vas-
taavasti sen ikäiset naiset pitävät komeista nuorista miehistä.  

Itse asiassa aika moni nuori mies on käyttänyt yleistenkin naisten palveluja en-
nen avioitumistaan. Näin on tänään ja on luultavasti ollut jossakin määrin sata-
kin vuotta sitten. Yrjö Ilmari Kaulio kertoo aiemmin siteeratussa kertomukses-
saan, että ”Kaljunen istui … pöydän ääressä, jossa istui muutamia … tunnettuja 
yleisiä naisia Viipurista”281. Tätäkään tietoa ei ole tarpeellista yrittää kumota. 
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Kaljunen on saattanut pitää jonkinlaista naishovia ympärillään Terijoen päivinä. 
Sen sijaan myöhemmin hän kaikesta päätellen on keskittynyt lähinnä kahteen 
naiseen ja lopuksi vain yhteen. 

Yhdessä Terijoen nimismiespiirin henkilölistassa mainitaan nimeltä muuan sai-
raanhoitajatar Hilja Kaarlontytär Uimi Kivennavan Joutselästä. Hänen todetaan 
olevan Kaljusen ystävätär.282 Tätäkään tietoa ei ole syytä kyseenalaistaa. Tieto 
voi perustua tapahtumiin ennen kuin Kaljunen oli tavannut Edla Montosen. Sen 
sijaan on mahdollista, että Airikan näkemä laupeudensisar on ollut Hilja Uimi 
eikä Edla Montonen. Kaikesta huolimatta Edla Montonen oli Heikin vaimo vii-
meistään vuoden 1921 kesästä, ehkä jo vuoden 1918 jälkeen. 

Hilja Uimi tuli Neuvosto-Venäjältä takaisin Suomeen heinäkuussa 1921.283 Kel-
lomäen tutkijatoimistossa tehdystä pöytäkirjasta selviää, että Uimi on ollut 
sisällissodan aikana emännöitsijänä Kivennavan Vienolan parantolassa. Tästä 
saattaa olla peräisin titteli ”sairaanhoitajatar”, vaikka Uimilla ei mitään koulu-
tusta alalle ollutkaan. Hän oli käynyt neljä luokkaa kansakoulua. Pöytäkirjan 
liitteenä olevassa nimismiespiirin lausunnossa todetaan sama, kuin punakaartin 
piiriin kuuluvien henkilöiden nimilistassa, että Uimi oli Kaljusen seuralainen 
Terijoella.  

Aluksi Uimi oli mennyt pakolaisjunalla Pietariin, missä oli ollut noin kuukauden 
ja sieltä Buihin ollakseen siellä vain viikon. Buista Uimi jatkoi matkaansa Omskin 
seudulle. Lopulta Uimi oli toiminut maataloustöissä Kolopian kylässä noin 120 
kilometrin päässä Omskista suomalaisten maasta karkotettujen jälkeläisten 
maatiloilla. Sieltä hän palasi Moskovan ja Pietarin kautta Suomeen. 

Uimin matka Terijoelta Omskin seudulle noudattaa aika lailla Kaljusen matkan 
kulkua. On siis mahdollista, että Uimi oli tuossa vaiheessa Kaljusen seurassa. 
Sen sijaan on selvää, että jossakin vaiheessa Edla Montonen on tullut mukaan 
Kaljusen elämään. Samalla Uimi on kaikesta päätellen saanut mennä omille 
teilleen. Voi olla, että hän on ollut omillaan jo siinä vaiheessa, kun on ollut töis-
sä Kolopian maataloissa. Kaljunenhan oli tuossa vaiheessa sotimassa valkoista 
amiraali Koltshakia vastaan sekä sen jälkeen mm. urheiluohjaajana Omskissa.  

 

 

                                                           
282

 KA, VROSyA, Aå 439, n:o 74 
283

 Valtiollinen poliisi, I arkisto, Kellomäen tutkijatoimisto, pöytäkirja n:o 1433, 
11.7.1921 



- 165 - 
 

 

Hiski-tietokannasta löytyy kaksi Edla Montosta. Toinen on syntynyt 3.1.1883 Anttolassa ja toinen 

12.6.1899 Kivennavan Kurkelassa. Jälkimmäinen voisi olla Heikki Kaljusen vaimo. Montonen 

lienee kuollut Neuvostoliitossa. 

Hiski-tietokannasta löytyy myös Hilja Maria Kallentytär Uimi, joka syntyi Kivennavan Joutselän 

kylässä 30.12.1898. Uimi palasi Suomeen 1921. 

Kummastakaan henkilöstä ei ole tietoja sen paremmin Mirko Harjulan kirjassa Suomalaiset Venä-

jän sisällissodassa 1917 – 1922, 2006 kuin Eila Lahti-Argutinankaan kirjassa Olimme joukko 

vieras vaan, venäjänsuomalaiset vainouhrit Neuvostoliitossa 1930-luvun alusta 1950-luvun al-

kuun, 2001. 

 

Kaljusella on Arvo Tuomisen kertoman mukaan ollut tiivis suhde Leninin leski-

vaimoon sekä Leninin siskoon. Tämä ei kuitenkaan todista mitään siitä, että 

suhde olisi ollut eroottinen. Tai jos suhde olisikin ollut eroottinen jossakin mää-

rin, ei se tarkoita automaattisesti, että suhteeseen olisi liittynyt seksuaalista 

aktia Kaljusen ja Leninin pikkusiskon välillä.  

Saimi Airikka kertoo siitäkin, kun Kaljunen kävi heillä saunassa. Hän vaati sau-

nottajan, mutta oli kaikin puolin asiallinen suhteessa saunottajaan. ”Kaljunen 

oli korrekti ja asiallinen saunavieras.” 

Näistä näkökulmista käsin ”naisten valloittaja” käsite on syytä laittaa sulkeisiin. 
Kyseinen piirre ei luultavasti ole ollut Heikki Kaljusen ongelmallisin piirre, ol-
koonkin niin, että moni nainen on ollut ihastunut Kaljuseen. Vastaavasti moni 
mies on saattanut olla Kaljuselle kateellinen ja on siksi haukkunut Kaljusta tä-
män ”hovineitojen” tähden, kuten Mikko Uotinen.284 
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Epärehellinen mies 

Kaljunen jäi aika usein kiinni liioittelusta. Hän oli epäilemättä aika moinen re-
hentelijä ja oman asemansa pönkittäjä. Työ-lehden päätoimittajan Evert Huttu-
sen arvio Kaljusesta virkaintoisena tyyppinä on kuvaava. Kaiken lisäksi Kaljunen 
ei vielä 1917 suurlakon aikaan ollut edes valtansa huipulla. Vain harva henkilö 
on arvioinut Kaljusen nöyräksi ihmiseksi. Nämä arviot liittyvät yleensä tilantei-
siin, joissa Kaljusella ei ollut valtaa ja aikaan ennen 1917 vallankumouksia. 

Kuvaava on Emil Teräväisen arvio, että Kaljunen oli ”hiljainen, tasainen, hieno ja 
miellyttävä mies”. Teräväisen mukaan eversti Ståhlströmin isä piti Kaljusesta. 
He kuulemma puhuivat paljon yhdessä.285 Ståhlströmin ja Kaljusen kohtaami-
nen lienee tapahtunut joskus vuoden 1917 aikana Viipurissa. 

Eräässä toisessakin muistitiedossa Kaljusta muistellaan ahkerana ja hyvin säy-
seänä miehenä.286 Muistelija oli tavannut Heikki Kaljusen ja hänen veljensä 
Albinin Pietarissa eräässä ammustehtaassa. 

Myös henkilökohtainen Heikki Kaljusen tunteminen etenkin lapsuudesta ja nuo-
ruudesta tuo kertojan havaintoihin sävyjä. Kaljusesta vain välillisesti kuulleet 
henkilöt kertovat hänestä kaikkein musta-valkoisimpia tarinoita ja suorastaan 
valheita. Heti sisällissodan jälkeen oli tilausta juuri näille musta-valkoisille sen-
saatiokertomuksille. Vasta paljon myöhemmin kerättiin talteen moni-
ilmeisempiäkin tarinoita. 

Selvistä valheista on syytä mainita Rantakarin esiin nostama ajatus, että Kalju-
nen olisi ollut avioton lapsi. Kirjansa toiseen painokseen 1919 Rantakari lisää 
tekstiinsä yhden lauseen, missä hän leimaa Kaljusen aviottomaksi lapseksi.287  

Väite, että Kaljunen olisi ollut avioton lapsi, sopisi hyvin asiayhteyteen ja antaisi 
näennäisselityksen Kaljusen väkivaltaiselle käyttäytymiselle. Ehkäpä jokin tä-
män suuntainen motiivi on inspiroinut Rantakaria väitteen esittämiseen. Toki 
taustalla on voinut olla jokin kulkupuhe Sortavalasta, jonka Rantakari on otta-
nut todesta. 

Sortavalan maaseurakunnan kirkonkirjat eivät tue millään tavalla tätä väitettä. 
Niissä ei ole mainintaa, että yksikään Maria Kaljusen synnyttämistä lapsista ei 

                                                           
285

 TMT, 172:32, TA 
286

 SKS, KRA, ”1918”, 1:76 
287

 Paavolainen 1966, s. 141 ja 329 



- 167 - 
 

olisi Antti Kaljusen siittämiä. Tämän asian on havainnut myös Teemu Keskisar-
ja.288 

Vielä tuohon aikaan oli tapana kirjata visusti kirkonkirjoihin kaikki äpärät. Näin 
oli tapana merkitä erityisen tarkasti köyhemmän väestön teot. Jokunen vallas-
väen avioton lapsi toki saattoi ”unohtua” mainita kirkonkirjoissa. Jos siis mai-
nintaa aviottomista lapsista ei Kaljusen perheen kohdalla ole, voi olla varma, 
ettei aviottomia lapsia todella ollut. 

Toinen julkinen perättömyys koski Kaljusen väitettyä vankeutta. Tämänkin väit-
teen taustalta löytyy K. N. Rantakari sekä kenties Eero Merimaa. Asiasta on 
kerrottu toisaalla tässä kirjassa, joten siihen ei ole tässä yhteydessä tarvetta 
paneutua enempää. 

Valheita on siis ollut ainakin valkoisen puolen lausunnoissa Kaljusesta. Valitet-
tavasti Heikki Kaljunenkin oli altis puolitotuuksien kertomiseen. Näyttääkin siltä, 
että ihminen on yleensä taipuvainen livauttamaan itsestään ja itseensä liittyvis-
tä asioista puolitotuuksia aina, kun oma etu sitä vaatii. Tässä suhteessa Kalju-
nen ei ollut poikkeus. 

Selvin ja räikein esimerkki Kaljusen tavasta liioitella asioita on Ivar Lassyn haas-
tattelu Karjalan Kommuunissa 18.9.1923. Tuossa haastattelussa Kaljunen muun 
muassa väitti olevansa Suomen painimestari, ja kantoi takinliepeessään Helsin-
gin Jyryn merkkiä, vaikka ei koskaan kuulunut kyseiseen seuraan. Mistä sitten 
lienevät peräisin huhut, että Kaljunen olisi ollut Moskovassa fyysillisen korkea-
koulun professorina, kuten Otto Timonen väittää. Tiedä vaikka itse Kaljunen on 
tuon tyyppisten huhujen alullepanijana.  

Sitä taas kukaan ei voi kiistää, etteikö Kaljunen ollut aktiivinen urheilumies ja 
ainakin innokas keksimään erilaisia laitteita. Väinö Björn pitää Kaljusta oman 
aikansa Spede Pasasena. Tämä vertailukohta ei ole kovinkaan huonosti valittu. 
Molemmat miehet toimivat aikanaan koomikkoina, urheilumiehinä, naisten-
miehinä, keksijöinä ja viihdyttäjinä.  

Kaljusen varastelusta on tietoa lähinnä kahteen asiaan liittyen. Toisaalta hänen 
väitetään olleen vankilassa varkaudesta tuomittuna. Tämä on jo tässäkin kirjas-
sa todettu pötypuheeksi. Toisaalta hänen väitetään vieneen vuonna 1918 men-
nessään suuria määriä tavaraa ja rahaa Neuvosto-Venäjälle ja elelleen niiden 
turvin leveästi jonkin aikaa.  
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Jälkimmäinen väite lienee totta, koska asiasta on olemassa aika monta toisis-
taan riippumatonta todistetta. Luotettavimpina voitaneen pitää Kaljusen mu-
kana Buin siirtolaan matkanneiden henkilöiden lausuntoja. Hehän ovat kiistatta 
nähneet, mitä Kaljusella oli mukanaan. 

Sisällissodan jälkeisessä tilanteessa suurehko joukko suomalaisia lähti junalla 
Pietarista Buin pikkukaupunkiin. Näiden mukana oli myös Heikki Kaljunen. Aika-
laiskertomukset kuvailevat Kaljusta vähemmän mairittelevasti. Muun muassa 
Viktor Rontu kertoo Kaljusesta, että hän oli ”kaikessa komeudessaan Venäjän 
entisen keisarillisen armeijan täydessä kenraalin puvussa ja merkeissä ynnä 
muissa rimpsuissa ilmestynyt Buihin”. Häneltä oli otettu kuitenkin koko komeus 
pois päältä täällä osittain venäläisten sotilasviranomaisten ja osaksi suomalais-
ten punikkien toimesta.”289 Lisäksi Rontu kertoo toisessa lähteessä, että ”Kalju-
sella kuului olleen paljon rahaa sekä kaikenlaisia arvoesineitä mukanaan. Ja 
myös ruokatarvikkeita hänellä oli ollut aika runsaasti.”290 

Muitakin punaisten kertomuksia Kaljusen varoista on olemassa. Muun muassa 
Juho Riutta, Terijoen liikennekomissaari Kaljusen aikana, kertoo asiasta kuulus-
telussa 15, 17 ja 21.10.1921, että ”Kaljunen esikuntineen oli ollut mukana edel-
lä kulkevassa panssarijunassa ja avannut tietä jäljessä tulevalle sanitäärijunalle, 
minkä veturin päällä kertoja oli. Viereisellä raiteella oli kulkenut taasen tavara-
juna, jossa kuljetettiin punaisten ryöstämiä tavaroita”.291 . Myös sotahistorioit-
sija Jouni Eerola kertoo tästä panssarijunasta.292 

Kaljusen varastelusta uutisoi myös Hufvudstadsbladet kertoen, että ”Kaljunen – 
massamurhaaja – joka nyt on kääntynyt takaisin Buin kommunistiyhteisöstä, 
riisti itselleen suuria summia Suomesta vieden ne mennessään”.293 

Lienee siis perää siinä, että Kaljunen on vienyt perääntyessään mukanaan rahaa 
ja tavaraa. Muodollisesti nämä varat ovat olleet osittain Terijoen punakaartin 
varoja, mutta alun perin ne ovat epäilemättä kuuluneet Karjalan kannaksen 
talollisille ja muille vähän varakkaammille henkilöille. Myös yhteisten kassojen 
varoja oli mukana. August Lehmuksenkin tuonnempana siteerattu viittaus ros-
voukseen saattaa liittyä tähän asiaan. Selvää on kuitenkin se, etteivät punakaar-
tilaisetkaan pitäneet tästä piirteestä Kaljusessa ja hänen lähipiirin miehissä. 

                                                           
289

 TMT, 126: 210, TA 
290

 SKS, KRA, ”1918”, 26:104 
291

 KA, EK-Valpo, HM 1074. 
292

 Sotahistoriallinen aikakauskirja 29, s. 151 – 152, Helsinki 2010 
293

 Hbl 27.6.1918 



- 169 - 
 

Mikko Uotinen kertoo kirjassaan Punaisen päivän päättyminen Terijoella pu-
naisten pakolaisjunista sekä ryöstösaaliista.294 Uotisen mukaan pakolaisjunia oli 
kaikkiaan kolme: 20.4., 21.4. ja 22.4. Niiden mukana meni erilaisten tavaroiden, 
kuten elintarvikkeiden mukana myös suuri määrä rahaa. Uotinen kertoo, että 
punaiset olivat ryöstäneet asemakomissaari Mikko Pölläsen johdolla aseman 
kassan 23.4. ja Kannaksen osuusliikkeen kassan liikkeenharjoittaja Emil Ikosen 
johdolla 21.4.1018. Ikonen jätti ryöstöstään kuitin, jossa on merkintä 389500 
markasta ja 35620 ruplasta. Ikonen oli täsmällinen mies loppuun asti. 

Toisenlaista varastamista edustavat Kaljusen harjoittamat epärehellisyydet 
teollisuudessa. Hänen tekemästään suksivarkaudesta kerrotaan seuraavassa 
luvussa. Tässä on syytä muistuttaa Arvo Tuomisen kirjan kohdasta, missä kuva-
taan Kaljusen keksijän uraa. Kaljusen tapana oli teetättää amerikansuomalais-
ten Neuvostoliittoon mukanaan tuomista kojeista ja laitteista piirustukset ja 
sitten patentoida koneet omiin nimiinsä.295 Kaljunen siis harrasti ideavarkauksia 
ja petosta. Nämä patentit toimivat, koska Kaljunen ei ollut itse yrittänyt olla 
keksijänä, mutta kun hän alkoi itse keksijäksi, seuraukset olivat usein huonot.  

Suomalainen ammattiyhdistysaktiivi Antti J. Luostarinen kertoo tapaamisestaan 
Kaljusen kanssa vuonna 1920 Leningradissa toisaalta asioita Kaljusen ammatti-
taidosta ja toisaalta hänen epärehellisyydestään.296 

Luostarinen kertoo saman asian kuin Arvo Tuominenkin, että Kaljunen oli val-
mistanut upeat asiakirjasalkut neuvostojen maan johtajille, kuten Leninille ja 
Trotskille. Työn tulos oli Luostarisen mielestä ”asiallisen kaunis”.  

Samalla Kaljunen kuitenkin alkoi tehdä kauppaa Luostarisen kanssa nahkatakki-
en valmistamisesta. Kaljunen esitteli hyvälaatuista vasikannahkaa ja kerskui, 
että sitä oli kyllä saatavissa. Luostarinen kieltäytyi kohteliaasti tarjouksesta, 
koska aavisti nahkojen olevan peräisin Suomesta – sisällissodan jälkeen pako-
laisjunissa rajan yli kuljetettua tavaraa. 

Mikä teki Kaljusesta varkaan? Yksi, aika ilmeinen selitys on olemassa. Melkein 
jokaisessa sodassa niin voittajat kuin häviäjätkin tekevät omia takavarikkojaan. 
Kaljuselle tarjoutui tilaisuus kerätä kevään 1918 aikana toimialueeltaan tavaraa 
ja rahaa. Paetessaan hän otti tavarat ja rahan mukaansa turvatakseen elämänsä 
jatkon Neuvosto-Venäjällä. Tämä on aika normaalia käyttäytymistä. Uskallan 
väittää, että aika moni muukin päällikkö olisi toiminut samansuuntaisesti. Kai-
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ken lisäksi tiedän, että valkoisetkin harjoittivat sotasaaliin keräämistä. Muita 
ihmisiä vain ärsytti Kaljusen mahtaileva käyttäytyminen. Vähemmän ongelmal-
linen ihminen olisi toiminut näkymättömämmin. 

 

 
Kuvan ruumiit eivät liity mitenkään Heikki Kaljusen toimintaan. Ne ovat Tampereen 
Kalevankankaalta. Kuva on tässä symboloimassa ihmisen raakuutta, kun tilanteet ete-
nevät sopivaan suuntaan. Raakuuksiin syyllistyivät niin punaiset kuin valkoisetkin. Myös 
neuvostobolsevikit osasivat kasata ruumiita isoihin kasoihin ja kuoppiin. Myös Heikki 
Kaljunen on ollut sekä ottajana että antajana neuvostojen maan raakuuksissa. Kuva on 
kirjasta Suomen vapaussota kuvissa II, fragmentti. 
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Heikki Kaljusen elämästä vuoden 1918 jälkeen 
 

Heikki Kaljusen vaiheista Neuvosto-Venäjällä ja Neuvostoliitossa on olemassa 
jonkin verran tietoja. Ne kuitenkin rajoittuvat etupäässä EK-Valpon tallentamiin 
raportteihin. Joissakin kirjallisissa lähteissä on myös viitattu Kaljuseen. Myös 
muistitiedoissa Kaljusen nimi löytyy sieltä täältä. 

Ennen kaikkea heti Suomen sisällissodan jälkeisiin tapahtumiin liittyviä muisti-
tietoja on löydettävissä. Monet niistä keskittyvät junamatkaan Pietarista Buihin. 
Tällä matkalla Kaljunen on havaittu useammankin henkilön silmin. Buista 
eteenpäin havainnot Kaljusesta vähenevät. Yksi syy tähän on se, että suurin osa 
suomalaisista palasi takaisin Pietarin seudulle, koska Buissa loppui elämisen 
mahdollisuus. Kaljunen sen sijaan jatkoi matkaansa eteenpäin Omskiin ja Om-
joen varrella olevaan Helsingin kylään. 

 
Tämän kaltaisissa junissa suomalaiset punaiset matkustivat vuoden 1918 sisällissodan 
jälkeen Siperiaa kohti. Myös Heikki Kaljunen matkusti ensin Buin siirtokuntaan ja sieltä 
edelleen Tjumenin kautta Omskiin. Kyseinen kuva lienee Venäjän sisällissodan ajalta 
ilmeisesti vuodelta 1919. Tapio Kangasniemen kokoelmat   
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Siperian suomalainen pappi Johannes Granö kirjoitti vuonna 1890, että ”Paha-
maineisempaa siirtokuntaa kuin Om ei luultavasti koskaan ole ollut olemassa 
sen paremmin vanhassa kuin uudessa maailmassakaan”.297 

Kaljunen asettui siis paikkaan, mitä asuttivat maanpakoon tuomitut varkaat ja 
murhamiehet. Toki aika oli hieman Omskissakin muuttunut vuoteen 1918 men-
nessä, koska Siperiaan karkotus rangaistusmuotona oli lopetettu. Silti ei voi olla 
ajattelematta, että vain Kaljusen kaltaiset henkilöt saattoivat viihtyä ”villissä 
idässä”. 

Venäjän sisällissota oli pahasti kesken tai oikeastaan vasta alussa vuonna 1918. 
Näin ollen Kaljunenkin joutui Omin siirtokunnassa ja Omskin kaupungissa olles-
saan mukaan tuohon sotaan. Haastattelussa Karjalan Kommuunissa vuonna 
1923 Kaljunen väittää matkustelleensa Uralilta Siperian itäpäähän ja sieltä ta-
kaisin Orenburgiin Uralin eteläpäähän ja taas takaisin Kiinan rajalle. Vaimo Edla 
Montosen väitetään olleen koko ajan hänen matkassaan.298 Se on kuitenkin 
selvää, että Kaljunen on ollut Omskissa muun muassa Tsekan palveluksessa. 
Toinenkin asia on selvä. Ainakin vuodesta 1923 alkaen Kaljunen on ollut ja toi-
minut Moskovassa, pääosin urheiluvälinetehtailijana. Myös amiraali Koltshakin 
vankina olo 1919 on selvä asia. 
 
 
Amiraali Aleksander Koltshak (1874 – 1920) oli bolsevikkivallankumouksen jälkeen Venäjän val-
koisen vastavallankumouksellisen toiminnan johtajana Siperiassa. Hänellä oli omalla alueellaan 
lähes diktaattorin otteet ja valta. 

August Lehmus (syntyi 1898) oli Suomen sisällissodan jälkeen aluksi Pietarin suomalaisessa 
sotakoulussa, teki sitten töitä Neuvostoliitossa, vangittiin ja lopulta pakeni Leningradin lähellä 
olleelta vankileiriltä Suomeen kesällä 1933. Lehmus kirjoitti muistelmateoksen nimeltään Suoma-
laiset kommunistit Itä-Karjalassa. 

Eino Henttonen (syntyi 1902) pakeni 1918 Neuvosto-Venäjälle, missä palveli muun muassa puna-
armeijassa ja Tsekan palveluksessa. Hänet vangittiin Venäjällä ja vapauduttuaan oli taas miliisinä, 
kunnes loikkasi Suomeen 1925. Suomessakin Henttonen oli vankina, kunnes vapautui lopullisesti 
1943.299 Aunuksessa heimosotien aikaan Henttonen sai todistaa puna-armeijan piirissä tapahtu-
nutta ihmissyöntiä.300 Henttonen kirjoitti muistelmiaan, joka on tallennettuna valtiollisen poliisin 
arkistoon.  
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Sen me kuitenkin tiedämme, että Kaljunen oli toimen ja omatoimen mies Neu-
vostoliitossakin. Arvo Tuomisen arvion Kaljusesta voi tiivistää seuraavaan Leni-
nin antamaan lausuntoon: ”Heikki Kaljunen on tarmokas, työn ja touhun mies, 
juuri sellainen, jollaisia Neuvostoliitto rakennustyössään tarvitsee; sille miehelle 
on järjestettävä mahdollisuus tehdä työtä.”301 Vaikka Tuominen myöntää Kalju-
sen olleen suuri kerskuri ja jopa valehtelija, hän näki miehessä myös hyvät puo-
let.  

Jossakin vaiheessa Kaljunen oli luonut ilmeisen luottamukselliset suhteet Leni-
niin, tämän vaimoon Nadezda Krupskajaan ja Leninin siskoon, joko Anna tai 
Maria Uljanoviin. Joutuessaan 1920- ja 1930-luvuilla välillä vaikeuksiin GPU:n 
kanssa Kaljunen turvautui Leninin lähipiirin naisten apuun. Yleensä hän saikin 
avun, kunnes Anna kuoli 1935 ja Maria 1937 ja Kurpskaja vanheni ja heikkeni. 
Avunsaanti siis vaikeutui, ja lopulta pyyntöihin ei enää vastattu. Tuli vastaan 
Heikin lopun aika.  

Lenin näki Kaljusessa paljon hyvää. Hän sieti Heikin heikkouksia paremmin kuin 
suomalaiset kommunistit, kuten O. W. Kuusinen.302 Lenin antoi Kaljuselle tilaa 
touhuta. Syynä on ollut joko Leninin suvaitsevaisuus tai Kaljusen suhde Leninin 
läheisten naisten kanssa. Lopputulos on ollut kuitenkin se, että Kaljunen sai 
paljon sellaista anteeksi, mitä moni muu suomalainen kommunisti ei Neuvosto-
liitossa saanut anteeksi. Lopulta Kaljunenkin joutui Stalinin terrorin rattaisiin 
osin edellä mainituista syistä johtuen, osittain tekemiensä petosten ja ehkä 
oman pöyhkeytensäkin tähden.303 Onko asiaan vaikuttanut Suomessa vielä 
1930-luvun lopulla vaikuttanut viha Kaljusta kohtaan, jää arvailujen varaan.  

Kaljusen lopulliseen kohtaloon Stalinin maassa saattoi vaikuttaa myös hänen 
epärehellisyytensä. Eino Henttonen kertoo tapauksesta, jossa Kaljunen turvau-
tui petokseen suksitehtailijana.304 Karjalaan perustettu Snellmanin suksitehdas 
lähetti Leipzigiin näyttelyyn suksiaan saaden suksistaan palkinnon. Tämän me-
nestyksen jälkeen oli Kaljunen ostanut kyseisiä suksia kolmisensataa paria ja 
liimannut oman tehtaan leimat oikeiden leimojen päälle. Petos paljastui ja Kal-
junen joutui vaikeuksiin. Tapahtuman tarkka ajankohta ei ole tiedossa, mutta 
kyseinen tehdas oli toiminnassa 1930-luvulla.  
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August Lehmuksen arvio Heikki Kaljusesta Neuvostojen maassa on suorastaan 
tyrmäävä:305 

Jouduin myös GPU:n urheiluvalmentajana tutustumaan ”kenraali” Kal-
juseen, Suomen kansalaissodan Karjalan rintaman päällikköön. Kaljusel-
la oli Moskovassa työosuuskunta eli artelli, missä valmistettiin mm. ur-
heiluvälineitä, myös suksia. 

Kaljunen ryhtyi myös keksijäksi. Hän teki piirustukset suksiprässiä var-
ten. Suksiprässillä piti tuoreesta koivupuusta tehty suksi prässätä ja kui-
vata kuudessa tunnissa. Hän saikin neuvostoviranomaiset uskomaan 
suurenmoiseen keksintöönsä niin, että Jaroslavin tehtaassa ryhdyttiin 
näitä suksiprässejä valmistamaan. … Petroskoin suksitehdas tilasi niitä 6 
kpl. Kun sitten ensimmäinen 400 kilon valurautakasa tuli Petroskoihin 
alettiin sitä koota ja myös kokeilla. Mutta kävi niin, että kun puolivalmiit 
sukset pantiin prässiin, niin ne eivät puristaneet eivätkä kuivanneet 
suksia, vaikka niitä pidettiin prässissä 6 tunnin asemasta 4 päivää. 

Nyt oli Petroskoin puoluekomitealla mitta täysi ja Kaljunen kutsuttiin 
kiireesti Karjalaan. Muutaman päivän perästä Herra Keksijä saapuikin. 
Hänet otti vastaan ent. punaupseeri Savander, jolle Kaljunen oitis alkoi 
esitellä jälleen uutta keksintöä. Hän oli sekoittanut sahanjauhoihin kyl-
mää liimaa ja puristanut sotkun kovaksi kakuksi kehuen, että tällä taval-
la saadaan uutta rakennusainetta.

306
 

Mutta nyt ei Karjalassa enää uskottu Kaljusen konsteihin. Häntä syytet-
tiin suoraan tuholaisuudesta… Huomautin Kaljuselle, että eiköhän olisi 
parasta, jos hän ottaisi entisen ammattinsa ja ryhtyisi jälleen rosvopääl-
liköksi, olihan hänellä Suomessa saatu koulutus takanaan. … Sitten an-
nettiin Kaljuselle kaksi tuntia aikaa puhdistaa Petroskoin pölyt jalois-
taan sekä viedä suksiprässit mennessään.  

Edelliseen keskusteluun osallistui Lehmuksen lisäksi muun muassa suksimestari 
Snellman.  

Olen koonnut Kaljusen elämän vaiheet Suomen sisällissodan jälkeen erilliseen 
liitteeseen (liite 3.) Tämä saa riittää tässä yhteydessä. Venäjän arkistot voisivat 
kertoa varmasti paljonkin Kaljusen elämästä, koska Kaljunen on ollut GPU:n 
palveluksessa sekä pidättämänä. 
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Kuvassa on Rajajoen silta Suomen puolelta nähtynä vuonna 1918. Heikki Kaljunen meni 
Rajajoen yli Venäjän puolelle junalla, mutta silti tämä silta oli hänelle hyvin tuttu paikka. 
Kun hän huhtikuun lopulla 1918 ylitti Rajajoen panssarijunalla, ei hän koskaan palannut 
Suomeen. Kuva: Suomen Kuvalehti 43/1918 
 

 
Kuvassa on Omskin lähellä oleva, Om-joen rannalla sijaitseva Helsinki-niminen kylä 
1890-luvulla. Heikki Kaljunen omisti tässä kylässä maatilan 1920-luvulla. Kaljusella lie-
nee ollut mukanaan vaimonsa Edla Montonen Siperian matkallaan. Kuva on otettu 
kirjasta Engman Max, Suureen Itään, suomalaiset Venäjällä ja Aasiassa, Siirtolaisuusins-
tituutti, Turku 2005, s. 342. Katso myös KA, EK-Valpo, HM 1074/13 ja Karjalan Kom-
muuni 18.9.1923. 
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Kaljuseen liittyvän tiedon arviointia 

Heikki Kaljuseen liittyvä kirjallisuus ja tutkimukset 

Edellä on luotu käsitystä Heikki Kaljusesta hyvin pitkälle muistitiedon ja aika-
laiskertomusten perusteella. Lienee kuitenkin tarpeellista käydä lävitse myös 
enemmän tieteellisessä mielessä kirjoitettuja tekstejä. Tähän joukkoon olen 
ottanut myös muutaman aikalaisselvityksen, joihin on jo edellä viitattu. 

Yhtään suurempaa ja systemaattista tutkimusta Heikki Kaljusesta ei ole tehty. 
Sen sijaan on olemassa joukko pienempimuotoisia tutkimuksenomaisia selvi-
tyksiä, jotka ovat syntyneet muun tutkimuksen ohessa. Lisäksi on olemassa 
muutama hieman laajempi aikalaiskertomus sekä lukematon määrä erilaisia 
viittauksia Heikki Kaljuseen.  

Jaakko Paavolainen käsittelee punaista terroria kirjassaan Poliittiset väkivaltai-
suudet Suomessa 1918 I.307 Tässä kirjassa hän väistämättä joutuu tutkimaan 
myös Heikki Kaljusen toimintaa ja persoonaa vuosina 1917 – 1918. 

Paavolainen käsittelee ensin vuoden 1917 suurlakon jälkeistä Kaljusen johta-
man rankaisuretkikunnan toimintaa. Paavolainen kertoo lyhyesti retken vaiheis-
ta ja uhriluvuista. Lisäksi hän mainitsee Kaljusen toimista tapahtuneista ”tör-
keistä pahoinpitelyistä”. 

Sitten Paavolainen kertoo Kaljusen Enson retkestä. Tässä yhteydessä Paavolai-
nen korostaa Kaljusen toiminnan omavaltaisuutta.  

Kolmannen kerran Paavolainen kertoo Kaljusesta liittyen ennen muuta Terijoen 
aseman punakaartin toimintaan. Paavolainen kertoo tapahtuneista kuuluste-
luista ja teloituksista sekä kuvailee Kaljusen persoonaa. 

 

 

 

 

                                                           
307

 Paavolainen I, 1966, s.69 – 71, 84, 140 - 144 



- 177 - 
 

Paavolainen näkee Kaljusen ”poikkeustapauksena”. Hän korostaa, että ”tiettä-
västi ei kukaan toinen rintamalohkon päällikön asemassa ollut punainen ole 
henkilökohtaisesti suorittanut murhia puhumattakaan näin monista”. Paavolai-
nen tukeutuu päätelmissään Merimaan, Torvelaisen, Tuomisen ja Rantakarin 
aikalaiskertomuksiin.308 

Näistä Merimaan, Torvelaisen ja Rantakarin kertomukset edustavat valkoisen 
puolen kauhukertomuksia. Tuomisen kertomus on taas kommunistisen leirin 
sisältä annettu arvio Kaljusesta. Näin kapea lähdeaineisto on vääjäämättä vää-
ristänyt Kaljusesta syntynyttä kuvaa. Kaljusen suorittamat ja toimeksi antamat 
surmat on laskettu hieman alakanttiin, mutta kutakuinkin oikein. Kaljusen per-
soonaan liittyvät arviot ovat Paavolaisen kirjassa se sijaan varsin pinnallisia.  

Hannu Soikkanen on tutkinut luovutetun Karjalan työväenliikkeen historiaa.309 
Tutkimuksessaan hän vääjäämättä on kohdannut myös Heikki Kaljusen nimen. 
Vuoden 1917 syksyllä Kaljunen alkoi toimintansa Viipurissa ja Viipurista käsin. 
Hän kokosi omaa punakaartiaan ja saikin kasaan noin 300 miestä. 

Soikkanen kuvailee Paavolaisen tapaan suurlakon jälkeistä rankaisuretkikuntaa 
sekä myöhempää Enson retkeä. Soikkanen keskittyy Paavolaista enemmän Kal-
jusen kaartin luonteen ja kokoonpanon arviointiin. Myös Viipurin työväenliik-
keen sisäiseen ristiriitaisuuteen Soikkanen kiinnittää Paavolaista enemmän 
huomiota. Lisäksi Kaljusen toiminnan vaikutukseen suojeluskuntatoiminnan 
aktivoitumiseen Soikkanen kiinnittää huomiota. Näin Kaljusen toiminta asettuu 
selvemmin yhteyteensä.  

Soikkanen arvioi Kaljusen ”erityislaatuiseksi poikkeukseksi”, kuten Paavolainen-
kin. Hän toteaa Paavolaisen tapaan, että ”yleensä punakaartin korkein johto 
yritti estää väkivallantöitä puhumattakaan, että siihen kuuluvat olisivat itse 
osallistuneet niihin”. Tämän arvion jälkeen Soikkanen toteaa, että ”väkivallan-
tekojen taustalla oli voimakas sosiaalinen ja henkilökohtainen kauna ja katke-
ruus, jotka nyt purkautuivat”. 
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Soikkanen jatkaa Kaljusen persoonan arviointia verraten hänen johtajanominai-
suuksiaan J. E. Latukkaan ja Jalmari Kirjarintaan. Kun Latukalle Soikkasen mu-
kaan punakaartin toiminta ja taistelu olivat vain työkaluja poliittisten päämääri-
en saavuttamiseksi, oli Kaljuselle itse taistelu sellaisenaan päämäärä. Soikkasen 
mukaan Kaljusen nousu rintamalohkon komentajaksi selittyy kokonaan vallan-
kumouksellisesta tilanteesta. 

Opetusministeriön Punakaartin historiakomitean tutkimusraporteissa on viitta-
uksia Heikki Kaljuseen, vaikka tämä tutkimustyö ei olekaan pyrkinyt mitenkään 
erityisesti tutkimaan juuri Kaljusta.  

Marja-Leena Salkola tutki punakaartien syntyvaihetta ennen sisällissodan puh-
keamista. Näin ollen hän joutui ottamaan kantaa Heikki Kaljusen persoonaan 
Viipurin punakaartien syntyvaiheessa syksyllä 1917310 sekä Kaljusen niin sanot-
tuun rankaisuretkiin Karjalan kannakselle suurlakon jälkeen ja Ensoon joulu-
kuun 1917 alussa.311 

Salkolan tapa käsitellä Kaljusen persoonaa on hyvin eleetön. Hän lähinnä rapor-
toi, missä Kaljunen on ollut mukana ja mitä hän on tehnyt. Hän luokittelee Vii-
purin kaartilaispäälliköt kolmeen luokkaan. Ensimmäistä, perinteiselle työväen-
liikkeelle uskollista ja järjestöpäätöksiä kunnioittavaa siipeä kuvastaa Felix Kel-
losalmi. Toinen ryhmä on radikaalimpi ja selvästi vallankumouksellinen, mutta 
kuitenkin suhteellisen vastuuntuntoinen. Tämän suunnan edustaja oli Juhani 
Latukka. Heikki Kaljunen sen sijaan edusti omatoimista punakaartilaisuutta, 
joka ei piitannut järjestöpäätöksistä eikä saamistaan nuhteistakaan. 

Salkola siis nostaa esille Kaljusen omavaltaisuuden, mutta kuivakkaalle tyylil-
leen uskollisena jättää asian ilman enempiä kommentteja. 

Jussi T. Lappalainen on taas tutkinut Punakaartin historiakomitean tutkimuspro-
jektissa itse sisällissotaa punaisten kannalta katsoen. Tässä työssä hän on kar-
toittanut myös Heikki Kaljusen toiminnan päävaiheet sisällissodan aikana.312  

Lappalainen viittaa Kaljusen Enson retkeen, mutta jättää suurlakon jälkeisen 
rankaisuretken tarkastelun ulkopuolelle. Sitten hän käsittelee tammikuun 1918 
lopun tapahtumia Viipurin asemalla ja Terijoella. Tämän jälkeen Lappalainen 
siirtyy selvittelemään Kaljusen osuutta itse sisällissodassa. 
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Lappalaisen tyyli on toteavaa, kuten Salkolankin tyyli. Hän käsittelee Kaljusen 
edesottamuksia pelkkinä historiallisina tapahtumina. Hänen on tosin mainittava 
punakaartin sisäisistä ristiriitaisuuksista liittyen Kaljusen asemaan itäisen rinta-
man johtajistossa, mutta hän ei ota sen paremmin kantaa Kaljusen persoonaan. 

Tutkimuksen ensimmäisen osan lopussa Lappalainen pohtii punaisten johtajien 
ominaisuuksia. Tässä yhteydessä hän mainitsee myös Kaljusen yhtenä johtaja-
na, jolla on näyttelijätaustaa. 

Tutkimuksen toisessa osassa lappalainen jatkaa asiallista raportointiaan. Hän 
kertoo Kaljusen toiminnasta Kuusan ja Valkematkan rintamalla. Sen lisäksi hän 
kertoo Kaljusen roolista Viipuri – Pietari radan vartioinnissa Terijoen ja Raivolan 
alueella. Lisäksi hän kertoo, kuinka Kaljunen asiallisesti ottaen syrjäytti rinta-
mapäällikkö Johannes Palmun Raudun rintamalla. Lopuksi hän kertoo punaisten 
itäisen rintaman romahtamisesta ja Kaljusen osuudesta näissä tapahtumissa. 

Vasta aivan tutkimuksensa loppupuolella Lappalainen ottaa lähemmin kantaa 
Kaljusen persoonaan. Kuvatekstissä hän toteaa Kaljusen olleen harrastelijanäyt-
telijä, joka helposti varasti näytöksen mm. sankarihautajaisissa vainajilta. Lisäksi 
hän toteaa, että Kaljunen oli ainoa punaisten rintamapäällikkö, joka oli omakä-
tisesti surmannut vankejaan. Hyvänä puolena Lappalainen pitää sitä, että Kalju-
sella oli ehdoton auktoriteetti alaistensa keskuudessa ja että hän vei auktori-
teettinsa avulla kaksi junaa valkoisten joukkojen läpi Venäjälle. 

Outi Fingerroos lähestyy Heikki Kaljusen persoonaa hieman eri näkökulmasta 
kuin edellä mainitut tutkijat. Fingerroos on uskontotieteilijä ja tarkastelee siksi 
tapaus Kaljustakin myyttisenä hahmona.313 Muuten Fingerroos toistaa paljon 
sitä, mitä Lappalainen, Soikkanen ja Paavolainen tahollaan ja Simo Eronen ja 
Antti Komonen sekä Aarno Karimo tahollaan ovat sanoneet. Uutta Fingerroosin 
tutkimuksessa on SKS:n muistitiedon hyväksikäyttö. 

Vuonna 2012 julkaisi Heikki Ylikangas kirjan Rata Rautuun, ratkaisutaistelu Kar-
jalan kannaksella. Tässä tutkimuksessaan Ylikangas keskittyy sotatapahtumiin 
Raudun seudulla ja niiden merkitykseen koko sisällissodan lopputulokseen ja 
luonteeseen. Tämän pääasiallisen tehtävänasettelun oheen mahtuu myös yllät-
tävän paljon kommentteja ja analyysia liittyen Heikki Kaljuseen. 

Ylikangas rakentaa kirjaansa jonkin verran draamaakin, kun hän nostaa esiin 
kaksi kiihkomielistä johtajaa rintamalinjan eri puolilta. Valkoinen päällikkö 
Georg Elfvengren oli kieltämättä myös kiihkomielinen omassa asiassaan. Toisin 
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kuin useimmat muut valkoisen puolen upseerit, hän ei lopettanut sotimistaan 
bolsevikkeja vastaan Suomessa. Hän jatkoi ristiretkeään bolsevikkeja vastaan 
vielä Suomen sisällissodan jälkeenkin.  

Kaljunen edusti muun muassa Raudussa bolsevistista kiihkomieltä, Elfvengren 
taas valkoista venäläistä kiihkomieltä, joka vihasi punaisia yli kaiken. Molemmat 
herrat olivat enemmän tai vähemmän levottomia luonteeltaan, julmia sekä 
herkkähipiäisiä kunniastaan.314 Sotilaana Elfvengren oli aivan eri tasoa kuin 
Kaljunen. Siinä missä Elfvengren oli ammattisotilas, Kaljunen näytteli sotilasta. 
Kaljunen ampui itse vankeja, Elfvengren ammutti heidät. 

Kaikkein uusin tutkimus, jossa on sivuttu myös Heikki Kaljusta ja hänen per-
soonaansa on Teemu Keskisarjan kirja Viipuri 1918.315 Keskisarja käsittelee Kal-
jusen persoonaa varsin kattavasti käyttäen apunaan tässäkin kirjassa lähteinä 
olevia aikalaiskertomuksia. Kaskisarja kumoaa aivan oikein muutamia pitkäai-
kaisia harhaluuloja liittyen Kaljuseen. Hän muun muassa toteaa perättömiksi 
väitteet Kaljusen äpäryydestä sekä tämän vankeusrangaistuksesta. Sen sijaan 
Keskisarja on ollut tutkimuksessaan turhan suurpiirteinen muun muassa topo-
grafiaan liittyvissä asioissa. 

Keskisarja pyrkii aivan oikein riisumaan Kaljusen persoonan ympäriltä myyttisiä 
kuoria. Tähän pyritään tässäkin kirjassa. Keskisarja pyrkii myös näkemään osalle 
Kaljusen toimittamista teloituksista sotilaallisen perusteen, mikä epäilemättä 
pitää paikkansa. 

Kaiken kaikkiaan Keskisarja pyrkii näkemään Kaljusen toiminnassa tiettyä ratio-
naalisuutta ja vähemmän hullun hirviön raivoa. Toki hän myöntää, että Kalju-
nen saattoi olla julma ja häiriintynyt, mutta muistuttaa, että sota on sotaa ja 
sellaisenaan julmaa. Myös tässä kirjassa pyritään selvittämään, missä määrin 
Kaljunen oli häiriintynyt ja missä määrin hänen käyttäytymisensä oli selitettä-
vissä sotaan liittyvien rationaalisten seikkojen kautta. 

Oman ryhmänsä Kaljusen persoonaan liittyvissä teksteissä muodostavat valkoi-
sen puolen kirjoittajien aikalaisanalyysit. Osittain nämä ovat selvästi tutkimuk-
sia, mutta suhteessa Kaljusen persoonaan ne eivät täytä tieteellisyyden kritee-
reitä, vaan edustavat kirjoittajan paikoin hyvinkin asenteellisia mielipiteitä. 
Tässä suhteessa seuraavia lähteitä ei voi suoraan verrata edellä esiteltyihin 
lähteisiin. 
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Näissä kirjoissa keskitytään Kaljusen osalta suurlakon jälkeiseen rankaisuretki-
kuntaan, Enson retkeen sekä Viipurin tapahtumiin juuri ennen sisällissodan 
puhkeamista. Itse tapahtumat kerrotaan kutakuinkin samalla tavalla kaikissa 
kirjoissa. Kaljusen persoonaan liittyvää tekstiä on vaihtelevasti. Kaikkien teks-
tien perussanoma on kuitenkin se, että Kaljunen on joukkomurhaaja, raakalai-
nen, kerskailija ja suuri roisto. 

Suomen vapaussota teoksessa todetaan, että hurja joukko lähti ”julmuudestaan 
niin kuuluisaksi tulleen joukkomurhaajan Kaljusen johdolla rautateitse Hiito-
laan.”316 Kirjassa jatketaan Kaljusen persoonan määrittelyä toteamalla, että 
Kaljunen ”kidutti”, ”ampui katkeroituneena”, ilmoitti ”kerskuvasti”. Kirjassa 
mainitaan Kaljusen retkikunnan olleen ”rosvojoukko”. 

Simo Eronen ja Antti Komonen antavat Kaljusesta seuraavan arvion: 

Retkikunnan johtajaksi määrättiin sortavalalainen seikkailija H.H. Kalju-
nen, jonka nimi oli pian saapa suuren maineen Karjalan punakaartilais-
piireissä. Tämän vielä nuoren miehen entisyys oli varsin kirjava. Hän oli 
aloittanut elämänuraansa kirjapaino-oppilaana kotikaupungissaan Sor-
tavalassa, mutta luonteeltaan levottomana kyllästynyt pian tähän toi-
meen ja lähtenyt maailmalle harhailemaan. Hän kierteli sirkusseurueen 
mukana ja lienee yritellyt näyttelijäksikin. Sen jälkeen hän matkusteli 
Venäjällä, jossa hänen kerrotaan elelleen mm. jonkun varakkaan naisen 
turvattina. Myöhemmin hän toimi verhoilijana ja satulaseppänä. Sir-
kuksessa hän oli oppinut hyväksi salonkiampujaksi. Miellyttävä ulkonä-
kö, hiukan silottunut käytös ja täysin siveetön häikäilemättömyys taka-
sivat hänelle loistavan uran kansan huonoimpien pohjakerrosten villitsi-
jänä. Jo tällä ensimmäisellä matkallaan hän osoittautui alallaan mesta-
riksi.

317 

Aarno Karimo käsittelee kirjassaan Karjalan nousu Kaljusen rankaisuretkikun-
nan vaiheita aika lailla samaan tapaan kuin Eronen ja Komonen.318 Hän kertaa 
retken vaiheita ja kuvailee Kaljusen persoonaa kirjavamaineiseksi seikkailijaksi, 
venäläisen naisen elätiksi, sadistiksi, rääkkääjäksi ja murhamieheksi. Syyksi sii-
hen, että Kaljunen asettui pääosin kotkalaisen 200-miehisen punakaartilaisjou-
kon johtajaksi, Karimo mainitsee Ali Aaltosen taipumuksen keskittyä juopotte-
luun sotatoimien johtamisen sijaan. 
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Rankaisuretkikuntaa koskevan raporttinsa päätteeksi toteaa Karimo ilmeisen 
tosiasian, että ”Kaljunen kaarteineen ja raakuuksineen oli tehnyt suojeluskun-
nille suurimman palveluksen: saanut Karjalan talonpojat lopullisesti heräämään 
ja todenteolla suuttumaan.” 
Toisen kerran Karimo puuttuu Kaljusen puuhiin, kun hän kertoo Viipurin tapah-
tumista 23.1.1918. Karimo toteaa, että ”asemalla mellasti ryssiä ja punakaarti-
laisia johtajanaan lahtari Kaljunen.” Karimo kertoo, kuinka Kaljunen oli ampu-
nut ylioppilas Siilin tämän hallusta löytyneen muistikirjan sisällön perusteella. 
Lisäksi Karimo väittää, että punakaartilaiset olivat ampuneet Kaljusen jo teloit-
taman ylioppilaan ”pään mäsäksi”. 

 
Kuvassa on Viipurin rautatieasema 1913, jolloin se valmistui. Kaljunen joukkoineen 
viihtyi asemalla. Tammikuun 23 päivänä 1918 Kaljunen ampui tällä asemalla ylioppilas 
Siilin. Tapio Kangasniemen kokoelmat 

Niilo. V. Hersalo [entinen Sigell319] kertoo suojeluskuntain historiassaan näistä 
samoista tapahtumista. Aikaa oli jo kulunut, joten sävy oli astetta laimeampi, 
mutta silti selvän asenteellinen. Hersaloa kiinnostivat enemmän itse tapahtu-
mat Ala- ja Ylä-Vuoksella kuin Kaljusen persoona. Silti hän toteaa: ” Aaltosen 
ryhdyttyä juhlimaan sai päällikkyyden sortavalalaissyntyinen seikkailija Heikki 
Kaljunen.”320
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 Ähtäriläinen Niilo Sigell oli mukana Hans Kalmin joukoissa sisällissodassa ja sen jäl-
keen muun muassa Ähtärin suojeluskunnan päällikkönä. 
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Hersalo kertoo tiukkaan sävyyn Kaljusen tavasta kiduttaa vankejaan. Hän ei 
edes mainitse, että Kaljunen oli ilmeisen taitava ampuja. Hänelle taitojen esit-
täminen Kaljusen tavoin on selvästi vastenmielistä. Kaljusellahan oli useiden 
aikalaiskertomuksen mukaan tapana ampua pistoolilla melko kaukaa eräänlai-
nen kunniakehä vangin pään ympäri lähes ihoa viistäen. Samalla Kaljunen uh-
kaili, että ”saattaa sattua vahinko” tai että ”laukaus voi osuakin”. 

Kolmas Kaljusta käsittelevä kirjallisuuden laji ovat aikalaiskertomukset ja muis-
telmat. Osassa edellä mainituistakin lähteistä on tämän lajin piirteitä. Selvim-
min nämä piirteet näkyvät Karimon, Komosen ja Erosen teksteissä. Mielenkiin-
toista on lisäksi se, että Paavolainen perustaa Kaljus-analyysinsa pitkälti aika-
laismuistelmiin. 

Aikalaismuistelmissa on hyviä ja huonoja puolia. Niistä saa monia tietoja, joita 
on turha etsiä muista lähteistä. Tämä on niiden etu. Niissä on kuitenkin muisti-
virheitä ja ristiriitaisuuksia, jotka tekevät niistä epäluotettavia.  

Seuraavissa luvuissa keskityn kuitenkin juuri näihin kertomuksiin ja samalla 
rakennan kuvaa myytistä nimeltään Heikki Kaljunen tai ”kenraali” Kaljunen. 
Juuri myytin muodostumisessa on aikalaiskertomuksilla keskeinen merkitys. 
Tästä syystä ne ovat arvokkaita. Vaikka ne sisältäisivät perättömiä tietoja ja 
suuriakin virheitä, myytin osaksi ja tueksi muokkautuessaan ne muuttuvat tie-
tyn ihmisjoukon totuudeksi. On siis mahdotonta saada selvyyttä myytin taus-
toista ja sisällöistä, jos ei tutki muistelmakirjallisuutta. 

Haen analogian omasta kliinisestä kokemuksestani. Olen tavannut suuren mää-
rän ihmisiä, joilla on harhoja ja heidät on diagnosoitu esimerkiksi skitsofreeni-
koiksi. Objektiivisesti ajatellen he ovat sairaita ja heidän jotkut kertomuksensa 
ovat harhoja. Subjektiivisesti heille itselleen nämä kertomukset kuitenkin ovat 
totisinta totta. Jotta sitten voisi ymmärtää harhaisen ihmisen elämää ja sielun-
maisemaa, pitää kuunnella tarkkaan, mitä hän puhuu, ne harhatkin. 

Myyttien maailmassa ei puhuta sairaudesta, mutta uskomuksista kylläkin. Yh-
distävä tekijä sairauden ja tosiasioihin pohjautumattoman myyttisen uskomuk-
sen välillä on objektiivisen ja subjektiivisen arvion ristiriita.  
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Kuvassa on Viipurin keskuskasarmin rakennuksia vuonna 2008. Näitä rakennuksia käyt-
tivät venäläiset sotilaat ennen 1917 vallankumousta. Niitä käyttivät punakaartilaiset 
sekä kasarmeina että vankilana 1917 – 1918. Lopulta nämä rakennukset palvelivat val-
koisia sisällissodan jälkeen, kun niihin tungettiin tuhansittain punavankeja. Ovatpa 
rakennukset ilmeisesti palvelleet neuvostoaikanakin jotakin tarkoitusta, koska ovat 
vielä pystyssä. Kuva: Pertti Kangasniemi  
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Muistitiedon luotettavuus 

Heikki Kaljuseen liitettyjen myyttien taustalta löytyy useita erilaisia lähderyhmiä 
ja niiden sisällä lukuisia lähteitä. Yksi yhteinen nimittäjä näille kuitenkin on. Ne 
ovat aikalaisten muistitietoa. Niitä siis rajoittavat kaikki seikat, jotka yleensäkin 
rajoittavat muistitiedon luotettavuutta. Niissä on kuitenkin olennainen tieto 
myytistä nimeltään Heikki Kaljunen. Siksi ne ovat tutkimuksen kannalta välttä-
mättömiä. Lähteitä vertailemalla on mahdollista sulkea virheitä pois. Kaikkeen 
tähän on tietysti syytä suhteuttaa myös käsillä olevien vuosien yleinen historial-
linen tieto. Näinkin on mahdollista sulkea muistitiedon sisältämiä virheitä pois. 
Kyseisissä lähteissä muistojaan kertovat ihmiset ovat henkilökohtaisesti tavan-
neet Kaljusen tai ovat ainakin eläneet yhtä aikaa hänen kanssaan ja olleet välil-
lisesti tekemisissä hänen kanssaan.  Viimeiseen lähdetyyppiin kuuluvat ainakin 
K. N. Rantakarin muistelmat. 

Muistitietolähteitä on neljä keskeistä ryhmää: Heikki Kaljusen lapsuutta ja nuo-
ruutta valottavia tapauksia, vuosien 1917 ja 1918 tapahtumista kertovia val-
koisten kertomuksia, vastaavaan aikaan liittyviä punaisten kertomuksia sekä 
Heikki Kaljusen itsensä sanomisia, jotka joku on tallettanut. Näiden lisäksi on 
olemassa Kaljusen myöhempiä elämänvaiheita valottavia, lähinnä punaisten 
muistitietokertomuksia. 

Kaikissa näissä kertomuksissa on otettu kantaa Heikki Kaljusen persoonaan ja 
käyttäytymiseen. Lapsuuttakin kuvaavassa muistitiedossa on perspektiivi Kalju-
sen myöhempään elämään, jonka kautta on tarkasteltu lapsuutta ja nuoruutta. 
Tämä kertoo siitä, että kukaan Heikki Kaljusen tuntenut tai tiennyt henkilö ei 
voinut olla ohittamatta hänen toimintaansa talven ja kevään aikana 1918. Heik-
ki Kaljusen ”kenraalivaihe” leimasi miehen sekä tulevaa elämää että käsityksiä 
hänen menneisyydestään. Vuoden 1917 suurlakon sekä Suomen sisällissodan 
aika ovat eräänlainen puolen vuoden suodin Heikki Kaljusen elämässä. Tämän 
suotimen läpi on tarkastelu häntä ihmisenä niin myöhemmässä elämässä kuin 
ajassa ennen suurlakkoa. 
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Valkoinen puoli kuvailee muistitiedossaan Kaljusta vähemmän mairittelevin sanoin. Seuraavassa 
luettelossa ovat keskeisimmät Kaljusta kuvaavat sanat. 

Rantakari: kaamea julmuri 
Hersalo (Sigell): seikkailija 
Karimo: sadisti, rääkkääjä, murhaaja, lahtari 
Suomen Kuvalehti: julmuripäällikkö 
Merimaa: villin näköinen, mielisairas, mielipuolisen raivoisa, villinnäköinen, peto 
Petrell: petomainen mielipuoli 
Torvelainen: uhmaava, raivoava, vihainen, painostava, villieläimen kaltainen 
Susitaival: suurroisto 
Uotinen: kuin kukko tunkiolla, humbuugi, teatterimainen, arka raukka 
Karjalan Armeijakunta: punainen hirmu 
A. Hukkanen Kuolemanjärven suojeluskunnasta: suurpyöveli 
Eronen ja Komonen: suurtappaja 
Hufvudstadsbladet: massamurhaaja 
nimismies J. A. Karppinen: julma murhaaja ja ihmispeto.321 
 
Nämä luonnehdinnat eivät edusta kovin suurta tieteellistä analyysia. Niissä näkyy ennen kaikkea 
valkoisen puolen, ja osittain henkilökohtainenkin viha kyseistä henkilöä kohtaan. Kysymys on siis 
tunneperäisistä arvioista. Vastaavia arvioita on aikalaismuistelmissa runsaasti. On tietysti oikeutet-
tua kysyä, antoiko vihan kohde aihetta tähän vihaan. Epäilemättä antoi. 

 

Muistitieto on aina epäluotettavaa. Silti muistitieto sisältää aivan korvaamaton-
ta informaatiota. Viralliset päätökset ja muut vastaavat raportit sisältävät suh-
teellisen vähän eri tilanteisin ja henkilöihin liittyvää emotionaalista ainesta. Sen 
sijaan muistitieto on pääasiassa emotionaalista. Sellaisena se on hyvin subjek-
tiivista ja altis virheille. Virheet taas johtuvat muistelijan tietoaineksen puut-
teellisuuksista, tietoisesta halusta vääristellä asioita esimerkiksi poliittisista 
syistä tai muistelijan kokemista traumoista. 

Ihmisen muistiin liittyy niin monta erilaista muuttujaa, että on vaikea arvioida 
sadan vuoden taakse, miksi joku on muistanut kunkin tapahtuman niin kuin on 
muistanut. On kuitenkin mahdollista arvioida vähintäänkin yleisellä tasolla 
eriasteisia traumoja ja niiden vaikutusta ihmisen mahdollisuuteen muistaa asi-
oita ja tapahtumia. 

 

 

                                                           
321

 KA, VROSyA, Aå 102. Kysymyksessä on sama nimismies, jota Kaljunen joukkoineen 
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Miksi Kaljunen ampui? 

Traumateoriat sopivat siinä mielessä hyvin Heikki Kaljusen tapaukseen, koska 
hän aiheutti kiistämättä traumoja toisille ihmisille. Osa muistitiedon kertojista 
on kokenut traumaattisen tapahtuman Kaljusen kanssa ja hänestä johtuen. 
Näin ollen on syytä tarkastella näiden ihmisten muistitietoa traumateorioiden 
kautta. Edellä olen nostanut näistä kaksi erityisesti esiin.  

Nimimerkki Eero Merimaa [oikeasti Johannes Suomalainen] joutui katsomaan 
vierestä, kun Kaljunen kidutti ja ampui hänelle tuttuja miehiä. Hän toteaa: 

Tärisyttävät tapaukset olivat vaikuttaneet voimakkaasti mieleeni. … Kun 
Kaljunen viimein kääntyi minuun ja ärjäisi minulle, ymmärsin tuskin hä-
nen puhettaan. Kuin unen läpi kuulin hänen sanovan jotakin tällaista: 
”Viekää tämä lahtarikenki häkiinsä. 

Paavolainen ihmettelee, miksi Merimaa sotkee toimitusjohtaja Ivaskan johon-
kin 18-vuotiaaseen ylioppilaaseen.322 Tällainen sotkeminen on traumaan liittyen 
aivan tavallista. Syynä voi olla vaikka se, että Merimaa on itse kokenut joskus 
18-vuotiaana jonkun trauman ja nyt kokee jotakin samanlaista ja sotkee nämä 
kokemukset keskenään. Merimaan kertomus kertoo kuitenkin aika selvästi 
traumaattisesta kokemuksesta. Trauman kokenut ihminen voi raportoida juuri 
jotakin tuon kaltaista, mistä Merimaa kertoo: ”kuin unen läpi.”323  

Trauman aiheuttaa stressaava tapahtuma, joka on normaalin inhimillisen ko-
kemuspiirin ulkopuolella ja joka olisi hyvin ahdistava kenelle tahansa.324 Trau-
moissa voidaan lisäksi erottaa kaksi päätyyppiä trauman vakavuuden mukaan 
luokiteltuna. Ykköstyypin traumasta puhutaan, kun kysymyksessä on yksittäi-
nen, lyhytkestoinen traumatisoiva tapahtuma nuoruus- tai aikuisiässä. Tälle 
traumatyypille on ominaista akuutti hengenvaara, äkillisyys ja yllättävyys. Kak-
kostyypin trauma on vakavampi ja mutkikkaampi tapahtuma tai tapahtumasar-
ja. Siinä voi olla kysymys esimerkiksi pitempiaikaisesta, jo lapsuudessa alka-
neesta traumaattisesta tapahtumasarjasta.325 

Merimaan kokemus on ainakin ykköstyypin trauma, mutta kukaan ei tiedä, 
liittyykö tämä kokemus Kaljusen kanssa jotenkin hänen lapsuutensa tai nuoruu-
tensa kokemuksiin. Jos näin on, on Kaljusen kohtaaminen osa hänen kakkostyy-
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pin traumaansa ja siten vakavampi asia. Usein puhutaan dissosiaatiohäiriös-
tä.326 

Yksi merkittävä asia on se, että Merimaa kirjoitti kokemuksensa kirjaksi jo 
vuonna 1919. Sen sijaan Torvelainen kirjoitti muistelmansa vasta 1931, jolloin 
hänellä on ollut aikaa prosessoida tapahtunutta ja myös lukea sisällissodasta 
kirjoitettua tekstiä. Ehkä juuri näistä syistä johtuen hänen tekstinsä on sävyl-
tään maltillisempaa.  

Toinenkin ero Merimaan ja Torvelaisen traumoissa on. Torvelainen ei joutunut 
todistamaan kenenkään kuolemaa. Kaljunen tyytyi vain uhkailemaan aseellaan 
Torvelaista ja yhtä muuta vankia, mutta ei ampunut. Trauman aste oli siis hie-
man lievempi kuin Merimaan tapauksessa. Torvelaisen kertomus avaa lisäksi 
yhden piirteen Heikki Kaljusessa. Hän ei kestänyt valehtelua ja hänen asemansa 
tai sanomistensa kyseenalaistamista.  

Torvelainen kertoo, että hän oli tullut sanoneeksi ääneen ”menkää helvettiin 
mokomat herrat” tilanteessa, jossa oli tavannut Kaljusen ensimmäisen kerran. 
Toisessa tapaamisessaan Kaljusen kanssa Kaljunen palaa tähän sanomiseen, 
jonka oli kuullut joltakin punaiselta. Torvelainen kiistää sanoneensa mitään 
sellaista. Kaljunen ärsyyntyy Torvelaisen valehtelusta, mutta tämä pysyy lujasti 
valheensa takana. Tämän havaittuaan suuttuu Kaljunen entisestään ja paljastaa 
Mauserinsa. 

Seuraavassa vaiheessa Torvelainen tulee sanoneeksi ääneen, että häntä on 
kohdeltu vankeudessa huonosti, ilman ruokaa ja ahtaaseen koppiin suljettuna. 
Tässä hän nousee Kaljusen arvovaltaa vastaan, mistä Kaljunen raivostuu. Kol-
mannessa vaiheessa Torvelainen talutetaan Terijoen aseman teloitusseinää 
vasten, ja Kaljunen tulee kyselemään ja arvuuttelemaan, monesko tapettava 
Torvelainen olisi. Torvelainen pysyy kuitenkin kiinni esittämissään valheissa. 

Jostakin syystä Kaljunen jätti ampumatta. Lieneekö syynä se, että Torvelainen 
pysyi riittävän tyynenä, mutta samalla riittävän kovana. Lopuksi Torvelainen 
vielä toteaa olevansa Kaljusen armoilla. Tässä lienee syy, että Torvelainen sai 
pitää henkensä. Hän ei raivonnut vastaan vaan alistui ylivoiman edessä kuiten-
kaan sisäisesti alistumatta. Kaljunen sai pitää arvovaltansa, ja samoin Torvelai-
nen alistuen Kaljusen vallan alle. Kumpikaan ei hävinnyt. Kaljunen sai todiste-
tuksi itselleen ja muille läsnäolijoille, että hän onnistui tutkinnassaan, vaikka ei 
oikeasti onnistunutkaan. 
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Torvelaisen ja Kaljusen kohtaamiset kertovat kuitenkin kiistattomasti, että Kal-
junen ei toiminut pelkän tunteen ohjaamana. Kaiken lisäksi hän oli koko ajan 
oikeassa, että Torvelainen valehteli hänelle suurin piirtein kaiken, alkaen syksyn 
1917 suurlakon tapahtumista. Näin tulemme ymmärtämään Kaljusen turhau-
tumisen ja tämän nostattaman vihan.  

Kaljunen kesti kuitenkin paremmin valehtelun kuin hänen arvovaltansa kyseen-
alaistamisen. Merimaan tapauksessa sattui täydellinen murtuminen. Kaljunen 
ei ampunut. Kauppias Piironen ilmaisi pelkonsa ja mielenliikutuksensa tavalla, 
josta Kaljunen havaitsi hänen alistuvan kohtaloonsa. Kaljunen ei tappanut, vaik-
ka ampuikin uhkailulaukauksia. Sen sijaan opettaja Louhelainen asettui moraa-
lisesti Kaljusen yläpuolelle ja lopulta raivostui tälle. Kaljunen tappoi Louhelai-
sen. Toimitusjohtaja Ivaska teki saman virheen. Hänkin asetti itsensä moraali-
sesti Kaljusen yläpuolelle ja alkoi luennoida laillisesta oikeudesta. Kaljunen tap-
poi miehen. Liikemies Mannonenkin nousi Kaljusta vastaan uhmaten häntä. 
Kaljunen tappoi Mannosen muitta mutkitta. Paikalla oli vielä eräs kapteeni, joka 
oli sairas. Havaittuaan miehen sairauden Kaljunen käski viedä miehen pois kuu-
lustelusta. Kapteeni lienee ollut alikapteeni Gunnar Ahlblad, joka lopulta teloi-
tettiin 13.3.1918. 

Toisenlaiset esimerkit, joissa Kaljunen on yllättäen päästänyt vangit vapaiksi, 
ovat myös kiintoisia. Niissä Kaljunen sai kyllä vastuksen, kuten Juho Airikan ja 
Oskari Angermanin tapauksessa. Airikan tapauksessa saattoivat Kaljusen reakti-
oon vaikuttaa, kuten on jo todettu myös taloudelliset seikat. Molemmissa ta-
pauksissa on kuitenkin samaa Kaljusen vallan alle alistumista kuin Torvelaisen-
kin tapauksessa. Nyt oli tosin vankien äänensävy toisenlainen, mutta asenne 
sama: käy niin kuin käy. Niin Airikka kuin Angermankin olivat valmiit kuole-
maan. Kaljunen oli päässyt tavoitteeseensa. Hän oli kyennyt osoittamaan val-
tansa. Toisaalta itse aika suorasukaisena miehenä Kaljunen saattoi arvostaakin 
Airikan ja Angermanin suorasukaisuutta. 

Professori Heikki Ylikangas ottaa esille erään tapauksen Raudun rintamalta, 
jossa Kaljunen kohtaa miehen menneisyydestään. Kyseinen valkoisen puolen 
sotilas oli syksyllä 1917 antanut Kaljuselle vakuutuksen, ettei enää nousisi toista 
työläistä vastaan. Nyt hän oli jäänyt verekseltään kiinni valheesta. Lopulta Kal-
junen ilmeisesti tappoi vangin, mutta ei tehnyt sitä heti. Ylikangas hämmästelee 
Kaljusen käytöstä.327 Käytöksessä ei ole kuitenkaan mitään ihmeellistä. Kysei-
nen vanki itki vuolaasti ja pelkäsi kuolemaansa. Kaljuselle ei ollut epäselvää, 
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kuka hallitsi tilannetta ja kenellä oli valta. Hänen ei tarvinnut osoittaa valtaansa 
tappamalla vankinsa välittömästi, jos tappoi ollenkaan.328 

Toisenlainen oli tilanne, missä E. E. Söderman oli vankina. Söderman ei oman 
kertomansa mukaan vastustanut Kaljusen toimia sen jälkeen, kun oli vangittu 
Pietarissa. Pietarissa hän pyrki pakoon, mutta Kaljusen edessä hän ei esiintynyt 
uhmakkaasti. Tässä suhteessa Södermaninkin tapaus noudattaa edellistä kaa-
vaa. 

Erona edellisiin on sodan tilanne maaliskuussa. Se on epäilemättä aiheuttanut 
Kaljuselle erilaisia tarpeita kuin tilanne sodan alussa. Hänen etunsa mukaista oli 
pitää vangit jokseenkin tyytyväisinä. Näin ollen hänen kuulustelutyylinsä oli 
ilmeisen erilainen, vähemmän uhkaava. 

Myös Yrjö Ilmari Kaulion tapaus on kiintoisa. Kuten aiemmin on todettu, hänen 
henkensä saattoi säästää ennen kaikkea sotataktinen ajattelu. Toisaalta on tot-
ta sekin, ettei Kaulio millään tavalla uhmannut Kaljusta.  

Tässä esitetyt esimerkit avaavat aika hyvin Heikki Kaljusen mielen sisuksia. Hä-
nelle oli vaikeinta kohdata uhmaa ja itsensä ylentämistä häneen nähden. Väis-
tämättä nousee mieleen Kaljusen lapsuutta ja nuoruutta kuvaavat muistitiedot. 
Näissä Kaljunen kuvataan innokkaaksi, aktiiviseksi, luovaksi ja lahjakkaaksi nuo-
rukaiseksi. Samalla kuitenkin nostetaan esiin ajatuksia, että häneen suhtaudut-
tiin vähän naureskellen ja että häntä pidettiin levottomana ja lyhytjänteisenä. 
Lempinimi ”Heikkara” on erittäin kuvaava. Siitähän tulee mieleen levoton kave-
ri, johon ei oikein ole luottamista ja jota ei tarvitse ottaa aivan täydestä.  

Lähes yhtä kuvaava on Rajan Turvassa ollut kuvaus Kaljusesta ”jonkunlaisena 
huviministerinä”.329 Tämäkin ilmaisu on hieman halventava. Kuvauksen mukaan 
Heikki oli mukava kaveri. Hän oli innokaskin, mutta ei oikein vakavasti otettava, 
vaan ainoastaan ”jonkunlainen”.  

Mikko Uotinenkin kirjoittaa moneen otteeseen Kaljusesta varsin halventavia 
ilmaisuja. Hän viittaa tekstissään eri henkilöiden kertomuksiin Kaljusesta. Silti 
hänen tekstistään käy ilmi, että Kaljunen ”tepasteli kuin kukko tunkiolla”, ”Kal-
junen riikinkukon väreihin puettuna otti minut vastaan” ja ”huusi piipittävällä 
äänellään” sekä ”Kaljunen suuri humbuugi, arkaluontoinen raukka”. Lisäksi 
Kaljusta luonnehditaan henkilöksi, joka ”herätti respektiä ainoastaan teatteri-
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maisella esiintymisellään ja uhkailuilla”. Hänestä väitetään, että ”seläntakana 
hänen uskottunsa nauroivat, edessä polvistuivat”.330  

Nämä kuvaukset saattavat kertoa toki Kaljusesta jotakin, mutta yhtä paljon ne 
kertovat kertojastaan. Kertoja nimittäin selvästi vihasi ja halveksi Kaljusta. Täl-
laisessa mielentilassa ihminen löytää helposti pilkan aiheita toisesta ihmisestä. 

Kaljunen taas ymmärsi häneen kohdistuvan pilkan ja teeskentelyn, mikä epäi-
lemättä on kovettanut häntä. Hänessä on täytynyt aktivoitua lapsuuden aikai-
set kokemukset pilkan ja halveksunnan kohteena olemisesta.  

Viittaus äänenkäyttöön saattaa olla totta ja kuvaava. Usein nimittäin ihminen 
paljastaa traumansa äänenkäytössään. Suuttumuksen ja loukkaantumisen kes-
kellä traumatisoitunut henkilö taantuu tunnemaailmassaan ja samalla hänen 
äänenkäyttönsäkin taantuu. Kaljusen tapauksessa hänen äänensä on hyvinkin 
saattanut suuttumuksen ja kiusatuksi kokemisen hetkellä nousta falsettiin. Täl-
löin hänen auktoriteettinsa on kärsinyt ja hän on tarvinnut avukseen ”kättä 
pidempää”.  

Toisaalta Suomenlinnan kasarmihoitoalueen kasarmirakennusmestari Jalmari 
Alajoki toteaa Kaljusen huutaneen Inon asemalla ”hirmuisella äänellään”.331 On 
siis muistettava, että toisen äänenkäytön kuvaus on usein yhtä paljon kuulijan 
”korvissa” kuin huutajan äänessä. 

Uskon, että olemme oikeilla jäljillä, jos sanomme, että Heikki Kaljusen suuri 
trauma on eräänlainen kiusaamishistoria. Kiusaamista on ilmennyt varmaan 
koulussa, mutta myös kaveripiirissä puhumattakaan nuorisoseurasta. Kiusaa-
miskokemus tuhoaa itsetunnon. Haavoittunutta itsetuntoa pitää sitten alkaa 
pönkittämään kaikin mahdollisin keinoin. Näin ihmisestä kasvaa narsisti, jonka 
voimat menevät oman olemassaolonsa arvon todisteluun.  

Tarpeettoman usein tavataan käyttäytymistä, jota luonnehtii ärsyyntyminen 
toisen ihmisen esille tuloon. Ajatellaan, että sellainen ihminen on jotenkin vain 
leuhka, joka tunkee esiin ideoineen. Etenkin vanhakantaisessa luterilaisessa 
ajattelumallissa esiintyi liian usein painotus: ”vaikeneminen on kultaa”. Tämä 
ajatusmalli juontaa juurensa siihen, että ruotsalaisessa valtiokirkossa ei ollut 
laillista esittää omia ajatuksia. Papeilla ja hallitsijoilla oli riittävästi tietoa ja aja-
tuksia, kansalaisilla näitä avuja ei tarvinnut olla. Näissä oloissa oli todellakin 
”kultaa” olla hiljaa. 
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Heikki Kaljusen tyyppinen lapsi ja nuori ei sitten osannut olla hiljaa, vaan alkoi 
päsmätä johtajana ja ideanikkarina jo kouluaikoina. Sellainen ei ollut hyvää 
käytöstä, ja siihen puututtiin. Koulujärjestelmä pyrki kaikin keinoin lyömään 
muun muassa Heikin pään alemmaksi, kuin se luontojaan olisi asettunut. Heikki 
taas koki tällaisen väkivaltana, mitä se todellisuudessa olikin. Seurauksena oli 
kehityskulku, minkä tunnemme. Toki tähän kehitykseen sotki lusikkansa myös 
ajan aallot ja kuohunnat. Joissakin toisissa oloissa Heikistä olisi saattanut tulla 
”hieman omalaatuinen” mutta ihailtu näyttelijä tai jokin muu vastaava henkilö. 

Valitettavasti tänäkin päivänä tapaamme liian usein sitä, että erityislahjakkuu-
det pyritään nujertamaan ja muokkaamaan keskivertosääntöjen raameihin. 
Aina se ei onnistu, ja vaurioita on sitten syntynyt. 

Narsistisesti haavoittuneen ihmisen vaikein asia on se, jos häntä ei oteta vaka-
vasti. Tähän aivan liian moni lankesi Kaljusen edessä ja kuoli, koska siinä tilan-
teessa narsistisesti oireilevalla Kaljusella oli valta osoittaa arvonsa ja valtansa. 
Toisaalta narsisti tarvitsee kokemuksen, että on hallitsija. Tällainen asia toteutui 
muun muassa Kämärän asemalla, kun Kaljunen esti työläispetturin teloituksen. 

Narsistinen ihminen löytää monenlaisia keinoja oman arvonsa osoittamiseksi. Niin löysi Kaljunen-
kin. Lista hänen itsetunnonpaikkausprojektistaan on pitkä. 

- urheilu ja urheiluohjaaminen 
- näytteleminen 
- palokuntatoiminta 
- sirkustemput 
- ampuminen 
- isojen hevosten selässä ratsastaminen 
- suurempana esiintyminen, mitä oikeasti on 
- kenraalin asussa ja ”kenraalina” esiintymi-
nen 
- tittelinkipeys 
- teatraalinen esiintyminen ja vaatteilla 
koreilu 
- varastaminen varakkuuden osoittamiseksi 
- valehtelu 
- mahtailevuus ja rehentely 

- pettäminen oman etunsa turvaamiseksi 
- sulavakäytöksisyys ja miellyttävyys oman 
edun tähden 
- vihaisuus tai vastaavasti säyseys oman 
edun tähden 
- rohkeus tai varovaisuus oman edun täh-
den 
- epäluuloisuus 
- hyvien käsitöiden lahjoittaminen 
- tärkeiden ihmisten tuttavuuksilla leuhkimi-
nen 
- johtajana oleminen 
- komentelu 
- omavaltaisuus ja auktoriteetteihin alistu-
mattomuus 

- naisten valloittaminen 

Näihin kaikkiin kohtiin löytyy todiste jostakin muistitiedosta. ”Kenraali” Kaljusen titteli on alun perin 
ollut lähinnä Kaljusen vastustajien hänelle antama pilkkanimi. Kaljunen kuitenkin esiintyi venäläi-
sen kenraalin vaatteissa ja esiintyi tavalla, mistä ei tullut julki viestiä, etteikö hän ainakin ihan 
vähän ajatellut olevansa jonkinlainen kenraali. 



- 193 - 
 

Oliko Kaljunen halukas addikti? 

Aikalaiskertomuksissa on kaksi suurta luokkaa. Toisaalta ovat ne, jotka ovat 
tunteneet Heikki Kaljusen jo lapsena ja nuorena. Toisaalta taas ovat ne, jotka 
ovat oppineet tuntemaan hänet vasta suurlakon 1917 aikaan tai sisällissodan 
1918 aikaan. Tämä joukko kasvaa hieman, kun mukaan otetaan ne, jotka oppi-
vat tuntemaan Kaljusen paremmin vasta Neuvosto-Venäjällä. Näiden ryhmien 
väliltä on löydettävissä joitakin painotuseroja. 

Jyrkimmin ja tuomitsevimmin Kaljuseen suhtautuvat ne, joiden kosketuspinta 
häneen rajoittuu pelkästään lakkoaikaan 1917 tai sota-aikaan 1918. Kaljusen jo 
lapsuudessa ja nuoruudessa Sortavalassa tunteet taas näkevät hänessä paljon 
hyviä puolia. Myös Pietarin ja Dubrovkan ajan tuttavat kertovat Kaljusesta hyviä 
piirteitä. Oman ryhmänsä muodostavat ne, jotka joutuivat tekemisiin Kaljusen 
kanssa Neuvosto-Venäjällä. Yleensä nämä ihmiset eivät arvosta Kaljusta – Tuo-
mista ja Lassya lukuun ottamatta. Yhdestä asiasta ovat kuitenkin kaikki yhtä 
mieltä: Heikki Kaljunen oli erittäin taitava käsityöläinen ja ahkera kaikessa, mi-
hin ryhtyi. 

 

Heikki Kaljusen positiivisia piirteitä ovat: 
hyvä käsityöläinen 
hyvä työmies 
leppoisa 
ahkera 
toimelias 
kekseliäs 
mukava 
hieno mies 

säyseä 
hiljainen 
urhea 
rohkea 
reilu 
ryhdikäs 
urheilullinen 
komea. 

Osa näistä piirteistä on aivan vastakkaisia, mitä edellisessä listassa. Arvioon on vaikuttanut olen-
naisesti arvioijan suhde Kaljuseen. Lapsuudessa ja nuoruudessa Kaljusen tunteneet arvioivat 
hänet positiivisemmin kuin vain vuosina 1917 – 1918 hänet tavanneet. 
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Heikki Kaljusen säyseys tai kiivaus on ilmeisesti vaihdellut tilanteen mukaan. 
Hänestä on siis löydettävissä tiettyä epävakaisuutta. Sen sijaan erimielisyyttä ei 
muodostune siitä, että Kaljunen oli ahkera ja toimelias kaikessa toiminnassaan. 
Hän oli tehokas tekemään töitä tehtaassa ja käsityöverstaassa, mutta hän oli 
tehokas myös tappajana ja heikompiensa kiusaajana. Samoin hän oli varsin 
johdonmukainen ja tehokas olemaan omapäinen ja auktoriteeteille tottelema-
ton. 

Kaljunen sai moitteita punaisten taholta omavaltaisuudesta useaan kertaan. 
Kertaakaan hän ei kuitenkaan totellut noita moittivia käskyjä.332 Hän totesi itse-
kin toimineensa omavaltaisesti, kun toimeen vain oli tartuttava. Hän oli omaval-
tainen lopulta keksijänäkin: varasti patentteja ja leimasi toisten suksia omiin 
nimiinsä. Tämä kaikki kertoo valitettavasti siitä, ettei hän kyennyt yhteistyöhön 
kovinkaan hyvin ja että hän oli varsin tyypillinen ”oman tiensä kulkija”.  

Frankfurtin luokitusta soveltaen Kaljunen oli lähinnä halukas addikti. Hän on 
osoittanut monessa kidutustapauksessa selvää harkintaa. Hänen ajatteluaan 
ohjasi ideologinen näkökanta. Näin ollen hänellä oli selvä toisen asteen tahto. 
Pakkomielle tappaminen ei Kaljuselle ollut. Hän saattoi olla ampumattakin. Eikä 
hän ollut mielivaltainen ja pelkästään tunteidensa heiteltävissä oleva riehuja. 
Hän kyllä raivosi, mutta yleensä hänen raivon taustalta on löydettävissä joitakin 
rationaalisia syitä.  

Kaljusesta kertovissa tarinoissa toistuu kuva, jonka mukaan Kaljunen oli enem-
män tai vähemmän arvaamaton raivohullu, joka saattoi tappaa milloin vain ja 
kenet vain. Tämä valkoisen antisankarin myyttiin liittyvä kuva on väärä. Kalju-
nen oli yllättävänkin rationaalinen ja harkitseva, mutta samalla aatteellisesti 
kiihkomielinen. Hän pyrki noudattamaan aatteellista tavoitettaan lähes orjalli-
sesti. Toinen asia, josta hän piti huolen, oli Pietari-Viipuri rataosan turvallisuus 
ajatellen punaisten toimintaa. Tämä toiminta oli hyvinkin rationaalia ja suunni-
telmallista. Kaljunen pyrki systemaattisesti eliminoimaan radan varren omalta 
kannaltaan vaaralliset henkilöt. 

Kaljusen toiminta oli siis pääosin varsin harkittua, mutta toki valkoisten näkö-
kulmasta virheellistä ja vihamielistä. Sodassa on yleensä tällainen asetelma.  

Harkittuina tekoina Kaljusen suorittamat surmat ovat lähempänä murhia kuin 
sattumanvaraisia tappoja. Sotatilanteessa kuitenkin harvoin päädytään murhan 
määrittelemiseen, koska koko sota on harkittu tapahtuma. Tässä mielessä Kal-
jusen suorittamat surmat eivät suuresti eroa monen valkoisen sankarin teke-
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mistä surmista. Tässä kirjassa käytetään vaihdellen termejä surma, teloitus, 
murha ja tappo, koska ajoittain on aika vaikea sanoa, milloin mikäkin määritel-
mä on sopivin. 

Välillä hänessä vahvasti esillä ollut epäluuloisuus saattoi kuitenkin viedä häntä 
tavalla, missä toisen asteen tahto on jäänyt taka-alalle. Samoin hänen lapsuu-
teen ja nuoruuteen liittyvät kiusaamiskokemukset ovat välillä ottaneet hänessä 
vallan ohi harkinnan. Kenties myös mahdollinen ADHD on voinut vaikuttaa si-
ten, ettei toisen asteen harkinta ole saanut riittävästi tilaa. Kaiken kaikkiaan 
Kaljunen on kuitenkin ollut ihmisenä ennen kaikkea halukas addikti, mutta sil-
loin tällöin poikkeuksellisesti myös vallaton addikti on saattanut pilkahtaa näky-
viin. 

 

Oliko Kaljunen narsisti ja psykopaatti? 

Lääketieteellinen sairausluokitus DSM IV määrittelee narsistisen persoonalli-
suuden yhdeksän kriteerin avulla. Näistä tulee vähintään viiden täyttyä yhtä 
aikaa, että voidaan edes keskustella diagnoosin asettamisesta jollekin henkilöl-
le. Kaiken lisäksi diagnoosia asettavan henkilön tulisi olla psykiatrian erikoislää-
käri, ja hänen tulisi seurata asianomaista henkilöä vähintään puoli vuotta ennen 
diagnoosin asettamista.  

Epäsosiaalisen persoonan määrittelyssä on taas käytettävissä seitsemän kritee-
riä, joista kolmen tulee täyttyä. Epäsosiaalisen persoonallisuuden diagnoosin 
asettamisessa on ehtona, että kyseisiä piirteitä on ollut havaittavissa jo ennen 
15 vuoden ikää. Lisäksi on tehtävä erotusdiagnoosi maniaan ja skitsofreniaan. 
Muuten diagnoosin asettamisen ehdot ovat samat kuin narsismissakin. 

Tämän kirjan teossa on ollut apuna ja tukena vaimoni, joka on psykiatrian eri-
koislääkäri. Näin ollen uskallan kirjoittaa, mitä tässä luvussa kirjoitan. 

Heikki Kaljusen diagnosointi on tietysti aivan eri asia kuin jonkun elossa olevan 
henkilön. Sen paremmin minä kuin kukaan muukaan ei voi enää haastatella 
Kaljusta. Näin ollen päätelmät on tehtävä kirjallisen materiaalin perusteella. 
Kirjallista materiaaliahan ovat aikalaiskertomukset ja muistelmat, tutkimukset 
sekä arkistolähteet.  

Loppujen lopuksi kirjallisen materiaalin perusteella syntyy yllättävän selvä kuva, 
millainen ihminen Heikki Kaljunen on ollut. Kertojien ilmaisutapa ja -sävy toki 
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vaihtelevat paljon, mutta diagnoosin kannalta olennaiset piirteet näyttävät 
toistuvan lähteestä toiseen. Vaikka joku muistelija näkisikin Kaljusessa positiivi-
sia piirteitä, hän yleensä näkee myös negatiiviset piirteet. Näin on mahdollista 
hahmottaa kokonaiskuva tarkastelun alaisesta henkilöstä. Kaiken lisäksi asia ei 
ole niin, että narsisti olisi aina ja kaikkialla hyvin negatiivinen henkilö. Usein asia 
on päinvastoin.  

Oheisessa tietolaatikossa on esitettynä taulukko, missä vasemmassa sarakkees-
sa ovat DSM IV:n diagnoosikriteerit ja oikeassa sarakkeessa eri lähteissä Heikki 
Kaljuseen liitettyjä määreitä.  

Lääketieteellinen diagnoosiluokitus DSM IV luokittelee narsistisen ja epäsosiaa-
lisen persoonallisuushäiriön seuraavasti.333 Vierelle olen laittanut Kaljuseen 
liitettyjä kuvauksia. 

DSM IV:n mukainen diagnoosiluokitus kuvaus Kaljusesta 

  

Narsistinen persoonallisuus (vähintään 
viiden yhdeksästä piirteestä pitää täsmätä) 

8 – 9/9 täsmää 

  

1. Henkilöllä on suuret käsitykset it-
sestään, esimerkiksi liioittelee lah-
jojaan ja saavutuksiaan, odottaa 
perusteettomasti muiden pitävän 
häntä ylivertaisena. 

”kenraali” 
johtaja 
ylivertainen ampuja 
keksijä 
 

2. Keskittyy ajatuksissaan jatkuvasti 
mielikuviin rajattomasta menes-
tyksestä, voimasta, kauneudesta 
tai suuresta rakkaudesta. 

ulkoinen asu 
turkislakki 
omavaltainen kenraali 

3. Uskoo olevansa erikoinen ja ainut-
laatuinen ja kokee, että häntä 
ymmärtävät vain muut huomatta-
vat henkilöt ja instituutiot, joiden 
kanssa hänen tulisi olla tekemisis-
sä. 

kurittomuus 
omavaltaisuus 
suhteet Venäjän vallankumousjohtoon 

4. vaatii korostunutta ihailua. itseään esiin tunkeva 
teatraalinen 

5. Kokee olevansa oikeutettu erikois-
kohteluun ja saamaan toiveensa 
täytetyiksi. 

omavaltaisuus 
yksityisjunat 
adjutantit 
autoritaarisuus 
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6. Käyttää häikäilemättä muita hy-
väkseen. 

esikunta 
hovi 
autoritaarisuus 
hyväksikäyttäjä, mm. Kruptskaja 
tilanteiden hyväksikäyttäjä oman etunsa 
tähden 

7. Empaattisuuden puute: halutto-
muus huomata toisten tunteita ja 
tarpeita tai eläytyä niihin. 

raaka 
murhaaja, tappaja 
kiduttaja 
kiusaaja 
julmuri 

8. Henkilö on usein kateellinen muille 
tai uskoo muiden kadehtivan hän-
tä. 

Kateudesta ei ole kovin selvää näyttöä, 
mutta kateus yleensä liittyy narsismin 
juureen. Vallanhimo liittyy kateuteen. 

9. Ylimielinen ja röyhkeä käytös tai 
asennoituminen. 

ylimielinen 
itserakas 
röyhkeä 

 
Epäsosiaalinen persoonallisuus (vähintään 
kolmen seitsemästä piirteestä pitää täsmä-
tä) 

 
7/7 täsmää, näyttöä lapsuuden käy-
töshäiriöistä ei ole 
 

  

1. Epäonnistuminen sosiaalisiin nor-
meihin sopeutumisessa liittyen 
lainvastaiseen käyttäytymiseen, jo-
ka ilmenee toistuvina pidätykseen 
johtavina tekoina. 

omapäisyys 
kurittomuus 
varas 
GPU:n pidättämä useasti 

2. Vilpillisyys, joka ilmenee toistuvana 
valehteluna, väärällä nimellä esiin-
tymisenä tai toisten petkuttamise-
na hyötymistarkoituksessa tai hu-
vikseen. 

valehtelija 
kerskailija 
huijari 
juonittelija 

3. Impulsiivisuus tai kyvyttömyys 
suunnitella asioista etukäteen. 

toimen mies 
impulsiivisesti toimeen tarttuva 
ilman harkintaa toimiva 
omatoimisuus 
omavaltaisuus 

4. Ärtyisyys ja aggressiivisuus, joka 
ilmenee toistuvina tappeluina tai 
päällekarkauksina. 

raivoisa 
villi 
aggressiivinen 

5. Piittaamattomuus omasta tai tois-
ten turvallisuudesta. 

tappaja 
murhaaja 

6. Jatkuva vastuuttomuus, joka ilme-
nee toistuvana töiden ja taloudel-
listen velvollisuuksien laiminlyömi-

käskyjen noudattamattomuus 
armeijan kuriin sopeutumattomuus 
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senä. 

7. Katumattomuus, joka ilmenee vä-
linpitämättömyytenä toisille aiheu-
tuvista vahingoista tai rationalisaa-
tiona. 

Poliittinen fanatismi oikeutti kaiken. 
Ei katunut mitään koskaan. 
Selitteli myöhemmin tekojaan ja keksi 
satuja tekemisistään. 

Näyttöä käytöshäiriöstä ennen 15 vuoden 
ikää. 
Ei liity ainoastaan skitsofreniaan tai mani-
aan. 

Näyttöä ajalta ennen 15 ikävuotta ei 
yksiselitteisesti ole olemassa. 
Manian mahdollisuus on olemassa. 
Mahdollisesti on ADHD. 

 

Kaljuseen näyttää sopivan molemmat yllä olevat persoonallisuuden häiriöt. 

Myös epävakaan persoonallisuuden piirteistä suurin osa täsmää Kaljuseen. 

Lisäksi on olemassa luokka nimeltään huomionhakuinen persoonallisuus. Tä-

mäkin kuvaus sopii Kaljuseen hyvin. Voidaankin sanoa, että kaikki narsistit ovat 

huomionhakuisia, mutta kaikki huomionhakuiset eivät ole narsisteja. Kaljusen 

tapauksessa kuitenkin huomionhakuisuuden kriteerit täyttyvät. 

Hänellä voidaankin sanoa olevan sekamuotoinen persoonallisuuden häiriö, joka 

painottuu narsismiin. Kaiken kaikkiaan joidenkin mainitsema arvio, että Kalju-

nen on ”täysi hullu” tai ”vähän hei hei”, osuu aika hyvin paikalleen, vaikka per-

soonallisuuden häiriöitä ei virallisesti mielisairauksina pidetäkään. Kanssaeläjien 

kokemus on kuitenkin ollut sellainen, että aivan normaalilta Kaljusen käyttäy-

tyminen ei ole aina vaikuttanut. 

Aikalaisten muistitiedossa olevat erilaiset näkökannat Heikki Kaljuseen sopivat 

myös näihin diagnooseihin. Osa Kaljusen aikalaisista piti miestä oikein ystävälli-

senä ja hienona persoonana. Osa taas ei osannut valita oikeita sanoja kerto-

maan Kaljusen pahuudesta. 

Toisten miellyttäminen ja erilaisten roolien esittäminen sopivat nimenomaan 

narsismiin. Narsisti nimittäin pyrkii käyttämään toisia hyväksi. Tässä toiminnas-

sa taas on välillä oltava miellyttävä. Narsistin miellyttävyys on laskelmoivaa ja 

omaan hyötyyn tähtäävää.334 E. E. Södermanin tapauksessa Kaljusessa voidaan 

nähdä tällaista käyttäytymistä.335 

                                                           
334

 Ks. Joutsiniemi ym. Naimisissa narsistin kanssa, Norhaeven 2011, s.17 - 54 
335

 Söderman 1937 



- 199 - 
 

Jos Kaljunen olisi ollut kaikille tasaisen epämiellyttävä, hän ei olisi onnistunut 

aikeissaan hankkia valtaa ja asemia toisten kustannuksella. Jos joku ihminen on 

tavan takaa kovin särmikäs ja hankala, hän on todennäköisesti enemmän epä-

vakaa persoona kuin narsistinen. 

Kuvaava on eräs aikalaisväite, jossa Kaljusen suuhun laitetaan lause, jollaisen 

voi sanoa vain narsistisesti häiriintynyt henkilö. Hänen väitetään nimittäin pitä-

neen vangeilleen puheen, jossa kehui ”olevansa sellainen rintaman ylipäällikkö, 

johon ei historia ole vielä koskaan vertaista löytänyt”.336  

Lienee aiheellista laittaa tähän vielä yksi testi, joka mittaa psykopatiaa. Jos täs-

säkin testissä on nähtävissä korkeat pisteet, lienee aika selvää, että Heikki Kal-

junen on ollut narsistinen psykopaatti. 

Oheinen testi perustuu Robert Haren PCL-R -testiin ja on itse asiassa identtinen 
kopio siitä. Tyypillinen ihminen saa tästä testistä keskimäärin 5 pistettä, ei-
psykopaatit vangit taasen 22 pistettä. 30 pistettä tai enemmän kertoo ilmeises-
tä psykopatiasta. 40 on suurin mahdollinen pistemäärä. Kysymyksiin vastataan 
kolmen vaihtoehdon mukaan: ei, osittain tai kyllä.337 Nämä vastaavat pisteitä 0, 
1, ja 2. 

1. Lipevyys ja pinnallinen viehätysvoima 
2. Vahvalta vaikuttava omanarvontunto 
3. Stimulaation tarve ja taipumus ikävystymiseen 
4. patologinen valehtelu 
5. petkuttaminen ja manipulointi 
6. Katumuksen ja syyllisyydentunteen puuttuminen 
7. Tunteiden pinnallisuus 
8. Kovuus ja tunteettomuus, empatian puuttuminen 
9. Loismainen elämäntyyli 
10. Heikko käyttäytymisen kontrolli 
11. Sukupuolinen holtittomuus tai valikoimaton sukupuoliyhteys eri partnerien kanssa 
12. Varhaiset käyttäytymisongelmat 
13. Realististen pitkän tähtäimen päämäärien puuttuminen 
14. Impulsiivisuus 
15. Vastuuttomuus 
16. Kyvyttömyys ottaa vastuuta omasta käyttäytymisestä 
17. Useita lyhytaikaisia avo- tai aviosuhteita 
18. Nuorisorikollisuutta 
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19. On tapahtunut ehdonalaisen vapauden peruutus 
20. Monipuolinen rikollisuus 

Kaljunen saisi epäilemättä tästä testistä kohtuullisen korkeat pisteet. Kuolleen 
puolesta arviointi on kuitenkin aika turhaa, joten tarkempi vastausten arvailu 
jääköön tekemättä. 

Kysymyksissä on lisäksi joitakin, joihin vastaaminen ei olisi yksinkertaista. Onko 
Kaljusen valehtelu ollut patologista vai vain ja ainoastaan tilanteeseen liittyen 
taktista? Voimmeko olla varmoja, ettei Kaljunen tuntenut koskaan syyllisyyttä? 
Hänen häikäilemättömyytensähän on voinut perustua aatteelliseen uhoon ja on 
näin saanut hänen mielessään perustelun. Toisen ihmisen tunteiden pinnalli-
suuttakin on aika vaikeata mitata, etenkin näin etäältä. Sama koskee empatiaa. 
Vaikuttaisi siltä, että siitä oli puutetta, mutta oliko sitä ketään kohtaan koskaan, 
jää arvoitukseksi. Loismaisesta elämäntyylistä emme saa näyttöä. Sukupuolises-
ta holtittomuudestakaan ei ole selvää näyttöä. Sama koskee lapsuuden ja nuo-
ruuden käyttäytymishäiriöitä. Vastuuton hän oli varmaan jonkin verran, mutta 
ei aina ja kaikissa asioissa. Lopussa olevat kysymykset eivät ole oikein edes vas-
tattavissa. Ehdonalaisrangaistusta ei tuolloin edes ollut. Virallisista rangaistuk-
sistakaan ei ole varmaa tietoa. 

Toisin sanoen testistä voisi tulla yhtä hyvin alle 20 pistettä kuin yli 20 pistettä. 
Selvää on kuitenkin se, ettei Heikki Kaljunen asetu psykopatiaa ajatellen keski-
vertokansalaisen luokkaan. Alle kymmenen pistettäkin tuntuisi epäuskottavalta. 
Testin voi kuitenkin ajatella vahvistavan edellä esitettyä arviota Heikki Kaljusen 
persoonallisuuden häiriöstä. 

 

Omavaltainen kiihkomieli  

Eri vaiheissa tätä kirjaa on otettu kantaa ja esitelty aikalaisten näkemyksiä 
Heikki Kaljusen omavaltaisuuteen taipuvaisesta persoonasta. Häntä on luon-
nehdittu levottomaksi ja impulsiiviseksi. Samoin häntä on luonnehdittu toimen 
mieheksi, joka usein toimi ennen kuin muut olivat edes istuneet miettimään, 
mitä on tapahtumassa. On aivan oikeutettua kysyä, olivatko muut ihmiset tur-
han kankeita liikkeissään vai oliko Kaljunen liian nopea liikkeissään. Syntyneet 
konfliktit ovat kuitenkin aina vaatineet kaksi tahoa.  

Voittajapuolen on ollut erittäin helppo leimata Kaljunen hulluksi tai sirkuspel-
leksi. Ongelmallisempaa on analysoida punaisen puolen esittämää kritiikkiä 
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Kaljusta kohtaan. Onko ongelman aiheuttanut Kaljusen persoonan häiriöt vai 
punakaartin väärä toimintatapa? 

Punakaartin toimintatapojen sopimattomuuteen sotatilanteeseen on viitannut 
muun muassa Kullervo Manner omassa kriittisessä arviossaan Kumous lehdes-
sä.338 Manner näkee punakaartien ongelmana sen, että operatiivisessa toimin-
nassa pyrittiin soveltamaan järjestötoiminnan pelisääntöjä eikä yksinkertaista 
armeijan linjaorganisaatiota. Voikin kysyä, oliko muun muassa Viipurin itäisen 
rintaman ylipäällikkö Oskari Rantala toisinaan tarpeettoman jäykkä vaatiessaan 
erinäisiä asioita joukkojen rintamapäälliköiltä. Vai oliko vaikkapa juuri Heikki 
Kaljunen kuriton ja omapäinen.  

Eräs asiakirja maaliskuun loppupuolelta 1918 osoittaa edellä hahmotettua risti-
riitaa. Toisaalta Rantala vaatii päivittäisiä raportteja miehistön vahvuudesta, 
aseista ja muusta vastaavasta, joiden toimittaminen vaikkapa Raudusta Viipu-
riin vaati suuresti vaivaa ja aikaa aikana, jolloin ei ollut kaikin paikoin edes pu-
helimia käytettävissä. Toisaalta taas kiinnitetään huomiota siihen, että komp-
panioiden päälliköt poistuvat rintamalta omine aikoinensa. Jälkimmäinen vaa-
timus on vähintään ymmärrettävä, edellinen taas aika ajoin mahdoton täytet-
täväksi.339 

Eräässä toisessa päiväkäskyssä Rantala kohdistaa kritiikkinsä aika suoraan Kalju-
selle, vaikka ei häntä nimeltä mainitsekaan. Päiväkäskyssä moititaan päälliköitä 
siitä, että ne tekevät omin päin joukkojen siirtoja ja uusiakin joukkoja on tuotu 
rintamalle kysymättä tähän lupaa Viipurista.340 Muun muassa Kaljunen oli 
hankkinut uusia joukkoja Rautuun Pietarista.341 Hänhän piti itseään itäisen rin-
taman suvereenina päällikkönä, eikä tarvinnut mielestään Viipurista käskyjä. 
Hän koki olevansa vastuussa toimistaan suoraan Pietarin vallankumousjohdolle. 

Rantalan ja Kaljusen välinen kauna näkyi vielä sodan loppuhetkillä, kun Rantala 
pidätytti Kaljusen 21.4.1918 näennäisin syin.342 Rantalallekaan ei enää ollut 
tärkeää sodan menestys vaan kosto Kaljuselle. Lopulta Rantala uhosi, että kaikki 
Pietariin pyrkijät tulee ampua. Siihen ei Rantalalla ollut keinoja. 

August Wesley oli vaatinut Kaljusen pidättämistä jo helmikuun puolivälin jäl-
keen. Hän kirjoitti tuolloiselle Viipurin piiriesikunnan rintamapäällikkö Back-
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mannille valtakirjan 20.2.1918, että Kaljunen on tarpeen vaatiessa pidätettä-
vä.343 Wesleyn teko kertoo syvästä luottamuspulasta. 

Myös Kullervo Manner lähetti Kaljuselle Rantalan kautta asiakirjoja ja käskyjä 
noudatettavaksi. Näillä käskyillä ei ilmeisesti ollut tehoa, koska Manner toteaa, 
että ”Karjalan rintaman itäisen osan päällikkö taas ei tahtonut alistua lähimmän 
käskijänsä, viipurilaisen esikunnan alle.”344   

Kaljusen omavaltaisuutta valaiseva kehityskulku on ajanjakso kesästä 1917 
vuoden 1917 lopulle. Heikki Kaljunen oli oleillut vielä alkukesästä 1917 Pietaris-
sa hankkien siltä mielelleen uutta radikalisoitumisen sykettä kesäkuun mielen-
osoituksista. Suomessakin oli käynnissä voimakas lakkoaalto koko kesän 1917. 
Työ-lehdessä oli suuri ilmoitus 13.7.1917: ”Suuri mielenosoitus Wiipurissa Raa-
tihuoneen torilla lauantaina 14.7.1917 kello 5 i.p.” Tämän mielenosoituksen 
tarkoituksena oli painostaa Suomeen lakia kahdeksan tunnin työpäivästä. Laki 
säädettiin ja yleislakko vältettiin. 

Työn ilmoituksessa oli nimetty mielenosoituksen takana olevien ammattiliitto-
jen nimet. Näiden joukossa ei ollut Viipurin verhoilijoiden yhdistystä. Heikki 
Kaljunen on kuitenkin ollut mukana mielenosoituksen järjestelyissä. Hän oli 
ollut mukana 12.7. pidetyssä Viipurin sosialidemokraattisen kunnallistoimikun-
nan ja ammattiosastojen kokouksessa, jossa valittiin 14.7. pidettävän mielen-
osoituksen järjestysmiehistö. Kaljunen edusti kokouksessa verhoilijoita.345  

Vaikuttaa siltä, että Kaljunen edusti itse itseään, koska järjestelyistä ei ollut 
vastaamassa minkäänlaista verhoilijoiden osastoa. Viipurin verhoilijain ammat-
tiosaston kokous ilmoitettiin pidettäväksi 8.6.1917 V.T.Y:n talolla klo 7. i.p.346 
Kokouksesta ei kuitenkaan uutisoitu mitään. Lieneekö paikalla ollut muita kuin 
Kaljunen? Tämä oletus saa vahvistuksen puolisen vuotta myöhemmin. 

Syksyllä oli koettu suurlakkotapahtumat, Karjalan rankaisuretki 19. – 22.11. ja 
Enson retki 5. – 6.12. Viipurin ja sen ympäristön työväen järjestyskaartin johto-
kunnan sekä kaartin edustajakokouksen yhteinen kokous käsitteli näitä Kaljusen 
johtamia retkiä sekä niistä johtuneita muita seurauksia 9.12.1917. Tässä koko-
uksessa oli läsnä suuri joukko eri ammattiosastojen edustajia valtakirjoin val-
tuutettuina. Myös Kaljunen oli läsnä – ilman valtakirjaa! Eli hän edusti edelleen 
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vain itseään verhoilijoiden nimissä. Kaiken lisäksi hän oli tekemässä itseään 
koskevaa päätöstä – ei siis oikein hyvää hallintomenettelyä.347  

Syy siihen, että Heikki Kaljunen näyttää olleen ainoa verhoilija Viipurissa, joka 
halusi järjestäytyä, perustunee siihen, että useimmat verhoilijat olivat yksityisiä 
liikkeenharjoittajia. Heillä ei ollut intressiä ryhtyä ammattiyhdistysaktiiveiksi. 
Näin ollen Kaljuselle jäi käteen kelpo työkalu päästä päättämään Viipurin seu-
dun punakaartien asioista.  

Itse kyseinen kokous oli kiinnostunut enemmän omasta maineestaan kuin Kal-
jusen toimista sinänsä. Se päätti, ettei ollut oikein julkaista Työ-lehdessä Kalju-
sen, A. Jokisen, H. Kuneliuksen ja J. Anderssonin nimiä ja liittää heitä omavaltai-
seen toimintaan. Ongelma ei siis tuntunut olevan omavaltainen toiminta sinän-
sä vaan se, että järjestäytyneen työväen mainetta ei saanut tahria julkaisemalla 
omavaltaisten miesten nimet. 

Toki kokouksessa käsiteltiin myös itse omavaltaisuutta, mutta julkisuudessa 
tätä asiaa ei olisi saanut käsitellä. Kaljunen puolustautui esitettyjä syytöksiä 
vastaan seuraavasti: 

Kaartin johtokunta on itse lausunut sellaisia toivomuksia, joita mm. pu-
huja on ainoastaan täytäntöön pannut. Viimeksi Enson tapahtuma on 
johtokunnan hyväksymä. Johto on nyt vain itse tahtonut pestä kätensä 
uhraamalla nimillä mainitut henkilöt. Toimenpide on aiheutunut kos-
tosta kun viime keskiviikkoisessa

348
 kokouksessa syntyi erimielisyyttä. 

Muuten on puhuja aina toiminut joukkopäätösten pakoittamana eikä 
omasta aloitteestaan omin päin.

349
 

Tämä Kaljusen puheenvuoro on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se on täy-
sin päinvastainen kuin hänen Työ-lehteen antamansa lausunto 27.11.1917. 
Tuolloin hän nimenomaan korosti, ettei ollut saanut määräystä Karjalan ran-
kaisuretkeen keneltäkään. Vaikuttaakin siltä, että Kaljunen puhui siten, kuin 
oletti olevan oman etunsa kannalta kulloinkin eduksi. 

Edellisen keskiviikkoillan 5.12.1917 kokouksessa päätettiin lähteä Ensoon. Ko-
kouksessa oli Kaljusen johtama noin 300 miehen kaarti tehnyt päätöksen ohi 
koko punakaartin valitseman johtokunnan. Viipurin työväen eduskunta oli päät-
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tänyt, että Enson retkikunnan johtajien nimet julkaistaan 7.12.1917 Työ-
lehdessä. Näin tehtiinkin, eikä Kaljunen luonnollisesti pitänyt tapahtuneesta. 

Peruspunakaartilaiset eivät hyväksyneet Kaljusen toimia. Tästä on esimerkkinä 
Jalmari Parikka, joka toimi päällikkönä Penttilän rintamalohkolla 1918. Hän 
arvosteli kärkevästi Kaljusta ja piti Enson retkeä eräänlaisina sisällissodan ”Sara-
jevon laukauksina”.350 

Valtiorikosoikeudet kuulustelivat suurta joukkoa punakaartilaisia, jotka kertoi-
vat toistuvasti, kuinka Kaljunen oli kiihottaja, punapäällikkö ja murhaaja. Tällai-
set lausunnot kertovat luultavasti kahdesta asiasta. Toisaalta ne kertovat siitä, 
että valkoisten kuulustellessa oli eduksi haukkua Kaljusta. Toisaalta ne kertoivat 
myös siitä, miten asianomaiset oikeasti olivat kokeneet Kaljusen. Kaljunen oli 
ilmeisesti kohdellut myös punakaartilaisia ajoittain epäasiallisesti ja raa´asti.  

Etenkin pakko-ottotilanteissa on epäilemättä esiintynyt väkivaltaa ja vallan 
omapäistä käyttöä. Muun muassa talollisen poika Hjalmar Repo Impilahdelta 
kertoo kuulustelussa, että hänet oli aseella uhaten pakotettu punaisten jouk-
koihin rintamalle. Kaljunen oli ampunut kerran pään yli.351  

Koivistolta on talletettu pakko-ottotilanteesta muistitieto, josta käy hyvin ilmi 
ihmisten antipatia Kaljuseen nähden. Hän ei ollut suosittu ihminen missään, 
missä liikkui:352 

Kevättalvella oli rintamalla miespula. Kaljunen saapui Koivistollekin haa-
limaan poikasia iskujoukkoihinsa. Kaikki nuo kodeistaan temmatut po-
jat olivat noin 15-vuotiaita. Harva heistä palasi. Saimme kouluun tie-
don, että Kaljunen oli asemalla. Tuntien loputtua menimme tuota ih-
mettä katsomaan. Mies, noin kolmissakymmenissä, näytteli siellä jon-
kinlaista kenraalin osaa: Oli valkoinen Mannerheimhattu, leveäraitaiset 
housut, rähinäremmi ja kaikki upseerin merkit. Aseitakin pari pistoolia 
vyöllä riippumassa. – Nuoret miehet astuivat härkävaunuun alla päin. 
Kuin mielialaa kohottaakseen tai itsekorostukseksi sanoi Kaljunen: ”Ja 
sitten, pojat! Jokainen ampuu vähintäänkin kymmenen lahtaria.” Juna 
vihelsi ja valkoinen aika läheni. 

Muistelija on ollut koulupoika vuonna 1918, joten hänen poliittinen kantansa 
on saattanut muistitiedon keräämisvaiheessa olla aivan muuta kuin hänen ko-
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tinsa arvomaalima sisällissodan aikoihin. Kertomus on kuitenkin hyvä kuvaus 
siitä, mitä ajatuksia Kaljunen on herättänyt koulupoikien mielen sisällä. 

Punapäällikkö Eero Haapalaisen pään sisällä Kaljusen persoona on ainakin he-
rättänyt melkoista vihaa. Osasyynä vihaan voi olla Haapalaisen katkeruus oman 
uransa katkeamisesta, jolloin omavaltaisen Kaljusen toiminnan seuraaminen 
saattoi raivostuttaa. 

Haapalainen kuitenkin kulkeutui huhtikuussa 1918 Karjalan kannakselle. Siellä 
hän ryhtyi ryyppäämään, kuten hän teki ahkerasti muuallakin. Hänen kerrotaan 
kerran juovuksissa menneen Kaljusen asuntoon keskellä yötä. Haapalainen riisti 
tuolloin vartijalta kiväärin ja yritti ampua Kaljusen. Ase ei kuitenkaan lauennut, 
ja Haapalainen pidätettiin.353 Lopulta Haapalainen pakeni Kaljusen tavoin Neu-
vosto-Venäjälle, missä hän menestyi Kaljusta huonommin. 

Mihin Kaljunen sitten nojaa ajatuksessaan, että hän on saanut järjestön valtuu-
det toimilleen? Ensimmäinen päätös, missä hän sai jonkin valtuutuksen, lienee 
heinäkuun suurmielenosoituksen järjestyskaartiin nimeäminen. Toinen valtuu-
tus on ollut 14.11.1917 Viipurin ja sen ympäristön järjestyskaartin johtavan 
komitean ja johtokunnan kokouksen Viipurin sotilas- ja vallankumoukselliseen 
komiteaan suomalaisten edustajaksi valitseminen.354 Kolmas valtuutus on tullut 
Ali Aaltoselta suurlakon jälkeen lähteä Karjalaan, kun Aaltonen jäi Viipuriin 
ryyppäämään. Neljäs valtuutus on tullut sitten eräänlaisessa vallankaappauk-
sessa 5.12., kuten kerrottiin. Kaljusen kaltainen mies ei tarvitse kuin näennäisen 
tittelin, ollakseen ”kenraali”. Jos hän sen lisäksi saa taakseen ja rinnalleen 200 
tai 300 aseistetun miehen tuen, on selvää, että hän mielestään noudattaa vain 
työväen enemmistön päätöksiä. 

Kaljusen ja Aaltosen suhde on ollut ilmeisen tiivis syksyllä 1917 aina vuoden 
vaihteen yli Aaltosen erottamiseen 27.1.1918 asti.355 Näin ollen on Kaljunen 
ollut yksi asekuljetusten takaajista. Hän viittaakin tähän tavatessaan lapsuuden 
ystävänsä Viipurin rautatieasemalla aivan sodan alla.356 Hän väittää olleensa 
viemässä aseita Turkuun. Samalla hän kertoo suhteestaan Trotskiin. Tätä suh-
dettahan Kaljunen on saattanut pitää yhtenä valtuutuksena, jonka tarkoitukse-
na on ollut ennen kaikkea ratalinjan Viipuri-Pietari turvaaminen. 

                                                           
353

 Keskisarja 2013, s. 200 
354

 KA, VSA, XIV: 847 
355

 Lappalainen I, 1981, s. 19 - 48 
356

 Rajan Turva 9/1937 



- 206 - 
 

Kaartin johdon antama ripitys on saattanut hillitä Kaljusen intoa hetkeksi. Niin-
pä hän 16.12.1917 teki pidättäessään Konrad Lehtimäen Viipurissa oikeastaan 
vain sen, mitä hänen pyydettiinkin tekemään. Samalla hän saattoi pelastaa vir-
kaa tekevän piirisihteeri Petter Leskisen hengen357, kun mustasukkainen Lehti-
mäki oli salaa seurannut vaimoaan Mandia pistooli taskussaan Viipuriin. Leski-
nen oli pyytänyt Kaljuselta suojelusta, koska oli epäillyt juuri jotakin sellaista, 
mitä tapahtuikin.358  

Tämä tapahtuma kertoo, että Kaljunen kykeni kovan paikan tullen kokoamaan 
itsensä ja toimimaan annettujen käskyjen mukaan. Tässä Lehtimäen tapaukses-
sa hän toimi turvamiehenä. Hän pidätti Lehtimäen, joka loukkaantui, mutta 
taipui myöhemmin pyytämään Kaljuselta anteeksi.359 Tässä tapauksessa an-
teeksipyyntö oli aiheellinen, koska Kaljunen ei tehnyt mitään kohtuutonta. Ase 
taskussa kuljeksiva sairaalloisesti mustasukkainen mies on vaarallinen ja hänet 
onkin aihetta riisua aseista. 

Punakaartin ristiriitaista suhtautumista Kaljusen toimiin voi seurata vaikkapa 
Kansanvaltuuskunnan Tiedonantajan sivuilta. Menestykselliset partioretket 
saivat suitsutusta, vaikka Kaljunen olisikin toiminut omavaltaisesti:360 

Terijoelta lähteneet Kaljusen joukot ovat puhdistaneet pitäjät valko-
kaartilaisista aina Muolaaseen saakka ja hyökkäävät Heinjoelle päin. 

Valkokaartilaisten tavaroita on takavarikoitu Viipurin ja Pietarin välisiltä 
asemilta, useita tavaravaunuja turkkeja, kaasunaamareita, huopasaap-
paita, pohjanahkaa, paperikoneen vilttejä jne.  
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Karjalan Armeijakunnan Pääesikunnan Tiedonannot 25.2.1918 ja 11.2.1918 vahvistavat Kaljusen 
porukan liikkeet Heinjoen suunnalla. Muistakin Kaljusen retkistä on jäänyt dokumentteja. Esimer-
kiksi Kuolemajärven suojeluskunnan raportissa vapaussodan aikaisesta toiminnasta mainitaan 
Kaljusen vierailu Kuolemajärvellä 5.2.1918, jonka seurauksena Kustaa Lukkari tapettiin Terijoel-
la.361 Kaljunen on itsekin jättänyt jälkeensä todisteita retkistään. Yksi tällainen on raportti tieduste-
luretkestä 25. – 28.1.1918, jolloin muun muassa Arvi Lampinen ammuttiin362  

Myös Paavo Susitaival oli huomannut Kaljusen olemassaolon ja toiminnan. Hän luonnehti lyhyesti 
vastustajaansa Valkjärven Kuusaan rintamalla:363 

Minulle kerrottiin, mitä jo entuudestaan tiesin, että ainakin 3 – 400 punakaarti-
laista oli tulossa mukanaan 2 – 3 konekivääriä. Uutta oli tieto, että kulkupuheen 
mukaan johtajana toimi itse suurroisto Kaljunen, jonka maine Karjalan rintamalla 
niihin aikoihin jo tunnettiin. 

Seuraavassa asiakirjassa Heikki Kaljunen on omakätisesti kertonut ampuneensa Lampisen 
26.1.1918 klo 15 – 16 välisenä aikana. Lisäksi hän kertoo ajavansa takaa joukkoa muita valkoisen 
puolen aktiiveja. Heitä Kaljunen ei tiettävästi tavoittanut. Jahnukainen tosin vangittiin ja oli aikansa 
Viipurin lääninvankilassa, jäi henkiin lääninvankilan verilöylyssä ja osallistui aktiivisesti sodan 
päätyttyä Viipurin seudun puhdistuksiin. Asiakirja on harvoja Kaljusen omakätisiä käsialanäyttei-
tä.364  
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 KA, SA, Karjalan Sp 1918 – 1919, kansio 2:118 
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 KA, VROSyA, Aå 469 
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 Susitaival 1939, s. 187 
364

 Asiakirjassa oleva arkistoon viittaava lähdemerkintä on tämän tutkimuksen tekijän 
omaan kopioonsa tekemä, KA, VROSyA, Åa 469.  
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Se toiminta, mitä valkoinen puoli piti rosvouksena ja terrorina, piti punainen 
puoli hyvänä sodankäyntinä. Tässä työssä sai Kaljunen punakaartin mielestä olla 
vaikka vähän omavaltainen, tehokas ja nopea. Lienee siis kiistatonta, että Heikki 
Kaljunen oli poikkeuksellisen ripeäotteinen ja tehokas toimissaan, eräänlainen 
partiopoika, joka oli aina valmis, sekä hyvään että pahaan. Siinä, kun muut vielä 
miettivät, että pitäisikö alkaa pohtia jotakin retkeä tai operaatiota, oli Kaljunen 
jo pitkällä menossa toteuttamaan kyseisiä operaatioita. Kysymys on siis varsin 
suuresta impulsiivisuudesta, joka pahimmillaan muuttui omapäiseksi mielival-
laksi. 

Kaljunen oli kuitenkin ennen kaikkea omavaltainen mies. Hänen oli tavattoman 
vaikeaa alistua auktoriteettien alaisuuteen. Hän katsoi omaavansa riittävän 
tiedon ja taidon kaikessa siinä, mihin ryhtyi. Vain pakon edessä hän saattoi olla 
hetken aisoissa. Omavaltaisuudessaan Kaljunen muistuttaa suuresti joitakin 
valkoisen armeijan sankareita. Myös valkoisessa armeijassa oli oman tiensä 
kulkijoita, henkilöitä, joiden hallitseminen ja valvominen oli erittäin työlästä. 
Kaljunen oli vain väärällä puolella ja intoili ja kiihkoili väärän värin puolesta. 
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Siksi hänestä tuli valkoisen Suomen antisankari. Kaikessa tässä hän oli halullinen 
addikti. Hän oli riippuvainen omista aatteellisista päämääristään sekä itsensä 
sisältä nousevista tarpeista olla tärkeä. Hän rakensi mielensä sisälle toisen as-
teen tahtotilan kaikesta kokemastaan ja oppimastaan käyttäen apunaan ilmei-
sen suurta lahjakkuuttaan. Kokemansa traumat kuitenkin muodostivat häneen 
eräänlaisen prisman, joka käänsi monet sinänsä hyvät ajatukset ja tahtotilan 
ilmentymät terroriksi. 

 

Oliko Kaljunen sankari? 

Heikki Kaljusessa oli aineksia punaiseksi sankariksi. Sellaiseksi hän ei kuitenkaan 
koskaan selvästi noussut. Punaisille hän ei ollut tosin antisankarikaan, vaan 
ristiriitainen persoona.  

Sankarille on ominaista tietty myytin eheys, jota vaalitaan. Kriittiset arviot tor-
jutaan ja arvioiden tekijät saavat tuomionsa. Tällaisesta käyttäytymisestä on 
löydettävissä useita esimerkkejä Suomen historiasta.  

Heikki Kaljusen käyttäytyminen oli siinä määrin särmikästä, että punainenkaan 
puoli ei voinut puolustaa kaikkia hänen tekojaan. Hänestä ei näin ollen voinut 
syntyä varsinaista punaista sankaria. Valkoisille hän sen sijaan oli mytologisesti 
tärkeämpi henkilö. Häneen oli mahdollista liittää kaikki punaisiin kytketyt nega-
tiiviset piirteet. Osa näistä piirteistä on selvästi todellisia, mutta osa keksittyjä. 
Aikalaiskertomuksissakin näitä epätosia piirteitä toistetaan, eikä kukaan ole 
vaivautunut tarkistamaan tosiasioita. Näin pidettiin yllä Kaljuseen liitettyä an-
tisankarin myyttiä. 

Kuitenkin aikalaiskertomukset tuovat paljon lisävalaistusta todelliseen Heikki 
Kaljuseen. Useissa kertomuksissa on ensin paikkansa pitävää aineistoa niistä 
asioista ja tapahtumista, joissa kertoja on ollut itse mukana. Sitten kertomukset 
usein jatkuvat tarinoin, jotka kertoja on poiminut Kaljusen antisankarin mytolo-
giasta. Näin moni luultavasti tekee siksi, ettei kukaan voisi sanoa kertojan kan-
nattavan Kaljusen toimintatapoja ja tekoja. Käyttäytymistapa on yleinen edel-
leen, kun vaikkapa poliitikko ottaa kantaa johonkin ”sopimattomaan” henki-
löön: ”sanoudun ehdottomasti irti tuollaisesta toiminnasta…” 

Usein sankaruuteen liitetään ajatus rohkeudesta. Pelkuri ei yleensä saa sankarin 
viittaa kantaakseen. Tässäkin mielessä Heikki Kaljunen oli ristiriitainen persoo-
na. Osa piti häntä rohkeana ja toiset taas pelkurina. 
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Aika moni on ottanut kantaa Kaljusen rohkeuteen tai arkuuteen. Arkana ja pel-
kurina Kaljusta pitivät lapsuudenystävä Otto Timonen, punakaartilaiset Viljami 
Veijalainen ja Viktor Rontu sekä K. N. Rantakari. Näistä Rantakarin motiivi oli 
panetella Kaljusta. Ainakin Rontu ja Timonen olivat tavanneet Kaljusen henkilö-
kohtaisesti. Näistä Rontu myöntää avoimesti vihanneensa Kaljusta tämän jul-
man käyttäytymisen tähden.365 Rantakari valittaa, että Kaljunen on arka, koska 
aina ensin tutkituttaa ja riisuu vankinsa aseista ennen kuin ampuu heidät.366 
Näkökulma vaikuttaa aika kummalliselta. Eivätköhän valkoisetkin ensin riisu-
neet vankinsa aseista, ennen kuin ampuivat heidät.  

Otto Timonen liittää arvionsa Kaljusen arkuudesta kovan paikan edessä pohdin-
taan, missä hän ajatteli Pietarissa olon vaikuttaneen siihen, että Kaljunen lopul-
ta liittyi punakaartiin. Timonen uskoi, että Kaljunen olisi Sortavalaan jäädessään 
ollut valkokaartissa upseerina.  

Kuinka Timosen lausunto olisi ymmärrettävä? Lausunnosta kuultaa kunnioitus 
Kaljusta kohtaan. Samalla Timonen kuitenkin arvioi, että Kaljunen ei ollut kovin 
rohkea mies. Olisiko sitten niin, että Heikki Kaljunen oli rohkea tilanteissa, missä 
hän saattoi kontrolloida asioiden kulkua omista lähtökohdistaan käsin. Sen si-
jaan tilanteissa, missä hän ei kyennyt oma-aloitteisesti tilanteen hallitsemiseen, 
hänen rohkeutensa petti. Samalla pintaan nousivat erilaiset pelot ja epäluuloi-
suus. Tällainen oireyhtymä on usein henkilöillä, joiden kokemus olemassaolon-
sa oikeutuksesta on horjunut. Usein taustalla on traumakokemuksia, joissa asi-
anomaisen itseisarvo on kyseenalaistettu. Kaljusella tällaisia kokemuksia lienee 
ollut. 

Kaljusen spontaani rohkeus tuli näkyviin nuoruudenajan tulipalotapahtumassa. 
Hän otti ohjat käsiinsä ja ikään kuin vei tilannetta omine ehtoinensa siltä osin, 
mikä koski ihmisten tekemistä. Itse tulipalo eteni ihmisestä riippumatta. Vas-
taavanlainen tilanne oli Aino Tiaisen ja Kaljusen tapaaminen Viipurissa. Kalju-
nen sai tehtävän, jonka hän itse miehineen hoiti. Kaikki tapahtui nopeasti ja 
reippaasti. Puhelinkeskuksen valloittaminenkin vaati tiettyä rohkeutta.367  

Myös uimahyppyharrastus on vaatinut jonkinlaista huimapäisyyttä. Väinö Björn 
kertoo myös tästä. Uimahyppytilanne on kuitenkin luonteeltaan sellainen, että 
hyppääjä itse hoitaa hyppynsä. Lisäksi Kaljusen tapa hyppiä pellehyppyjä kertoo 
lisää tästä omaehtoisuustarpeesta. Pellehyppyjähän ei arvostella samalla tavoin 
kuin varsinaiset kilpahypyt. 
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Rintamatilanteista on kertomuksia, joissa Kaljunen kuvataan pelkurina, joka ei 
juuri uskaltanut mennä etulinjoille. Muun muassa Ronnun ja Veijalaisen kerto-
mukset liittyvät rintamatilanteisiin. Tämä käyttäytyminen sopisi edellä kerrot-
tuun teoriaan. Rintamalla tapahtumat eivät olleet vain Kaljusen käskyvallassa. 
Myös vastapuoli vaikutti tilanteiden kulkuun. 

Luvun loppuun on syytä liittää kuva Heikki Kaljusen lapsuudenmaisemista Hym-

pölästä. Samalla kuva realisoi poliittisen kahtiajaon Suomessa 1918. Punaisten 

vallankumousaikeet oli torjuttu. Ortodoksisuuskin sai samalla pienemmän pai-

noarvon Karjalassa. Merkkinä siitä ortodoksisen piispan kartanossa asui jo tou-

kokuussa 1918 valkoisen armeijan eversti. Heikki Kaljunenkin oli muuttanut 

Venäjälle sinne jäädäkseen. Hympölänjärveä hän ei koskaan enää nähnyt. 

 
Kuvassa on eversti Aarne Sihvon kesäasunto Sortavalassa Hympölänjärven Totoniemes-

sä Huikonlahden toisella puolen kuin Hympölän nuorisoseurantalo. Taloa kutsuttiin 

Munkinhoviksi, koska se oli alun perin ortodoksikirkon piispan virkatalo. Tähän on hyvä 

laittaa myös Aarne Sihvon kannanotto Laatokka-lehdessä 23.5.1918 punavankileireihin: 

”Vankien kohtelu on lievintä, mitä maailmasta tähän saakka on havaittu senkaltaisiin 

rikoksiin nähden.” Kuva: Suomen Kuvalehti 38/1918 
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Sankareita ja antisankareita 

 
Oliko Heikki Kaljunen erityinen poikkeustapaus Suomen sisällissodassa ja laa-
jemminkin sodissa? Ovatko ketkään muut henkilöt syyllistyneet sotatoimen 
kannalta arveluttaviin teloituksiin? Ovatko toiset johtavassa asemassa olevat 
henkilöt ja upseerit syyllistyneet henkilökohtaisiin mestauksiin? Onko kukaan 
toinen henkilö Suomen sisällissodassa ollut persoonansa rakenteeltaan häiriin-
tynyt? 

Esittäessäni nämä kysymykset voin samalla kuulla mielessäni kolme vastaus-
tyyppiä. Ensimmäinen tyyppi katsoo asiaa jommankumman tahon mytologiasta 
käsin ja vastaa jotakuinkin siten, että vihollisen leirissä oli varmaan montakin 
tuollaista, mutta meillä ei juuri ketään. Tällainen vastaaja saattaa hyväksyä 
omallekin puolelle jonkun poikkeustapauksen, koska tilastollisesti on oletetta-
vaa, että sellaisia hulluja aina liikkuu, mutta todelliset sankarit eivät ole ongel-
matapauksia. 

Toinen vastaajatyyppi kieltäytyy puhumasta koko asiasta. Perusteena on ajatus, 
ettei vanhoja saa kaivella. Näennäisenä syynä tähän kantaan voi olla vaikkapa 
uskonnollinen normi, jonka mukaan ei ole oikein kantaa mukanaan vihaa ja 
kaunaa vaan pitää antaa anteeksi. Kun taas on ”annettu anteeksi”, ei kipeistä 
asioista saa enää mainita sanallakaan. On vain hymyiltävä väkinäistä hymyä, 
vaikka kuinka tuntuisi pahalta. Toinen näennäinen syy voi olla poliittisen yhteis-
ymmärryksen ylläpitäminen, väkinäinen konsensus. Kolmas syy taas voi liittyä 
aivan henkilökohtaisiin traumoihin, jotka ovat periytyneet isiltä ja äideiltä lapsil-
le ja lasten lapsille. 

Kolmas vastaustyyppi taas on enemmän tai vähemmän objektiivinen tutkija-
asenne. Tällöin pyritään tarkastelemaan kunkin ajan henkilöitä ja tapahtumia 
mahdollisimman monesta näkökulmasta ja näiden näkökulmien perusteella 
pyritään muodostamaan käsitys tapahtuneesta. Tähänkin ajatusmalliin voi tulla 
mukaan huomaamatta emootioita ja ennakkoasenteita. Yritys on kuitenkin 
kunnioitettava.  

Käsillä olevaan kirjaan on otettu mukaan muutama henkilökuvaus, joihin Heikki 
Kaljusta verrataan. Näissä kuvauksissa tyydytään pääosin toisen käden lähtei-
siin. Tarkoitus on vain hakea kaikupohjaa Heikki Kaljusen tapaukselle, ei niin-
kään tutkia yksityiskohtaisesti kunkin henkilön historiaa. 
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Hans Kalm, sankarillinen piru vai pirullinen sankari 

Hans Kalm oli neljä vuotta Heikki Kaljusta vanhempi. Hän syntyi Viron Viljandin 
maakunnassa 1889. Kalmin elämäkertatietoja on luettavissa niin monesta eri 
lähteestä, että tässä niitä on turha toistaa.368  

Kalm on kiistämättä yksi valkoisen Suomen sankareista. Hän on kuitenkin kovin 
ristiriitainen sankari myös valkoisten leirissä. Ristiriitaisuus liittyi ennen kaikkea 
Kalmin omavaltaisuuteen. Kaikki Kalmista jotakin kirjoittaneet ovat nähneet 
hänen ongelmakseen suhteen auktoriteetteihin. Vaikka Kalmin elämäkerran 
kirjoittanut Jaakko Heinämäkikin pyrkii kirjassaan kaikin tavoin selittelemään 
pois Kalmin Suomen sisällissodassa tekemät raakuudet, näkee hän kiistatta 
Kalmin ongelman esimiehiinsä nähden.369  

Osin Kalmin vaikeudet esimiestensä kanssa johtuivat siitä, että Kalm ei osannut 
erityisen hyvin ruotsia. Lisäksi monet ruotsia puhuvat esimiehet olivat entisiä 
Venäjän armeijan upseereita. Näitä taas Kalm ei omista kokemuksistaan johtu-
en voinut sietää. Vastaavasti nämä ruotsia puhuvat esimiehet eivät voineet 
sietää alaisia, jotka ajattelivat omin aivoin. Näin Kalmista syntyi eräänlainen 
suomalaisuuden perikuva, vaikka virolainen olikin. Kalmin asennemaailma vah-
visti tiettyä mytologiaa, jossa ryssä osoittautui jälleen kerran perkeleelliseksi 
olennoksi ja ruotsalainen ärsyttäväksi suomalaisten alistajaksi, jota sieti, mutta 
josta ei voinut pitää.370  

Kalm analysoi itsekin varsin perusteellisesti ristiriitojaan esimiehiinsä nähden. 
Hän ei kiellä olleensa tottelematon, mutta hän pyrkii perustelemaan toimintan-
sa järjellisin seikoin.371 Epäilemättä esimiesten ohjeet olivat kovin ristiriitaisia ja 
siten vaikeasti toteutettavia. Näin ollen Kalmin toiminnallinen ratkaisu mennä 
omaa latuaan tulee jossakin määrin ymmärretyksi. On aivan mahdollista, että 
ristiriitaisten ohjeiden tarkoitus on ollut saattaa Kalm huonoon valoon.372 

Kalm oli toiminnan mies, kuten oli Kaljunenkin. Kalm oli tottelematon ja oma-
valtainen, kuten oli myös Kaljunen. Kalm ei ollut suomalainen, mutta Kaljunen 
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oli. Kalm oli ammattisotilas, mitä Kaljunen ei ollut. Näissä miehissä on saman-
kaltaisuutta, mutta erojakin löytyy. 

Kaljusen tempoilevuus sotapäällikkönä saattoi johtua ennen kaikkea koulutuk-
sen ja kokemuksen puutteesta. Kalm oli selvästi rationaalisempi ratkaisuissaan, 
mutta hän olikin ammattilainen. Tilanne olisi saattanut olla aika lailla toisenlai-
nen, jos Kalm olisi ollut verhoilija ja Kaljunen ammattisotilas. 

Lauri Pihkala kuvaili Kalmia ”itsepintaiseksi ja luulevaiseksi” ja vertasi miestä 
jyrkkyydessään kauhavalaisiin Sippolan veljeksiin.373 Edellä olen päätynyt to-
teamuksiin, että Kaljunen oli ajoittain aika ”luulevainen” eli paranoidinen. Sa-
moin olen päätynyt siihen, että Kaljunen oli kiihkomielinen omassa aatteessaan.  
Samankaltaisuutta Kalmin ja Kaljusen välillä on yllättävän paljon. 

Merkittävimmät erot miesten välillä liittyvät haluun olla esillä ja äänessä. Kalju-
nen oli näyttelijä ja halusi selvästi koreilla ja koketeerata toisten edessä. Kalm 
taas oli aikalaisten kertoman mukaan varsin hiljainen. Kun hän jotakin sanoi, oli 
toteltava. Kalmin joukoissa palvelleen Kaarlo Eskolinin kuvaus liittyen touko-
kuun voitonparaatiin Helsingissä on kuvaava:374 

M.m. Pohj.-Häm. I pataljoonasta pyydettiin sähköteitse osanottoa Hel-
singin paraadiin, mutta majuri Kalm vastasi sähkösanomaan näin: ”Mi-

nulla ovat miehet taisteluja eikä paraadeja varten. 

Kalmin reaktiossa on nähtävissä ainakin loukkaantumista. Vähän aikaa sitten 
tapahtuneet riidat hänen ja esimiestensä välillä vaikuttivat varmasti Kalmin 
haluttomuuteen mennä Helsingin paraatiin. Kuinka olisi tilanne ollut, jos Kalm 
olisi ollut Mannerheimin paikalla? Toisaalta kommentissa näkyy Kalmin ilmei-
nen taipumus vetäytymiseen. 

Niin sanottu narsistinen häiriö ilmenee yleensä joko haluna ja pakonomaisena 
tarpeena tunkea itseään esiin tai ristiriitaisuutena, jossa halu vetäytymiseen 
voittaa. Kaljunen toteutti elämässään selvästi avointa narsismia, missä hän tun-
ki itsensä aina esille, kun tilaisuus sen salli. Kalm taas käsitteli narsistisen louk-
kaantumisensa päinvastaisin keinoin. Hän vetäytyi.  

Myöhemmässä elämässään Kalm alkoi panostaa vaihtoehtoiseen lääketietee-
seen. Tässä uravalinnassa on merkille pantavaa sana ”vaihtoehtoinen”. Nytkään 
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Kalm ei tyytynyt normaaliin uraan, vaan hänen täytyi edetä toista tietä. Lopulta 
hänen kävi huonosti, koska hänen antamansa hoito aiheutti potilaille pysyviä 
vahinkoja. Seurauksena oli sitten lääkärinoikeuksien menettäminen.375 

Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri Hannu Lauermakin käsittelee Kalmin tapa-
usta. Hänen asenteessaan on kuitenkin aimo annos lääkärille tyypillistä suhtau-
tumistapaa.376 Totta on kuitenkin se, ettei Kalmin koulutus ollut riittävä ajatel-
len normaalia lääkärintoimen harjoittamista. Jos toisaalta Heinämäki yrittää 
kaikin keinoin häivyttää Kalmin päältä epäilyksiä puoskaroinnista, on taas Lau-
erman asenne selvä: puoskari mikä puoskari. Totuus lienee taas jossakin siellä 
välimaastossa. Kalmin ei olisi pitänyt esiintyä lääkärinä vaan jonakin luontaiste-
rapeuttina, jolloin hänen vastuunsa hoidoista olisi ollut erilainen. Eversti oli 
kuitenkin kaiketi tottunut olemaan tietyssä statuksessa. Siihen statukseen ei 
luultavasti sopinut titteli vaihtoehtohoitaja tai luontaisterapeutti. Piti olla lääkä-
ri. 

Tässä esitetty näkökulma nostaa uudelleen esiin kysymyksen Kalmin narsismis-
ta. Vaikka se ei ollut samanlaista, yhtä lailla silmille tunkevaa kuin Kaljusen nar-
sismi, on sitä ollut jossakin miehen sisällä aika paljon. 

Siinä asiassa Lauerma on oikeassa, että psykopatiassa ja narsismissa on keskeis-
tä tunnekylmyys. Toinen keskeinen piirre on omavaltaisuus. Narsistin on vaikea 
alistua toisen käskyvallan alle, koska on sisäiseltä kokemukseltaan ylivertainen. 
Kaljusen tapauksessa ristiriita todellisten taitojen ja kuviteltujen taitojen välillä 
on räikeä, koska hän oikeasti esiintyi itselleen aivan vieraassa roolissa ja tehtä-
vässä. Kalmin tapauksessa ristiriita ei ole yhtä suuri, koska hän oli saanut upsee-
rikoulutuksen ja myöhemmin hankki itselleen vaihtoehtolääketieteen koulutus-
ta.  

Kuitenkin myös Kalm asetti itsensä jatkuvasti astetta ylemmäksi, missä oikeasti 
oli. Hän oli pataljoonan komentaja, mutta toimi, kuten rintamakomentaja. Sa-
moin hän oli jonkinlainen vaihtoehtohoitaja tai -lääkäri, mutta asetti itsensä 
tavalliseksi lääkäriksi. Ilman mainettaan suomalaisena sotasankarina hän olisi 
tuskin koskaan saanut lääkärin oikeuksia Suomessa.  

Omissa muistelmissaan Suomen sisällissodasta ei Kalm puutu juuri mitenkään 
suorittamiinsa teloituksiin. Tämä on toki hyvin ymmärrettävää. Sen sijaan hä-
nen mukanaan kulkeneet miehet kertovat lukuisista tapauksista, missä Kalm 
teloitti omin käsin vankejaan. 

                                                           
375

 Heinämäki 2007, s.343 - 354 
376

 Lauerma 2009, s.45 - 47 



- 217 - 
 

Valkoisia teloittajia tutkinut Aapo Roselius ottaa esiin muutamia tapauksia, 
joissa Kalm on ollut joko itse ampujana tai antanut käskyn surmata vangit.377 
Näistä kertyy helposti Hennalan vankileiri mukaan lukien kymmeniä. Jo itse 
sodan kestäessä näitä tapauksia kertyi parisenkymmentä. 

Kaarlo Eskolin kertoo yksiselitteisesti Kalmin itse ampuneen kymmenkunta van-
kiaan.378 Välillisesti käy selväksi, että etenkin vahdissa olleita punaisia ei otettu 
vangiksi vaan kaikki ammuttiin. Kaikkia ei Kalm tietenkään itse ole ampunut, 
mutta hyväksynnän tälle toimintatavalle hän on antanut. Samasta näkökulmas-
ta käsin voidaan arvioida myös Harmoisten sairashuoneen teloituksia. Kalm ei 
itse ollut paikalla, joten ei ole voinut myöskään ampua ketään, mutta hän ei 
liioin missään vaiheessa esittänyt paheksuntaansa teon tähden. Hän siis hyväk-
syi tapahtuneen. 

Harmoisten tapausta on raportoitu monessa lähteessä. Näistä yksi sisältyy Yli-
kankaan kirjaan Tie Tampereelle.379 Myös Jaakko Paavolainen kertoo tapaukses-
ta.380 Paavolainen toistaa myös Kalmin muistelmissa esiintyneen Albert Gyllen-
bögelin selostuksen tapahtuneesta.381 Tässä selostuksessa väitetään, että sai-
rashuoneessa makasi terveitä punikkeja aseineen sängyissä. Kukaan ei ole us-
konut tätä selitystä todeksi.  

Heinämäkikään ei tohdi väittää Gyllenbögelin olevan oikeassa. Hän sen sijaan 
korostaa, että Kalmilla ei ollut osaa eikä arpaa tapahtumaan.382 Hän onkin oike-
assa siinä, ettei Kalm ollut Harmoisissa, mutta unohtaa sen, että pataljoonan-
komentajan vastuulla on rangaista alaisiaan, jos nämä toimivat epäeettisesti ja 
tekevät sotarikoksia. Kalm ei katsonut mitään epäeettistä tapahtuneen. Tapa-
uksesta on kirjoitettu myös yksi aikalaiskertomus henkiin jääneen toimesta. 
Kaikkiin aikalaiskertomuksiin on syytä suhtautua kriittisesti, mutta monet muut 
seikat tukevat kertomusta.383 Kiintoisaa on se, että tuossa Harmoisten teloitu-
sporukassa lienee ollut mukana myös yksi kansallinen ikoni, suomalaisen liikun-
takulttuurin puolestapuhuja Lauri ”Tahko” Pihkala.384 
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Kaiken kaikkiaan on syytä kysyä, missä määrin Heikki Kaljunen oli erityisen raa-
ka otteissaan, kun häntä vertaa vaikkapa Kalmiin. Historiantutkija Vesa Vares 
muun muassa toteaa, että ”Kalm ei liioin kaihtanut kuolemanrangaistuksilla 
uhkailua.385 Lauri Pihkalan kirjoittamassa ja Kalmin nimellä varustetussa julis-
tuksessa lausuttiin:386 

Tarvinneeko mainita, että ryssä ja muut vahinkoeläimet ovat joka 
tapauksessa, taisteluketjussa tai sen jälkeen seinänvierelle ase-
tettuina, mitä suosituimpia maalitaulujamme. 

Kaljunen käytti kiistatta erittäin raakoja kuulustelukeinoja. Kalm ei käyttänyt 
niinkään kuulustelukeinoja. Hän ampui tai teloitutti paljon nopeammin ja vä-
hemmin puhein. Kumpi tapa on raaempi? Kai se on makuasia. Kummatkin her-
rat kuitenkin ampuivat omin käsin 10 – 20 ihmistä itse sodan aikana, molemmat 
mielestään hyvin perustein. Toinen kidutti vankejaan enemmän kuin toinen, 
mutta toinen taas teki teloituspäätöksen empimättä.  

Tunsivatko Kalm ja Kaljunen myötätuntoa? Kaljunen tunsi, ainakin välillä. Hän ei 
ampunut kaikkia epäilyksenalaisia. Kalm tuskin tunsi, jos edessä oli ryssä tai 
punikki tai punikin huora. Kalm oli siis toiminnassaan suoraviivaisempi ja aat-
teellisesti kiihkeämpi kuin Kaljunen. Kaljunen empi monta kertaa, mitä pitäisi 
tehdä ja keneen luottaa. Kalmille riitti se, että edessä oleva ihminen oli ”väärän 
värinen”. Kalm oli siis asenteeltaan rasistisempi.  

Kaljunen oli varmasti paljon Kalmia levottomampi henkilö. Jos Kaljusella oli 
ADHD, ei Kalm tällaisesta vaivasta kärsinyt. Tästä taas seurasi se, että Kalm oli 
keskittymiskyvyltään Kaljusta parempi. Kalmin toiminta oli ennakoitavampaa, 
mikä näkyi myös suhteessa alaisiin. Kalmin joukko kunnioitti ja arvosti johta-
jaansa, kun taas Kaljusen alaiset pelkäsivät johtajansa arvaamattomuutta.  

Vielä on syytä nostaa esiin yksi Kalmiin liitettävä piirre: luovuus. Tapa, miten 
hän johti joukkojaan, ilmensi kiistämättä suurta luovuutta ja älykkyyttä. Viholli-
sen kannalta katsoen hän johti joukkoa ”piruja”, jotka eivät kuole, vaikka kohti 
ampuisi.387 Olennaista Kalmin voittoisassa sodankäynnissä oli saarrostustaktiik-
ka, jota taas punaiset eivät lainkaan hallinneet. Samalla hän osasi yhdessä Lauri 
Pihkalan kanssa psykologisen sodankäynnin taidon. Hän laski liikkeelle huhuja ja 
toimi kuitenkin toisin. Kysymys oli siis varsin suuresta lahjakkuudesta. Ehkäpä 
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Kalm oli pirullisen sankarillinen mies, jonka toimia ja suunnitelmia ei vihollinen 
kovinkaan helposti osannut arvata. 

Ei Heikki Kaljustakaan voi väittää lahjattomaksi ja tyhmäksi mieheksi. Luovuut-
takin hänestä löytyi. Tässäkin kohdassa nämä kaksi verivihollista muistuttavat 
aika lailla toisiaan. Erona oli kuitenkin Kalmin ylivertainen sotilaallinen osaami-
nen. Vastakkain joutuessaan Kalmin joukko olisi epäilemättä peitonnut Kaljusen 
joukon mennen tullen.  

 

Georg Elfvengren, kiihkomielinen tsaarin sotilas 

Raudun rintamalla ja Raivolan – Terijoen linjalla Heikki Kaljunen joutui konk-
reettisesti vastakkain valkoisen kiihkomielen kanssa. Hans Kalmiin Kaljunen ei 
törmännyt, mutta Georg Elfvengrenin joukkoihin kylläkin.  

Hans Kalm ja Georg Elfvengren erosivat toisistaan monin tavoin, vaikka olivatkin 
saman armeijan upseereita. Persoonanpiirteissä oli varmaan paljonkin saman-
kaltaisuutta, mutta aatteissa taas oli selvä ero. Kalm osasi huonosti ruotsia, 
Elfvengren ei taas osannut juurikaan suomea.  

Kalm oli tsaarin armeijan kasvatti, kuten Elfvengrenkin. Kalm tuli valkoiseen 
armeijaan kapteenina, Elfvengren ratsumestarina eli kapteenina. Molemmat oli 
palkittu Yrjön-ristillä. Erona näiden miesten välillä oli suhtautuminen tsaariin. 
Kalm halusi vapaan Viron ja vapaan Suomen eikä pahemmin intoillut tsaarin 
puolesta. Elfvengren taas halusi tsaarin takaisin valtaan. Siinä sivussa sopi tais-
tella vapaan Suomen puolesta, mutta pääasia oli bolsevistien lyöminen ja tsaa-
rinvallan palauttaminen Venäjälle.388 

Bolsevismin kiihkeä vastustaminen yhdisti näitä kahta tsaarin sotilasta. Mo-
lemmat hävisivät sodan bolsevisteille Venäjällä, mutta voittivat sotansa Suo-
messa. Kumpikaan ei viihtynyt erityisen hyvin Suomessa sodan jälkeen. Elfveng-
ren toimi aktiivisesti bolsevikkeja vastaan ja lopulta teloitettiin Moskovassa 
1927. Kalm taas matkusti Yhdysvaltoihin 1923 opiskelemaan.  
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Elfvengrenistä kerrotaan, että hän oli kiihkeän levoton ja hyvin kunnianarka.389 
Hänen sisällään kuulemma paloi polttava tuli, ainainen kiihkeä levottomuus. 
Lisäksi hän oli varsin omavaltainen.  

Mirko Harjula käy kirjassaan Ryssänupseerit lävitse Elfvengrenin sotilashistorian 
aika perusteellisesti. Hän välttelee maalailevia ilmaisuja, mutta hänenkin näke-
myksensä on, että Elfvengren oli kunnianhimoinen seikkailijatyyppi.390 Harjulan 
mukaan Elfvengren oli kylläkin kyvykäs ja pätevä sotilas, mutta toimissaan aika 
omavaltainen. 

Omavaltaisuudesta on useita esimerkkejä. Joukkojensa väsymyksestä huolimat-
ta hän halusi yrittää omin voimin lopullista voittoa Raudussa, vaikka apuvoimia 
oli jo tulossa.391 Hän halusi kunnian itselleen. Elfvengren ei ollut erityisen taita-
va henkilö jakamaan yhteistä hyvää. Toinen esimerkki liittyy loppuajan taiste-
luihin Raivolassa ja Terijoella. Tuolloin 22.4.1918 oli Elfvengren vastoin esimie-
hensä eversti Ausfeldin käskyä vienyt joukkonsa mukana yhden ylimääräisen 
pataljoonan, jonka piti edetä toiseen suuntaan.392 Ausfeld uhkasi haastaa Elf-
vengrenin sotaoikeuteen omavaltaisuudestaan. Näin ei kuitenkaan koskaan 
tapahtunut. 

Myös Elfvengrenin toimissa Pohjois-Inkerin joukkojen komentajana sisällisso-
dan jälkeen, 1921 Vienan kapinaan liittyvissä toimissa ja hänen elämän loppuai-
kojen vehkeilyissä Neuvostoliitossa on piirteitä, joita virallinen Suomi ei kaikin 
osin voinut hyväksyä.393 

Elfvengrenin toimissa on aika lailla samaa piirrettä kuin Kalmin tempuissa. 
Kumpikin tsaarin armeijan kasvatti ei oikein osannut alistua esivaltansa alle. 
Ehkä Kalmkin koki jotakin intohimoa olla ensimmäisenä kättelemässä saksalai-
sia Lahdessa. Samoin Elfvengren halusi ottaa kunnian itselleen niin Raudun 
voitosta kuin Kaljusenkin voittamisesta. Molempien oireet viittaavat uhkaavan 
paljon narsismin suuntaan.  Narsistihan ei kykene jakamaan menestystä vaan 
haluaa kaiken kunnian omiin nimiinsä.  

Kuvaavaa on, että Elfvengren työntyi Raudun voiton jälkeen siinä määrin eturi-
viin, että jääkäri Veikko Läheniemi jäi täysin varjoon. Todellisuudessa kuitenkin 
Läheniemen osuus itse taistelun voitossa on ollut vähintään yhtä suuri kuin 
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Elfvengrenin.394 Kuinka paljon tässä asetelmassa on ollut tsaarin upseerien ja 
jääkärien välistä kaunaa tai suomenkielisten ja ruotsinkielisten ikuista skismaa, 
jää arvattavaksi.  

Elfvengren oli Kalmin tavoin oppinut tsaarin armeijassa erittäin kovaan kuriin. 
Tietty raakuus heidän otteissaan lienee perua osittain heidän saamastaan soti-
laskoulutuksesta. Osittain heidän persoonallisuutensa rakenne on ollut vaikut-
tamassa raakuuden ilmenemiseen. Tässä mielessä he muistuttavat rintamalin-
jan toisella puolella toiminutta Heikki Kaljusta.  

Elfvengren oli heti sodan päätyttyä 27.4. – 3.5. Terijoen komendanttina. Tuona 
aikana hän jatkoi Terijoen terrorisointia Kaljusen jälkeen. Kohteet vain olivat 
toiset.395 Elfvengren oli komendanttina viikon. Tuona aikana teloitettiin Suomen 
sotasurmat -tietokannan mukaan Terijoella 21 punaista tai punaiseksi epäiltyä. 
Näiden joukossa oli kaksi venäläistä, joista toinen tuomittiin Kellomäen tutkijoi-
den toimesta, toinen Elfvengrenin toimesta. Sotasurmat -tietokannasta puuttuu 
lisäksi 21 venäläistä, liettualaista, latvialaista ja ainakin yksi virolainen, jotka 
Jyrki Loiman mukaan teloitettiin Elfvengrenin aikana.396 Elfvengrenin käsien 
kautta pääsi kyseisen viikon aikana autuaammille metsästysmaille yli 40 henki-
löä, jotka on tunnistettu ja nimetty. Tämän lisäksi on joukko etenkin venäläisiä, 
joiden henkilöllisyyttä ei ole voitu varmentaa. 

Seuraavan komendantin aikana 4.5. – 31.5. teloitettiin Terijoella Suomen so-
tasurmat -tietokannan mukaan kymmenen henkilöä. Heistä oli yksi valkomieli-
nen venäläinen ja kaksi rautatieläistä ei tiettävästi kuulunut punakaartiin. Yli-
kangas kertoo Loimaan tukeutuen 27.4. – 31.5. välisenä aikana Terijoella teloi-
tetun 100 – 150 henkilöä.397 Lukema vaikuttaa aika suurelta. On kuitenkin huo-
mattava, ettei läheskään kaikkia teloitettuja kirjattu minnekään, koska he olivat 
venäläisiä. Kiintoisaa on se, että Sotasurmat -tietokannan tuolta ajalta listaa-
missa surmatuissa punaisiksi luokitelluissa ei ole ketään, joka olisi kirjattu Teri-
joen nimismiehen 15.6.1918 tekemään luetteloon Terijoen punakaartilaisista.398 

Niin tai näin, joka tapauksessa Elfvengren oli tavoiltaan hyvin samanlainen kuin 
kollegansa Kalm. Samankaltaisuus on ilmeinen myös suhteessa punaiseen an-
tisankariin Heikki Kaljuseen. Se, että Kalmia ja Elfvengreniä ei kaikin osin suvait-
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tu Suomen upseeriston keskuudessa, saattaa hyvinkin kuvastaa tervettä kritiik-
kiä sotilaallista mielivaltaa kohtaan.  

 

Mikko Uotinen, kiihkomieli hänkin 

Mikko Uotinen oli terijokelainen poliitikko ja kirjailija. Hän oli myös aatteellises-
ti varsin kiihkeä ja innostuva. Hän ehti olla lyhyen elämänsä aikana mukana 
monessa. 

Mikko Uotinen syntyi varakkaaseen maatalous- ja kauppiasperheeseen vuonna 
1885. Poliittisen uransa Uotinen aloitti vuonna 1904 Terijoen työväenyhdistyk-
sessä. Sosialidemokraattisessa liikkeessä hän oli aktiivisesti mukana vuoteen 
1909, jolloin puolue erotti hänet. Syynä erottamiseen oli se, että Uotinen oli 
ollut porvarillisen Terijoki-lehden toimittajana.399  

Tämän jälkeen hän keskitti aktiivisuutensa Terijoen seurakunnan ja kunnan 
itsenäistymiseen. Kun Terijoki itsenäistyi, valittiin Uotinen uuden kunnan kun-
takokouksen puheenjohtajaksi. 

Uotinen huolestui Terijoen venäläistymisestä. Hänestä kehkeytyi kiihkomielinen 
venäläisyyden ja tsaarinvallan vastustaja. Toimistaan hän sai sekä sakkorangais-
tuksia että kahdeksan kuukauden vankilarangaistuksenkin majesteettirikokses-
ta.  

Lopulta hän ryhtyi jääkärivärväriksi ja vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen 
Suomen itsenäisyysaktiiviksi. Itsenäisyystyötä hän olisi halunnut toteuttaa yh-
teistyössä työväenliikkeen kanssa, mutta hän ei voinut luottaa sosialidemo-
kraatteihin ja siksi hän lopulta vastusti yhteistä suojeluskuntaa.400  

Uotisen suhde punaisiin tulehtui lopullisesti sen jälkeen, kun Heikki Kaljunen oli 
asettunut Terijoelle ja kun hän oli tehnyt ensimmäiset murhansa. Erityisesti Esa 
Mustosen murha kaiveli Uotisen mieltä. Vaikutelmaksi jää se, että Uotista har-
mitti ilmeinen tosiasia, että vuonna 1917 pidetyissä suojeluskunnan perusta-
miskokouksissa oli ollut mukana joku myöhemmin punaisissa toiminut henkilö. 
Uotinen piti varmana, että tämä henkilö on kertonut Kaljuselle Mustosen olleen 
mukana suojeluskunnan perustamispuuhissa.  
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Uotinen kohtasi Kaljusen tiettävästi vain kerran. Tammikuun 23. päivänä Kalju-
nen liikkui aseidenhakumatkalla Pietarissa, kun radalla räjähti pommi. Seurauk-
sena olivat ensimmäiset rautatieläisten murhat seuraavana päivänä Terijoella. 
Tämän jälkeen Uotinen oli kohdannut Kaljusen Terijoen asemalla, kun oli ha-
lunnut tavata hänet. 

Uotinen kertoo Kaljusesta seuraavaa:401 

Kohta saapuu luokseni kookas, tummaverinen mies, päällä musta pääl-
lysnuttu ja musta vilttihattu päässä. Hän on hyvin kiihtynyt, silmät vä-
lähtelevät ja käsi heiluttelee hermostuneesti mauseria.  

Uotinen kertoo kuinka hän huomautti, ”että mieliala kylässä on hyvin hermos-
tunut ja pelätään, että punakaartilaiset ovat tulleet tänne ryöstämään”. Tähän 
Kaljunen oli vastannut, että ”emmehän me mitään rosvoja ole”. Lisäksi Uotinen 
kertoo, että Kaljunen oli luvannut, ettei kylässä tapahdu murhia. Kuitenkin Kal-
junen ampui heti 24.1. kaksi miestä, 26.1. yhden, 31.1. yhden ja 1.2. yhden 
miehen.  

Uotinen raivostui ja pettyi Kaljuseen. Samalla hän päätti paeta Terijoen hänen 
kannaltaan mahdotonta tilannetta Rautuun. Hän pääsi sinne, mutta muun mu-
assa poliisipäällikkö Ahlblad ei päässyt. Sittemmin Uotinen taisteli valkoisten 
riveissä Raudun rintamalla. 

Terijoen valtaamisen jälkeen nimitti eversti Ausfeld Terijoen komendantiksi 
Georg Elfvengrenin ja virkaa tekeväksi poliisipäälliköksi Mikko Uotisen. Elfveng-
ren ei tuntenut paikallisia oloja eikä väestöä. Hän tunsi sen sijaan aseet ja soti-
laalliset työtavat. Mikko Uotinen taas tunsi paikalliset olot ja ihmiset erittäin 
hyvin. Näin ollen oli Uotinen Elfvengrenille mitä loistavin työpari. Työparin sys-
temaattinen puhdistustyö saattoi alkaa. 

On ollut itsestään selvää, että Uotinen on kertonut Elfvengrenille, keitä oli pidä-
tettävä ja Elfvengren oli toteuttanut Uotisen toiveet. Intressihän oli yhteinen: 
”punaryssien” tuhoaminen.  

Miehet olivat toimessaan viikon päivät. Tänä aikana he saivat aikaan melkoista 
tuhoa paikkakunnan venäläisten, muidenkin ulkomaalaisten sekä punaisiksi 
epäiltyjen keskuudessa. Edellä kerrotut teloitusluvut ovat yhtä paljon Mikko 
Uotisen kuin Elfvengreninkin ansiota.  
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Miksi sitten Mikko Uotinen oli valmis ja jopa halukas toimimaan niinkin raa´asti, 
kuin toimi? Syitä on nähtävissä ainakin kolme. 

Ensinnäkin Uotinen oli katkera koko työväenliikkeelle, joka oli pettänyt hänen 
idealisminsa sekä hänet henkilökohtaisesti. Työväenliike oli hylännyt hänet. 
Kaiken lisäksi Kaljunen oli pettänyt hänet lupaamalla muuta, kuin teki. Puna-
kaarti oli Uotisen silmissä pettureiden ja roistojen tyyssija. Kaiken kukkuraksi 
lähes kaikki todelliset punakaartilaiset olivat paenneet Neuvosto-Venäjälle Kal-
jusen johdolla. Kosto oli siis kohdennettava jäljelle jääneisiin, vähänkin puner-
taviin henkilöihin. On syytä epäillä, että Uotinen joutui teloittamaan ”hiljaista ja 
siivoakin väkeä”, kun varsinaisia punikkeja ei ollut teloitettavaksi. Näin oli siitä-
kin huolimatta, vaikka Uotinen itse toteaa kirjassaan, että osa punakaartilaisista 
oli ”hiljaista ja siivoa väkeä”. 

Toiseksi Uotinen kosti venäläisväestölle sortokauden tapahtumia. Uotisen syvä 
kauna venäläisiä kohtaan purkautui etnisenä puhdistuksena. Puhdistuksen koh-
teeksi joutui myös latvialaisia, liettualaisia ja virolainenkin.   

Kolmanneksi kuntakokouksen puheenjohtaja 1910 – 1913 Aksenti Timofejefille 
Uotinen kosti aivan henkilökohtaisesti. Timofejefin kanssa Uotinen oli kiistellyt 
anniskeluoikeuksista Terijoella.402 Olipa hän hävinnyt myös valtataistelun kun-
takokouksen puheenjohtajuudesta. Muitakin henkilökohtaisia kaunoja Uotisella 
saattoi olla joihinkin henkilöihin. 

Mikko Uotinen oli siis ennen kaikkea kostaja, jolle Ausfeld antoi tilaisuuden 
toteuttaa salaiset toiveensa kostostaan. Elfvengren taas oli onnenkantamoinen 
Uotisen kaverina. Näin ollen Uotisen ei tarvinnut sotkea käsiään konkreettisesti 
vereen, kun sotilaat tekivät likaisen työn. Mikko Uotinen oli selvästi halukas 
addikti, joka oli jäänyt koukkuun katkeruuteensa. Hän halusi tuhota henkilöitä, 
joiden hän katsoi edustavan vääriä ajatuksia, väärää intressipiiriä tai vääriä te-
koja häntä itseään kohtaan. On vaikea sanoa, olisiko hän syyllistynyt yhteen-
kään veritekoon toimeksiantajana ilman Ausfeldin antamaa valtuutusta.  

Uotiselle annettiin valtuudet tehdä puhdistustyötä Terijoen valtauksen jälkeen. 
Samoin annettiin Kaljuselle valtuudet pitää Viipuri-Pietari rataosuus puhtaana 
”lahtareista”. Molemmat suoriutuivat tehtävästään ”hyvin”. Jälkeensä he jätti-
vät kymmenittäin ruumiita, toinen pelkästään toimeksiantajana, toinen myös 
konkreettisesti tappajana. He kohtasivat kerran – vihollisina, mutta ”hyvin koh-
teliaina” toisiinsa nähden. 
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Punaiset kostajat  

Punaisten historiaan liittyy muutama suurempi terroriteko. Kaarlo Castrén ker-
too kirjassaan Punaisten hirmutyöt vapaussodan aikana hyvän matkaa toista 
kymmentä suurempaa surmatapahtumaa.403 Tässä ei ole tarkoitus käsitellä 
näitä kaikkia, eikä paria esimerkkiäkään perusteellisesti. Tarkoitus on hakea 
vertailukohtaa Heikki Kaljusen toimintaan. 

Punaisten tekemät suuremmat joukkomurhat eroavat Kaljusen toimittamista 
surmista monin paikoin. Kaljunen ei ensinnäkään toiminut irrationaalisesti vaan 
pyrki perustelemaan toimensa sotilaallisin seikoin. Aina tätä sotilaallista perus-
tetta ei helposti löydy, mutta Kaljusen motiivi käy silti selväksi. Hän nimittäin 
pyrki kuulustelemaan vankinsa ennen ampumista. Vaikka hänen kuulustelukei-
nonsa olivat vähintäänkin ylimitoitettuja kidutuskeinoja, ei jää silti epäselväksi, 
etteikö hän yrittänyt selvittää vankinsa syyllisyyttä. 

Sen sijaan vaikkapa Jalmari Kaipiainen joukkoineen toimi Viipurin lääninvanki-
lassa varsin impulsiivisesti. Joukko oli kaiken lisäksi juovuksissa. Kaljunen ei 
tiettävästi ollut koskaan kuulustellessaan humalassa. Monet muutkin punakaar-
tin osastot, jotka tekivät hirmutöitä, olivat humalassa työnsä tehdessään.  

Sekä Jalmari Kaipiainen että Noormarkun verilöylyn johtaja Aksel Nikanor Aar-
re-Davidsson olivat entisiä vankeja. Tuomioita miehet olivat saaneet mm. varas-
tamisesta, laittomasta viinanmyynnistä ja pahoinpitelystä.404 Tässäkin suhtees-
sa Kaljunen eroaa näistä miehistä. Tosin kaikki punaisten joukkomurhien tekijät 
eivät olleet entisiä vankeja. Muun muassa Tuomas W. Hyrskymurto oli turkulai-
nen räätäli ja kauppias ja Lauri Kara sähköasentaja.405 Jan Tuckman oli virolai-
nen matruusi, joka ei sinänsä ole mikään selitys hänen tekemilleen murhille.406 
Tosin Hyrskymurto oli saanut vuoden 1905 Hakaniemen torin tapausten joh-
dosta vuoden vankeusrangaistuksen.407 Hän oli siis tavallaan vanki, mutta eri-
lainen kuin Kaipiainen ja Aarre-Davidsson. Hän oli entinen poliittinen vanki. 
Tämä seikka lienee radikalisoinut Hyrskymurtoa entisestään. Yksi yhdistävä 
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tekijä kaikissa punaisten tekemissä joukkomurhissa kuitenkin on: kiihtynyt mie-
lentila ja kostonhalu. 

Myös Kaljunen oli usein kiihtynyt, mutta selviä kostomurhia hän ei tehnyt. Jon-
kinlaista kostomotiivia voi olla nähtävissä Kaljusen suhteessa opettajiin ja Sor-
tavalan seminaarilaisiin sekä yleensäkin lahtareihin nähden, mutta edellisten 
henkilöiden tapaista kostonhimoa hänestä ei löydy.  

Heikki Kaljunen oli teoissaan halukas addikti, koska hänen teoilleen on löydet-
tävissä toisen asteen tahtotila. Sen sijaan ainakin osassa punaisten joukkomur-
haajien teoista ei ole löydettävissä selvää toisen asteen tahtoa. Toki mukana 
olleiden henkilöiden moraali on vaihdellut, samoin heidän omatuntonsa taso ja 
luonne. Kuitenkin esimerkiksi Kaipiaisen toiminnassa on nähtävissä varsin vä-
hän rationaaleja piirteitä. 

Kaipiaisen motiiveista Viipurin lääninvankilan verilöylyssä on kirjoitettu aika 
paljon. Näissä pohdinnoissa on mietitty sitäkin, oliko Kaipiaisella jokin toimek-
sianto teolleen.408 Jos näin on ollut, on kyseinen verilöyly osittain ollut harkittu 
teko. Sen sijaan vahvassa humalatilassa suoritetut loput tapot muun muassa 
käsikranaatein, eivät vaikuta kovinkaan harkituilta. Ainakin tältä osin on Jalmari 
Kaipiainen ollut lähinnä vallaton addikti (wanton). Hän on toiminut ennen kaik-
kea tunteen ohjaamana hävityn sodan aiheuttaman katkeruuden vallassa. Tässä 
suhteessa on helppo yhtyä Marttisen ajatukseen, että keskeinen Kaipiaisen 
motiivi on ollut kostonhalu.409 

Toinen tapahtuma Viipurin 27.4. – 28.4.1918 öisen verilöylyn jälkeen, josta on 
paljon materiaalia, on Suinulan verilöyly, joka tehtiin 31.1.1918.410 Tässä tapah-
tumassa on nostettu keskeiseksi asiaksi Tuomas Hyrskymurron komento turku-
laisille punakaartilaisille, että vankeja ei saa ottaa.411 Myöhemminkin Hyrsky-
murto edusti samanlaista asennetta ja totesi mm. 16.3.1918, että ”ampukaa 
kaikki lahtarit, perkelettäkö niitä säästää”.412 Tällä asenteella on ollut epäile-
mättä oma osuutensa siinä teurastuksessa, mikä Suinulassa tapahtui. Eikä voi 
olla ajattelematta, että Hyrskymurron kokema poliittinen vankeus on ollut hä-
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nen asenteensa taustalla. Katkeruushan noissa sanoissa kuultaa. Näin ollen 
Suinulan verilöylyn motiiviksi avautuu Viipurin lääninvankilan tapahtumien ta-
voin kosto. 

Suinulan tapauksessa punaisten toteuttama kosto tapahtui sodan alun voiman 
tunnossa, kun taas Viipurissa tapahtui tappion kirvoittama kosto. Tapauksissa ei 
ollut juurikaan sotilaallista perustetta tai järkeä. Molemmissa oli ohjaavana 
voimana tunne, Viipurissa viinan vauhdittamana. Toisen asteen tahto oli mo-
lemmissa tapauksissa sivuosassa ja vallaton addikti (wanton) taas pääosassa. 

Suinulan tapahtumaan liittyy yksi mielenkiintoinen juonne. Tamperelainen pu-
nakaartin päällikkö Valdemar Sammalisto oli johtanut oman kaartinosastonsa 
Suinulan Markkulassa olevien suojeluskuntalaisten kanssa aseelliseen taiste-
luun. Punaisten ylivoima aiheutti sen, että suojeluskuntalaiset antautuivat. Tä-
män jälkeen tehtiin kirjallinen sopimus, jossa antautuneille taattiin turvallisuus. 

Paikalle tulleet turkulaiset taas aloittivat antautuneiden vankien teloittamisen, 
vaikka Sammalisto meni väliin. Sammaliston käytös poikkesi täysin turkulaisten 
käytöksestä. Sammalisto toimi hyvin rationaalisesti ja osasi erottaa sotatapah-
tuman mielivallasta. Hänen päässään toimi erittäin selvästi toisen asteen tahto-
tila, joka ohjasi hänen toimintaansa. Myös valkoinen osapuoli on osannut ar-
vostaa Sammaliston käyttäytymistä tapahtumista raportoidessaan. 

Sammaliston tarinaan liittyy kuitenkin vielä yksi surullinen lehti. Hänet nimittäin 
teloitettiin 17.4.1918 tarkemmin määrittelemättömissä oloissa Pyynikillä.413 
Tämä tapahtuma kuvaa hyvin vallattoman addiktin toimintatapaa. Valkoiset 
olivat Tampereen valtauksen jälkeen uhonsa kukkuloilla. Heitä ohjasi hyvin 
pitkälle tunne järjen sijaan. Teloitetuksi tuli monia, joita ei tarkemmin tutkittu. 
Sammalistonkin tapauksessa teloituksen syyksi riitti se, että mies oli ollut mu-
kana punakaartissa ja Suinulassa. Ajatus ei kulkenut sen pidemmälle pohtimaan 
hänen käyttäytymistään tarkemmin. 
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Kalle Haukijärvi, valkoinen kostaja 

Valkoisissa teloittajissa oli punaisten tavoin kostajia. Valdemar Sammaliston 
teloittajat, keitä olivatkaan, edustavat yleisen toimintatavan mukaisia vallatto-
mia addikteja. Valkoiseen terroriin liittyi nimittäin varsin yleinen mielivallan 
sävy aivan sisällissodan päättymisen jälkeen. Tampereella tämä vaihe oli jo 
kaupungin valtauksen jälkeen. 

Kalle Haukijärvi edusti taas henkilökohtaisempaa kostajatyyppiä. Mies oli ollut 
hyvin aktiivinen ja jopa kiihkeä työväenaatteen mies vuonna 1917. Hänet valit-
tiin Kurun Riuttaskylän työväenyhdistyksen järjestyskaartin puheenjohtajaksikin 
vähän ennen joulua 1917.414 Sittemmin Haukijärvi ajautui riitaan työväenyhdis-
tyksen enemmistön kanssa. Syynä oli suhtautuminen aseelliseen toimintaan, 
jota Haukijärvi kannatti ja yhdistys vastusti. Lopulta Haukijärvi poistui paikka-
kunnalta ja liittyi valkokaartiin. Lähtiessään hän oli uhkaillut tulevansa kosta-
maan. 

Haukijärven käyttäytymisessä on nähtävissä yhtymäkohtia Heikki Kaljusen toi-
mintaan. Molemmat ajautuivat riitaan työväenyhdistysten maltillisemman sii-
ven kanssa. Sen sijaan, että olisi lähtenyt valkoisten puolelle, päätti Kaljunen 
pysyä punaisissa, mutta omine sääntöineen. Sen sijaan Mikko Uotisen ratkaisut 
olivat aika lähellä Haukijärven ratkaisuja. 

Aikanaan eversti Hjalmarsonin johtamat valkoiset joukot valtasivat Kurun. Hau-
kijärvi oli näissä joukoissa mukana. Valtauksen yhteydessä Hjalmarson oli otta-
nut oikeuden teloittaa neljä vankia omin käsin.415 Sekä tästä esimerkistä että 
ehkä muuten vain otti Haukijärvi samanlaiset oikeudet ja alkoi teloittaa henki-
lökohtaisia vihamiehiään.416  

Usein on väitetty, että Kaljunen oli Suomen sisällissodan ainoa korkeammassa 
asemassa ollut henkilö, joka teloitti omin käsin vankejaan. Tämä väite ei pidä 
ihan tarkkaan paikkaansa. Hjalmarsson teki sitä samaa. Haukijärven toiminta 
taas erosi täysin Kaljusen toimintatavoista. Kaljunen ei käyttänyt sotatilannetta 
henkilökohtaisten kaunojen purkupaikkana. Jos hän olisi näin toiminut, olisi hän 
varmasti ampunut muun muassa Eero Haapalaisen tilanteessa, jossa Haapalai-
nen tunkeutui Kaljusen asuntoon aseen kanssa. 
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Valkoisen puolen johto ei hyväksynyt Haukijäven toimintaa ja saattoi hänet 
sotaoikeuteen. Syynä oli se, että valkoisen puolen johto katsoi Haukijärven toi-
mineen henkilökohtaisten syiden tähden.417 Tämä syy oli aivan oikea, mutta 
vangitsemiselle oli varmaan toinenkin syy, nimittäin Haukijärven tausta työvä-
enyhdistyksessä. Silti Haukijärveä ei lopulta tuomittu. 

Haukijärvi oli henkilönä pelätty ja vihattu mies. Hän oli sitä joka suuntaan. Hän-
tä eivät sietäneet sen paremmin punaiset kuin valkoisetkaan.418 Hän oli kiihko-
mielinen eikä aina osannut sosiaalisia taitoja erityisen hyvin Hänessä oli siis 
samankaltaisuutta Kaljuseen nähden, mutta myös hyvin suuria eroja. Haukijär-
vestä eivät pitäneet ketkään. Kaljunen taas jakoi ihmisten mielipiteet. Hän osasi 
ajoittain hyvin sosiaalisen pelin, mutta oli fanaattisuudessaan ja omapäisyydes-
sään toiseen suuntaan hankala. Haukijärvi oli varsin selvästi vallaton addikti 
(wanton), joka ei osannut hillitä tunteitaan. Hänen motiivinsa olivat varsin sel-
västi emotionaalisia vailla järjen hiventä.  

 

Oliko Suomen sisällissodassa pakko-oireisia tappajia? 

Suurin osa Suomen sisällissodassa tehdyistä terroriteoista voidaan selittää joko 
sotilaallisin syin tai aatteellis-uskonnollisin syin. Aatteellisuus sai monen veren 
kiehumaan tavalla, joka purkautui mielivaltaisina tappoina. Joihinkin tapauksiin 
voidaan liittää siteeksi sotilaallista tarkoituksenmukaisuutta, mutta silti aatteel-
linen kiihko on ollut suurimmassa osassa teloituksia tärkein motiivi. Näin asia oli 
Heikki Kaljusen toiminnassa ja näin se on ollut myös valkoisen puolen suoritta-
missa teloituksissa.  

Näin ollen suurin osa teloittajista on ollut halukkaita addikteja tekoihinsa näh-
den. Heillä on ollut aatteellisuuden tai uskonnollisuuden määrittämänä toisen 
asteen tahtotila. Joidenkin johtavana motiivina on ollut pelkkä tunne. Usein 
tunnetilaa on ryyditetty kohtuullisen päihtymyksen avulla. Sen sijaan vasten-
tahtoisia addikteja on tappajissa ilmeisen vähän. Vain harvoissa tapauksissa on 
osoitettavissa, että tappajalla on ollut muista motiiveista riippumatta pakko-
mielle tappaa. Pakko-oireisessa tappamisessa tappaminen itsessään riittää mo-
tiiviksi ja tappaminen sinänsä on tyydytystä tuottava asia. 

Tämän asian todentaminen on kovin vaikeaa, mutta yritän selvittää muutamien 
tappajien persoonan luonnetta sen verran, että edes oletus voitaisiin asettaa. 
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Aluksi on syytä tarkastella valkoisten puolella toimineen Veikko Sippolan tapa-
usta. Veikko Sippola oli rakennusmestari eli ei aivan kouluja käymätön mies. 
Näin ollen hänen on täytynyt ymmärtää tekoihinsa liittyen jotakin. Hänen vas-
tuulleen on laitettu kymmeniä teloituksia Jämsän seudulla. Ne hän toteutti 
yhdessä Jussi Fromin ja Jalmari Saaren kanssa.419  

Kukaan ei tiedä tarkkaan, montako ihmistä Sippola tappoi omakätisesti, mutta 
heitäkin on varmasti vähintään yhtä monta kuin Heikki Kaljusen tapauksessa. 
Kaljunen vältti tuomion Suomessa pakenemalla Neuvosto-Venäjälle. Sippola 
joutui myös pakenemaan Suomesta joksikin aikaa Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. 
Tätä ennen hän oli Viron vapaussodassa ja Aunuksen retkikunnan mukana.420 

Tässä ei ole tarpeellista käydä lävitse Sippolan tekojen historiaa tarkemmin. 
Tärkeämpää on pohtia sitä, johtiko hänen toimintaansa pakkomielle, tunnepur-
kaukset vai aatteellinen kiihko. 

Paavolainen puhuu Sippolan ja muidenkin tappajien yhteydessä ”psykiatrisesta 
ongelmasta”.421 Hän puhuu myös fanaattisen vihan kantajasta, jonka kohteena 
ovat olleet punaisten ohessa yleensäkin roistot. Näin ollen Sippolan toimintaa 
on Paavolaisen mielestä säädellyt enemmän hetkellinen kiihtymys kuin suunni-
telmallisuus. Paavolainen näkee Sippolan toimineen suoranaisen pakkomiel-
teen vallassa. 

Sippolan kotitaustasta löytyy jääkäriaatetta sekä nuorisoseura-aatetta.422 Tässä 
suhteessa Sippolan tausta muistuttaa Heikki Kaljusen taustaa. Hänkin oli muka-
na nuorisoseuratoiminnassa. Erinäiset syyt sitten veivät Kaljusta vasemmalle ja 
Sippolaa oikealle. On siis ilmeistä, että Sippola toimi varsin paljon aatteellisten 
seikkojen motivoimana. Tässä suhteessa hänellä on ollut kohtuullinen toisen 
asteen tahtoelämä, joka sääteli hänen toimintaimpulssejaan. Ei siis ole aivan 
kiistatonta väittää Sippolan toimineen ensisijaisesti hetkellisen kiihtymyksen 
vallassa. 

Merkittävä ero Sippolan ja Kaljusen välillä kuitenkin on. Siinä, missä Kaljunen 
kykeni välillä päästämään vankejaan vapaaksi, Sippola jahtasi heitä itseään 
ylempienkin vallan alta oman valtansa alle.423 Sippola kävi nimittäin vaatimassa 
jämsäläisiä vankeja Seinäjoelta takaisin ja tunkeutui ”erityisen röyhkeästi” tut-
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kintoasiainpäällikkö Procopén ja eversti Theslöfin hotellihuoneeseen. Sippola 
oli edellyttänyt everstin tottelevan käskyjään! 

Tämä tapahtuma Seinäjoelta kuvaa Sippolan persoonaa varsin hyvin. Hän oli 
hävytön röyhkimys, joka ei ymmärtänyt oman valtansa rajoja lainkaan. Hyvin 
perustein voisi ajatella, että hän oli sekä epäsosiaalinen että narsistinen per-
soona. Tässäkin suhteessa Sippola muistuttaa Kaljusta, vaikka Kaljunen ei jah-
dannutkaan vankejaan samalla tavoin pakkomielteisesti. 

Onkin syytä ajatella, että Veikko Sippola oli aatteellinen fanaatikko, jolla oli 
paha persoonallisuushäiriö. Erotuksena Heikki Kaljuseen Sippola oli pakkomiel-
teisempi ja periksi antamattomampi. Tässä mielessä hän oli vaarallisempi hen-
kilö kuin Kaljunen. Molempia miehiä varmasti oli syytä pelätä, mutta Sippola ei 
selvästi antanut periksi koskaan ja oli valmis kaivamaan kiven kolostakin kaikki 
vastustajansa tappaakseen heidät. Tässä suhteessa hänessä oli Haukijärven 
piirteitä, vaikka hän ei Jämsän seudulla omia vanhoja vihollisiaan tappanutkaan. 

On siis mahdollista, että Veikko Sippola oli vastentahtoinen addikti, joka toimi 
osittain pakonomaisesti kykenemättä hallitsemaan itseään. Tyypillinen vasten-
tahtoinen addikti kokee kuitenkin yleensä pakko-oireisuutensa vaivana. Sippo-
lasta ei tätä piirrettä ole havaittavissa. Hän oli epäilemättä mielestään tekemäs-
sä hyviä töitä. 

Sippolan ja ennen kaikkea Jalmari Saaren kaveri Johannes (Jussi) From taas oli 
aika lailla Haukijärven, mutta myös Kaljusen tapainen mies. Hän oli juopon isän 
orpo poika, joka joutui huutolaiseksi. Isä oli suutari ja hänkin oli suutari sekä 
kaiken lisäksi pikkurikollinen. Viina maistui hänellekin, kuten isälle oli maistu-
nut. Hän oli Haukijärven tavoin aluksi työväenyhdistyksessä, jonne hänellä jäi 
kaunoja, kun siirtyi toiselle puolen rintamaa.424   

Yhtymäkohtia Kaljuseen on yllättävän paljon. Jussi From oli ”lahjakas poika”, 
jonka elämän alkutietä toiset tukivat. Kaljunenkin oli lahjakas poika, jota toiset 
yrittivät tukea. From sai valkokaartiin käännyttyään muun muassa komean rat-
sun, valkean turkislakin, diagonaalipuvun, saappaat, kannukset, sapelin ja pis-
toolin. Fromilla oli siis yllättävän samanlainen asu kuin Kaljusella.425  

Fromia ei voi kuitenkaan pitää samalla tavoin toisen asteen tahdon mukaan 
toimivana kuin Sippolaa tai Kaljusta. Hän oli Sippolalle ja Saarelle hyvä käsikas-
sara, syrjäytymisvaarassa oleva kaveri, joka oli helposti saatavissa likaisen työn 
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tekijäksi. Vastineeksi From sai joksikin aikaa tunteen, että oli jotenkin tärkeä 
henkilö. Hän oli lähinnä omien traumojensa takaa-ajama tunnevammainen 
yhteiskunnan hylkiö, jolle koitti joksikin aikaa vallasmiehen päivät. Hänestä tuli 
isompien kihojen innokas apumies, vaikka ensimmäinen teloitus ei tahtonut 
onnistuakaan ilman, että esimiehet hänet siihen pakottivat tappamisen uhal-
la.426  

Jalmari Saari427 oli taas maatilallisena Jämsän vallasväkeä. Saaren talo on ollut 
paikallaan 1500-luvulta alkaen. Hän puolusti selkeimmin omaa tonttiaan pu-
naista vaaraa vastaan. Tässä suhteessa hän oli hyvinkin perillä, mitä arvoja ja 
normeja kannatti. Yksi tärkeimmistä arvoista oli raha. Saaren väitetään olleen 
saita mies. Häntä ohjasivat Jämsän teloittajista vähiten pelkät tunteet. Kuiten-
kin hänestäkin kerrotaan, että hän oli ristiriitainen henkilö.428 Itse teloituksissa 
hän on luultavasti ollut enemmän käskijä kuin ampuja. ”Rummin Jussi” teki 
likaisen työn, kun ”Saaren Jallu” isäntämiehenä komensi.  

Saari oli Fromin tavoin perso viinalle ja he tekivätkin monet tekosensa humalas-
sa. Lisäksi Saarta kuvataan jyrkäksi, tylyksi ja väkivaltaiseksi mieheksi.429 Näin 
ollen häntäkin saattoi ajoittain johtaa tunne itse toiminnassa, mutta toiminnan 
perimmäinen motiivi on epäilemättä ollut sekä taloudellinen että aatteellinen. 
Myös sosiaalisen aseman puolustaminen lienee ollut Saarelle tärkeä asia. Silti 
on syytä epäillä, että Saari ei ollut aivan tasapainoinen ihminen. Saaren, Fromin 
ja Sippolan jäljiltä löytynee ainakin 162 ruumista. Jälki on usein tällaista, kun 
enemmän tai vähemmän epätasapainoiset ihmiset saavat vallan ja aseman 
”hoitaa” asioitaan järjestykseen.  

On olemassa Sippolan lisäksi ainakin yksi henkilö, josta voi kysyä, oliko hän pak-
komielteinen tappaja. Hän oli August Rokkanen, rakennusmestari hänkin. Hän 
toimi myöhemmin VR:n rakennusmestarina Helsingissä.430 

Rokkanen toimi sisällissodan jälkeen vanginvartijana Viipurin vankileirillä. Aika-
laiskertomukset osaavat kertoa, että Rokkanen oli teloittanut nuoren tytön, 
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joka ei ollut suostunut Rokkaselle seksikaveriksi. Samoin Rokkanen oli sanonut 
olevansa valmis ampumaan vankeja, jos saa palkaksi 20 markkaa päältä. 

Tässäkin tapauksessa on vaikea päätellä johtavaa motiivia tappaa. Se voi olla 
taloudellisen edun hankkiminen tai se voi olla vallanhimo. Ei voi kuitenkaan 
lukea pois sitäkään vaihtoehtoa, että Rokkanen tappoi mielellään ja suorastaan 
pakonomaisesti ja sai rahasta tai seksitarjouksen hylkäämisestä näennäissyyn 
teoilleen. 

Kaiken kaikkiaan on ehdottomasti vaikeinta määritellä ihminen pakkomieltei-
seksi tappajaksi. Aatteelliseksi tappajaksi on helppo nimetä monia. Samoin on 
helppo nähdä, että tunnekiihko on ajanut veritekoihin. Humalatilakin on ollut 
usein myötävaikuttamassa tappoihin. Sen sijaan on äärimmäisen vaikea nähdä 
tappajan sisälle niin pitkälle, että voisi sanoa hänen olevan pakko-oireisuutensa 
tähden tappaja. Rauhan aikana on paljon helpompi erottaa sarjamurhaaja sa-
tunnaismurhaajasta. Sodan aikana tämä raja hämärtyy. 

 

Oliko Sulo Nykänen poikkeustapaus? 

Yllä olevan kysymyksen voisi esittää yhtä hyvin Heikki Kaljusen, Hans Kalmin, 
Jussi Fromin, Jalmari Saaren, Veikko Sippolan, Kalle Haukijärven tai vaikkapa 
Hjalmar Kaipiaisen tapauksessa. Olivatko he poikkeustapauksia, hulluja riehujia, 
joiden tekoja ei voi eikä saa yleistää.  

Aleksi Mainio on tutkinut pro gradussaan Sulo Nykäsen elämää ja sielunmaise-
maa.431 Hän tulee päätelmään, ettei Sulo Nykänen, Jaalan lentävien päällikkö, 
ollut poikkeustapaus. Hän harjoitti väkivaltaa ja terroria Suomen sisällissodan 
aikana, mutta niin teki moni muukin ”sivistynyt ihminen”.432 

Sen sijaan Jaakko Paavolainen on omassa päättelyssään tullut johtopäätökseen, 
että useimmat terroriin syyllistyneet ovat olleet poikkeushenkilöitä, niin myös 
Nykänen.433 Marko Tikka ei hyväksy Paavolaisen linjausta vaan korostaa terrorin 
rationaalia luonnetta.434 Tikka tarkastelee läpi väitöskirjansa terroria tästä nä-
kökulmasta. Hän näkee kenttäoikeudet järjestäytyneenä väkivaltakoneistona, 
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samoin pääosin sekä valkoisen että punaisen terrorin. Terrori kuului molempien 
osapuolten tapaan käydä sotaa. Mainio sijoittaa itsensä näiden kantojen väli-
maastoon:435 

Nykänen ei siis ollut sadisti tai mielipuoli, vaikka hän turvautui väkival-
taan puolustaessaan maailmankuvaansa, vaan pikemminkin hän oli ra-
tionaalinen ihminen, joka järkyttyi vallankumouksesta ja sisällissodasta. 

Tässä Mainion kommentissa on paljon sellaista, jonka voi suoraan siirtää kos-
kemaan myös Heikki Kaljusta. Olennaista on se, että rationaalinen, sivistynyt 
ihminen sairastuu raaoissa oloissa ja sen jälkeen alkaa toimia itsekin raa´asti. 
Myös Tikka näkee ongelman hyvin tämän suuntaisesti myöhemmin julkaistussa 
kirjassaan:436 

Todellisuudessa kuitenkin pääosa ”lahtareista”, olivatpa he minkä väri-
siä tahansa, tuli siitä tavallisten ihmisten joukosta, joihin me itse kukin 
uskomme kuuluvamme. Tilaisuus tekee varkaan, ja se tekee myös tap-
pajan. 

Sekä Tikka että Mainio eivät haluaisi nähdä teloittajissa, kuten Sulo Nykäsessä, 
persoonallisuuden rakenteellista häiriötilaa. He tarjoavat selitykseksi tavallaan 
traumateoreettista näkökulmaa. Itse ajattelen, että tässäkään ongelmassa ei 
ole joko – tai – ratkaisua, vaan kaikki selitysmallit olisi otettava käyttöön. Jois-
sakin tapauksissa persoonan rakennehäiriö on ilmeinen taustatekijä. Rakenne-
häiriön taustalta taas voi löytyä traumahistoriaa sekä perinnöllisiä tekijöitä. 
Tämän lisäksi akuutit traumat voivat olla vaikuttamassa toimintatapojen muu-
tokseen. Myös mallioppiminen pätee sodassa, kuten kaikkialla elämässä. Eikä 
saa unohtaa sitäkään, että kussakin sodassa kunakin aikana ovat vallalla omat 
”sääntönsä” ja tapansa, jotka voivat sisältää sodankäyntitapoja, joita ei tänä 
päivänä suvaita. Näinhän vuonna 1918 ja yleensäkin ensimmäisessä maailman-
sodassa oli asianlaita. 

Voidaan kuitenkin hyvin perustein olettaa, että niin Sulo Nykäsen kuin Heikki 
Kaljusenkin persoona ei ollut tasapainoisesti rakentunut. Nykäsen, ainakin jon-
kin verran narsismiin taipuvainen persoonanrakenne tulee näkyviin hänen 
omista teksteistään. Paavolainen on kopioinut näistä pari näytettä.437 Toki näitä 
tekstejä voi arvioida kriittisesti, mutta jo se, että joku henkilö kirjoittaa omat 
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syntinsä julki, voi ilmentää minäkuvaa, jossa kyseinen henkilö näkee itsensä 
poikkeuksellisena tapauksena. 

Sulo Nykänen oli kasvanut Pietarissa hyvinvoivassa käsityöläisperheessä. Hänen 
isänsä oli kultaseppä. Hän oli omaksunut runebergiläisen maailman isänmaalli-
suuksineen ja uskonnollisuuksineen.438 Tästä taustasta käsin hän oli omaksunut 
aktivistin asennemaailman. Hän vihasi bolsevisteja. Toisin sanoen hänen sotan-
sa oli rationaalista, kuten oli Kaljusenkin sota vastakkaisesta arvomaailmasta 
käsin. Nykäsen toimintaa ohjasi hyvin pitkälle toisen asteen tahtotila, jolloin 
hän on ollut Frankfurtin käsittein ilmaistuna halukas addikti, kuten oli Heikki 
Kaljunenkin. Hän ei siis ollut silmitön riehuja vaan rationaalinen tappaja. 

Olipa pyöveli punainen tai valkoinen, hänen panostaan tarvitaan usein sodan 
jälkeen enemmän kuin sodan aikana. Kansallinen mytologia ja sankaritarusto 
tarvitsee henkilönsä. Samoin tarvitaan antisankarit tasapainottamaan mytolo-
gian kokonaiskuvaa. 

Kalle Haukijärvi oli sopiva antisankari valkoisille, koska oli oikeastaan punainen. 
Samaa väitetään myös Nykäsestä. Tarkkaa varmuutta ei ole, oliko Nykänen 
opportunisti, joka etsi puolensa vain oman etunsa mukaan.439 Jos näin on ollut, 
kertoo se omasta puolestaan, että Nykäsen persoonassa oli merkittävästi nar-
sistisia piirteitä. Joka tapauksessa valkoinen puoli tarvitsi näitä ”ihmispetoja”, 
joiden niskaan saattoi syytää koko kollektiivisen syyllisyyden. Tällä tavoin oli 
mahdollista jatkaa elämää veriruskein pesemättömin käsin ja väittää, että rus-
kea veri käsissä on vain tervettä rusketusta. Yhtä tärkeä ihmispeto valkoiselle 
voittajalle oli Heikki Kaljunen, joka oli vielä kauheampi – tuskin edes ihminen. 

Ulla-Maija Peltonen on kirjassaan Muistin paikat pohtinut muistamisen vaikeut-
ta ja sankaruuden ongelmaa.440 Peltonen tukeutuu Oiva Ketosen ajatteluun ja 
toteaa:441 

Ajattelu, jossa paha ei ole minussa vaan muissa, johtaa mielen sairas-
tumiseen. Kansallisen mielenterveyden ehtona on vastuun ottaminen 
menneisyydestä. 

Peltosen tekstissä puhutaan projektiosta. Toisaalta teksti sisältää viitteen split -
ilmiöön, jossa hyvä ja paha lohkotaan toisistaan erilleen tavalla, joka ei vastaa 
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todellisuutta vaan pelkoja, uskomuksia ja myyttejä. Vastuun ottaminen taas 
tarkoittaa traumojen käsittelyä ja läpityöskentelyä. 

Sankaruutta tarvitaan kansallisten myyttien rakentamiseksi. Kaatuneiden omai-
set eivät välttämättä sankaruutta kaipaa.442 Toisaalta voittajat sanelevat sanka-
ruuden ehdot ja muistamisen oikeat säännöt. Antisankareita ei saa muistella, 
mutta sankareita toki saa – ja pitääkin muistella. Jos taas joku muistelee väärin 
ja uskaltaa puuttua sankarimyyttiin kriittisesti, hän syyllistyy pyhäinhäväistyk-
seen. Suomi alkaa vähin erin olla valmis käsittelemään vuoden 1918 kollektiivis-
ta traumaa objektiivisesti ja kiihkottomasti. Sen sijaan nykyaika sisältää monia 
uusia myyttejä, joiden pyhyys on niin suuri, ettei niiden kriittinen käsittely ole 
mitenkään mahdollista. 

 

Tavallinen valkoinen sankari 

Hans Kalmin joukoissa oli monta valkoista sankaria. Vastaavia sankareita löytyi 
muistakin joukko-osastoista. On mielenkiintoista verrata näiden vähemmän 
tunnettujen miesten edesottamuksia Heikki Kaljusen, Hans Kalmin ja Georg 
Elfvengrenin tekoihin. Suoraan näitä ei voi verrata, koska Kaljunen ja valkoiset 
päälliköt olivat korkeassa esimiesasemassa, kun taas nämä tavalliset sankarit 
olivat lähinnä komppanianpäälliköitä ja joukkueenjohtajia. 

Sukututkimukseeni liittyen olen selvittänyt Ähtärin suojeluskunnan miesten 
edesottamuksia Suomen sisällissodassa.443 Tästä materiaalista on mahdollista 
poimia muutamia esimerkkejä tavallisen valkoisen sotilaan toimintatavoista ja 
asenteista. Esimerkkinä voisi olla epäilemättä mikä tahansa valkoisen armeijan 
joukko-osasto, tai ainakin mikä tahansa pohjalainen joukko-osasto. 

Ähtärin suojeluskunnan johtomies Arvid Borg on koonnut ähtäriläisten veteraa-
nien muistelmia kirjaksi.444 Ähtäriläisten kokemuksia on myös Sakari Kuusen 
kirjassa.445 Hans Kalmin toimintatapoja ja persoonaa selvitettäessä on viitattu 
muun muassa ähtäriläisen Kaarlo Eskolinin muistelmiin. 
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Sen sijaan, että käsittelisin ainoastaan yksittäisten miesten asenteita ja käyttäy-
tymistä samalla tavoin kuin edellä esiintyneiden päälliköiden tapauksissa, käyn 
pohtimaan sankaruutta ja sankaruuteen liittyviä ongelmia sekä halukkaan ad-
diktin ongelmaa myös yleisemmällä tasolla. 

Kaljusen, Kalmin ja Elfvengrenin tapauksissa on aikalaismuistelmissa sekä tut-
kimuksissa kiinnitetty huomiota ennen kaikkea kolmeen asiaan: omavaltaisuus, 
raakuus ja suoritetut teloitukset. Onko oikeutettua olettaa, että näiden johtaji-
en omavaltaisuus, raakuus ja suoritetut teloitukset olivat aivan omaa luokkaan-
sa verrattuna rivimiesten vastaaviin ominaisuuksiin ja tekoihin?  

Aloitan rivimiesten kokemusten ja tekojen selvittelyn ähtäriläisestä joukkuees-
ta, joka osallistui Tampereen valtaukseen ja sitä ennen Tampereen keuhkotau-
tiparantolan valtaukseen. Nimimerkki –o –a kertoo seuraavaa:446 

Lopulta joutui vihollinen niin ahtaalle, että sen oli sulkeuduttava kau-
pungin kivimuurien sisään, ja me valkoiset vedimme tiukan ketjun kau-
pungin ympäri. Meidän joukkueemme piti ketjua ummessa Tampereen 
keuhkotautiparantolan kohdalla.  

Olin kahdeksan muun miehen kanssa pitämässä vahtia jonkun matkaa 
ketjun sisäpuolella, noin 40 m keuhkotautiparantolasta, joka oli punai-
sia täynnä, kuten pian huomattiin. – Aamulla, päivän valetessa kävi 
joukkuepäällikkömme luonamme tapansa mukaan tarkastamassa vah-
tia. 

Ei kai tuolla keuhkotautiparantolassa mitään ole, vallataan se, tuumi 
hän ja oli jo viiden miehen kanssa lähdössä, kun vihollinen aamun sa-
rastuksessa huomasi asemamme ja avasi tulen meitä vastaan. Yksi po-
jista sai heti kuulan käsivarren läpi ja heti senjälkeen päällikkömme kuo-
lettavan luodin rintaansa. Kolmaskin pojista sai takkinsa aivan risaiseksi. 

Olimme nyt jo kolmannen kerran yhden viikon kuluessa ilman päällik-
köä. Kalle Jussilan kaatuminen teki mitä syvimmän vaikutuksen koko 
komppaniaan. Hän oli pidetty mies toverina ja urhea taistelussa. 

Samana iltana saimme määräyksen ottaa 250 patruunaa mieheen ja 
kahden päivän muonan reppuihin. Arvasimme, että nyt tehdään sisään-
syöksy kaupunkiin. 
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Nimimerkin kertomus on mielenkiintoinen. Siinä kerrotaan 2.4.1918 tapahtu-
neesta joukkueenjohtaja Jussilan kaatumisesta.447 Tämä ajoittaa tapahtuman 
aamupäivään 2.4. Kertomus kuitenkin katkeaa kesken. Varsinaista parantolan 
valtausta ei kerrottu, vaan siirryttiin ajassa saman päivän iltaan ja annettuun 
käskyyn varautua seuraavan päivän operaatioon.  

Suomen vapaussota 1918 kertoo, että tiedustelijat olivat havainneet 31.3. vas-
ten yöllä parantolan olevan tyhjä ja että tästä syystä valkoiset olivat miehittä-
neet rakennuksen.448 Toisessa suurteoksessa ”Suomen vapaussota” taas kerro-
taan, että 31.3. tyhjäksi havaitun keuhkotautiparantolan olivat punaiset miehit-
täneet uudelleen konekivääreineen, ennen kuin valkoiset olivat ehtineet mie-
hittää paikan.449 Samalla kerrotaan, että parantolaa oli yritetty vallata, mutta 
ilmeisesti ei aluksi onnistuttu tässä aikeessa.  

Hieman myöhemmin kertoo jälkimmäinen teos, että 2.4.1918 ”aamupäivän 
kuluessa … lopuunsuoritettiin … hyökkäysvalmistukset…”. Tämän hyökkäysval-
mistelujen loppuun suorittamisen lohkon A alueella täytyi tarkoittaa parantolan 
valtaamista. Parantolahan muodosti hankalan bunkkerin suoraan hyökkäyslin-
jan edessä ja oli estämässä sujuvaa hyökkäystä 3.4. Tampereen keskustaan.  

Edelleen A-lohkon päällikön Kaarlo Malmbergin käskyssä Suomen vapaussota -
kirjassa on muun muassa seuraava lause: ”2) itään päin keuhkotautiparantolan 
aidasta seisoo marssivalmiina, pistimet kivääreissä klo 1,15 ap.” Tässä aamupäi-
vä klo 1:15 tarkoittaa yötä 3.4.1918. Joukot eivät olisi voineet olla keuhkotauti-
parantolan aidan itäpuolella, ellei parantolaa olisi sitä ennen vallattu.  

Miksi kukaan ei sitten kerro suoraan, että parantola vallattiin ja miksi tiedot 
ovat osin ristiriitaiset? Parantolan vaiheilla on varmasti käyty kohtuullisen kovia 
taisteluja. Siitä on merkkejä rakennuksen seinissä edelleen nähtävissä. Tokkopa 
ähtäriläiset olisivat ammuskelleet pitkin talon seiniä huvikseen.  

Seuraavassa kuvassa on nähtävissä parantolan seinää 2008. Parveke on raken-
nettu myöhemmin, mutta tiiliseinä on alkuperäinen. Luodinkoloista päätellen 
valkoiset ovat tähdänneet ikkunoihin, mikä onkin aivan loogista. Niistä on ni-
mittäin oletettavasti ammuttu valkoisia, ja samalla on saatu punaiset pysymään 
mahdollisimman paljon piilossa, että rynnäköijät ovat päässeet sisälle taloon. 
Ikkunat on vaihdettu uusiin, mutta ikkunajako on muurausten perusteella alku-
peräinen. 
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On siis aivan selvä asia, että ähtäriläisten joukkue on onnistunut valtaamaan 
parantolan ilmeisesti varsin nopealla rynnäköllä. Sotasurmat -tietokanta ei tun-
ne muita valkoisia uhreja kuin edellä mainittu Jussila. Sen sijaan punaisia kaatu-
neita on merkitty tuolle, varsin rauhalliselle päivälle kaikkiaan kolmetoista. Jou-
kossa on toki myös tykistötulen muualla Tampereella surmanneita henkilöitä, 
mutta osa lienee kaatunut juuri tässä mainitussa paikassa. 

 
Kuvassa on Tampereen Kaupin sairaalan seinää 2008. Kysymyksessä on sama seinä, 
johon valkoiset ampuivat 1918. Kuva: Pertti Kangasniemi 2008 

 
Tämän tyyppisestä rynnäköstä ja selvästä voitosta luulisi oltavan ylpeitä ja luuli-
si olevan aihetta kertoa tarinoita tapahtuneesta. Kuitenkaan näin ei ole käynyt. 
Ikävä mahdollisuus on, että parantolan sisällä on tapahtunut jotakin, josta ei 
haluta kertoa. Edellä on kerrottu Harmoisten teloituksista. Onko tässä paikassa 
tapahtunut jotakin samansuuntaista, josta ei haluttaisi puhua? Se on kuitenkin 
selvää, että Ähtärin pojat olivat raivoissaan joukkueenjohtajansa kuoleman 
johdosta. 

Tämä tapaus kertoo ainakin sen, että Suomen sisällissodassa sattui paljon ta-
pahtumia, joista ei haluta puhua jälkeenpäin. Näissä tapahtumissa olivat osalli-
sina aivan tavalliset suomalaiset miehet ja naiset, jotka toisaalla kykenivät hy-
vinkin urhoollisiin tekoihin. Onko heissä jotakin erilaisuutta verrattuna päälli-
köihin? Erona on toki se, että päällikkö on päällikkö, mutta onko päällikkö sen 
raaempi kuin rivimies? Kumpi on suurempi tai pienempi sankari? 

Toinen tapaus on edellistä paremmin todennettavissa, koska kyseinen henkilö 
on kirjoittanut muistelmansa Borgin kirjaan omalla nimellään. Kalle A. Ritokan-
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gas oli mukana valkoisen armeijan perustamisessa alusta asti. Hän kävi Vöyrin 
sotakoulun tammikuussa 1918 ja oli näin monia ikäisiään valmiimpi sotaan. 
Pitkälle näiden opintojen tähden hänelle lankesi päällikön tehtävä omassa suo-
jeluskunnassaan kuin luonnostaan. Asiassa ei haitannut se, että hän oli varsin 
toimelias mies. 

Yksi Ritokankaan ensimmäisistä tehtävistä oli viiden vangin kuljettaminen 
1.2.1918 Haapamäeltä Seinäjoelle.450 Samassa junassa oli mukana tuomari Jo-
nas Castrén. Ritokangas muistelee olleensa 31.1. jälkeen viikon päivät Haapa-
mäellä ennen vankien kuljetusta, vaikka todellisuudessa aika oli reilu vuorokau-
si. Tämä tapauskin osaltaan kertoo hyvin, kuinka traumaattisessa tilanteessa 
muisti voi pettää. Matkan jälkeen Ritokangas palasi miehineen Haapamäelle ja 
sitä kautta Vilppulaan. 

Vankeja oli siis viisi. Joukossa oli entinen sosialidemokraattien kansanedustaja, 
keuruulainen torppari Samuli Rantanen. Rantanen oli vastustanut aseellista 
kapinaa loppuun asti, mutta ammuttiin ensimmäisenä. Muut vangitut ja teloite-
tut olivat Nikolai Lahtinen, Eevert Lampinen, Juho Salonen ja Heikki Oskar Sax-
berg.451 Teloitukset tapahtuivat 2.2. ja 3.2.1918. Vangitsemisen lienee suoritta-
nut jääkäriupseeri Paul Wallenius, jonka kerrotaan suorittaneen Vilppulan rin-
taman taustalla puhdistuksia noina aikoina.452 

Ritokangas suoritti tehtävän muutaman alaisensa kanssa tunnollisesti. Hän ker-
too tapahtumasta, että ”453

nämä punakaartin johtomiehet lienevät olleet ensimmäi-

siä, jotka sota-oikeuden tuomiosta saivat hengellään maksaa rikoksensa”. 

Tapahtumaan liittyvä traumaattisuus ilmenee edellisessä sitaatissa. Siinä koros-
tetaan teloitusten laillisuusperustaa ja samalla niputetaan teloitetut punakaar-
tiin. Edellä mainittu Rantanen ei kuulunut koskaan punakaartiin. Laillisuuskin 
toteutui muodollisesti ja vain rimaa hipoen, koska Suomi ei ollut virallisesti so-
tatilassa. Sota-oikeuttahan ei voi olla olemassa ilman sotatilaa. Älykkäänä mie-
henä Ritokangas varmasti tiesi nämä olemassa olevat ristiriidat ja perusteli esi-
miehen käskyn itselleen korostamalla tekonsa laillisuusperustaa. Tässä tapauk-
sessa toteutui kuuliaisuus eikä omavaltaisuus, kuten monissa Hans Kalmin te-
oissa.  
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Ritokangas on epäilemättä noudattanut Mannerheimin sekä senaatin 1.2.1918 
antaman julistuksen linjaa, missä todetaan maassa olevan tapahtumassa laaja-
mittainen valtiopetosyritys. Samassa julistuksessa todetaan, että aseellinen 
suojeluskuntien vastustaminen on tulkittava sota-aikana tapahtuvaksi maanpe-
tokseksi.454 Ongelmana Seinäjoelle vietävien vankien kohdalla oli se, etteivät he 
olleet liittyneet aseelliseen vastarintaan. 

Ylipäällikön neuvottelukunta antoi Mannerheimille lausunnon 19.2.1918, jonka 
perusteella Mannerheim antoi kuulutuksensa 25.2. Tässä lausunnossa sekä 
kuulutuksessa on maininta, että tihutöitä tekevät punaiset sekä aseellista vasta-
rintaa tekevät punaiset tulee ampua paikalla ilman erillistä oikeudenkäyntiä. 
Myös antautuvia punakaartilaisia voi ampua päällikön harkinnan mukaan.455  

Tähän kuulutukseen nojautui suuressa määrin valkoisen armeijan myöhemmin 
noudattama käytäntö. Myös Ritokangas on ilman muuta ollut tietoinen tästä 
lausunnosta. Lainkuuliaisena miehenä hän on noudattanut kuulutusta.  

Hirsilästä olivat punaiset paenneet, kun Ritokankaan joukkue tuli paikalle 
20.3.1918. Ritokangas toteaa, että ”vain joku kivääriniekka tavataan ja luulta-
vasti niitä ei joudettu mukana kuljettamaan”.456 

Lausuma viittaa selvästi vankien teloittamiseen ”paikalla”. Ähtäriläiset olivat 
tulleet Lylystä Juupajoen vanhan kirkon mäelle 19.3. Kirkonmäki oli tyhjänä 
punaisista, mutta vähän matkan päässä Mellinkylässä, toiselta nimeltään Salo-
kunta, oli yhteenotto. Täältä ähtäriläiset sitten kulkivat Hirsilään.  

Suomen sotasurmat tuntee yhden teloitetun punaisen Salokunnassa 20.3.1918. 
Samaan aikaan, 19.3. Korkeakoskella sattuneen taistelun jälkityönä jokin toinen 
joukko-osasto teloitti yhdeksän punaista. Viisi punaisen teloitusta on merkitty 
tietokantaan merkinnällä ”Juupajoki 19.3.1918”. Sotasurmat -tietokannassa 
käytetään sanaa murhattu tai mestattu. Ne kivääriniekat, joihin Ritokangas 
viittaa saattavat olla juuri nämä viisi teloitusta sekä Salokunnan yksi teloitus. 
Kyseinen tietokanta on tosin kovin epätarkka, joten varmoja johtopäätöksiä sen 
perusteella ei voi tehdä. 

Myöhemmin Ritokangas joukkoineen osallistui Tampereen Tammelan kaupun-
ginosan puhdistukseen. Tuona päivänä 3.4.1918 tapahtui paljon pikateloituksia, 
mutta niiden osoittaminen vankien teloituksiksi on vaikeaa. Taistelutilanne oli 
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nimittäin koko ajan päällä ja sala-ampujiakin oli siellä täällä, joten rajanveto ei 
ole helppoa. Takahuhdin tapahtumista Ritokangas toteaa mm., että ”otamme 
ojan takaa pari, kolme vankia j.n.e.” Lauseen lopussa olevat kirjaimet nostavat 
kysymyksen, mitä ne tarkoittavat. Yksi selitys on teloitus.457 

Kaiken kaikkiaan Kalle Ritokankaan ja hänen miestensä eteneminen Tampereen 
ytimeen kuvastaa luultavasti aika tavallista valkoisen armeijan joukko-oston 
toimintaa. Tässä voidaan viitata vaikka edellä mainittuun Korkeakosken taiste-
lussa olleeseen joukko-osastoon. Oletan, että jokaiselle valkoisen armeijan 
osastolle kertyi jonkin verran vankien teloituksia. Olihan ylipäällikkö antanut 
osaston päällikölle luvan käyttää omaa harkintaa vankien kanssa. Liikkuvassa 
sodassa vankien mukana kuljettaminen olisi ollut vaikeaa, joten ne ammuttiin 
muitta mutkitta. 

Ylipäällikön kuulutus antoi teloitustoiminnalle eräänlaisen laillisuustakuun. 
Joukkueiden päälliköt saattoivat tyynnyttää omatuntonsa sanomalla, että ”tä-
mä on laillinen ja oikea tapa kohdella maanpettureita”. Kalle Ritokangas joukko-
osastonsa päällikkönä oli muodollisesti vastuussa kaikista tämän joukko-
osaston tekemistä pikateloituksista. Seinäjoen teloituksissa hän oli taas vas-
tuussa ampumisesta, mutta ei itse tuomiosta. Hänen vastuullaan on muodolli-
sesti siis 10 – 15 teloitusta. Tämä luku on luultavasti aika tavallinen hänen ase-
massaan olleelle henkilölle.  

Myöhemmin Kalle Ritokangas tilittä tuntojaan useammassakin tekstissä. Näistä 
teksteistä voi helposti havaita, että hän oli ajatellut sisällissodan aikaa ja tapah-
tumia paljon. Hän olisi varmasti halunnut pyyhkiä kevään 1918 tapahtumat pois 
Suomen historiasta, mutta ei tokikaan siihen kyennyt. Oheinen tietolaatikko 
sisältää otteen Ritokankaan pohdinnoista. Olkoot nämä ajatukset osoituksena 
lainkuuliaisen suomalaisen miehen suhtautumistavasta kansalliseen tragedi-
aamme. 

Vuonna 1928 Kalle A. Ritokangas tilittää tuntojaan Jyväskylä suojeluskuntapiirin 
10-vuotismuistojulkaisussa seuraavasti:458 

Oliko se vihaa noita etelä-Venäjältä tuotuja berdaaniveikkoja harmaa-
takkeja kohtaan, joiden kautta venäläinen järjestelmä paikkakuntaam-
me terrorisoi? Ei se ollut sitäkään. 
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Itse järjestelmää me vihasimme ja niitä korkeuksia, joiden viittauksesta 
se toimi. Ja sitä henkeä vihasimme, jonka se järjestelmä mukanaan toi, 
sitä maailmankatsomusta, jolle mikään ei ollut pyhää. 

Ensimmäisiltä Vilppulan päiviltä on mieleen jäänyt kaikkien kohottavien 
muistojen ohella eräs katkera pettymyksen tunne. Oltiin taistelussa 
isänmaan vapauden puolesta, mutta ketä oli vastassa? Ryssiä. Niin kyl-
lä, mutta ketä vielä enemmän? Suomalaisia, omia kansalaisia, joilla piti 
olla sama isänmaa kuin meilläkin! He olivat vastassamme ryssien rinnal-
la ja valtavana enemmistönä. … Meidänkö surmamme oli heidän on-
nensa ehto? 

Oliko siis pyrkimyksemme väärä, koska osa kansaa oli päinvastaisella 
kannalla? … Tässä täytyi olla kamala erehdys ja sen täytyi olla tuolla toi-
sella puolella. Työ oli tehtävä, vaikka siihen liittyi tuo karvas tieto, että 
ammuttu kuula lävistää ehkä oman kansalaisen. 

Kukin vastatkoon erehdyksistään. Mutta kuka vastasi? Eivät punaisten 
johtajalurjukset, jotka paljastivat luonteensa hylkiömäisyyden luikkies-
saan pakoon silloin kun heidän joukkonsa suurimman sekasorron ja 
varmaan turmioon ajettuna olisivat kipeimmin johtajaa kaivanneet. 

Monesta miehestä paljasti sota puolella jos toisellakin pedon, jonka ilo 
oli vain tappaa, tappaa. Veren haju hänet nostatti raivoon. Sellaisesta 
miehestä käännyin inhoten pois. Vaikka sota on surmaamista, on luon-
notonta, että se voi koitua nautinnoksi. 

Myöhemmin, vuonna 1957, Ritokangas toteaa:459 

… meille oli katkera pala se, että oli samalla taisteltava omia kansalaisia 
vastaan. Olimme sinisilmäisiä idealisteja, joille tällainen mahdollisuus 
tuntui mahdottomuudelta. Mutta kun se oli tosiasia, oli purtava ham-
masta yhteen, itkettävä vain sisimmässään ja pidettävä jokaista ryssän 
rinnalla taistelevaa vihollisena. Pehmeän idealistinkin oli kovetuttava. 

Kalle Ritokankaan ajatukset eivät vaikuta ainakaan psykopaatin ajatuksilta. Niis-
sä on myötätuntoa, mutta tietyin tiukoin ehdoin varustettuna. Niissä on myös 
syyllisyyttä, hämmennystä, surua ja tuskaa. Ritokangas on ollut ilmeisen älykäs 
ja analyyttinen henkilö, joka kykeni pohtimaan vaikeitakin asioita eri näkökul-
mista käsin. Hän antaa myös selkeän tuomionsa mielivaltaisille teloituksille. 
Voimme hyvin olettaa, ettei hän hyväksynyt oman joukko-osastonsa tekemiä 
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teloituksia, mutta ei voinut niitä estääkään. Voi olla, että juuri näitä teloittajia 
Ritokangas tarkoittaa ”sellaisilla miehillä, joista hän kääntyi inhoten pois”.  

Frankfurtin käsittein ajatellen Ritokangas ei ole vallaton addikti, koska hän ky-
keni ajattelemaan tekojaan ja tekojensa seurauksia. Hänellä oli hyvin toimiva 
toisen asteen tahtotila. Häntä ei voi pitää varsinaisesti vastentahtoisenakaan 
addiktina. Näin on siksi, ettei hänestä ole löydettävissä pakkomielteistä halua 
tappaa. Enemmänkin hän tappoi kuuliaisuuttaan esivallalle sekä puhtaan aat-
teellisista syistä. Näin ollen häntäkin voidaan pitää lähinnä halukkaana addikti-
na, kuten Kalmia ja Kaljusta. Kaikki nämä miehet tappoivat aatteellisista syistä.  

Tähän on syytä kirjoittaa Frankfurtin tekstiä muunneltuna. Olen muuttanut 
hänen tekstissään sanan huume tai huumeiden käyttö sanaksi tappaminen ja 
ilmaisun fysiologinen riippuvuus ilmaisulla aatteellinen riippuvuus ja kursivoinut 
ne seuraavaan sitaattiin:460 

Halukkaan addiktin tahto ei ole vapaa, koska hänen halunsa tappaa 
johtaa tulokseen riippumatta siitä, haluaako hän, että tämä halu muo-
dostaa hänen tahtonsa. Mutta kun hän tappaa, hän tappaa vapaasti ja 
vapaasta tahdostaan. Olen taipuvainen ajattelemaan, että hänen tilan-
teessaan ensimmäisen asteen halu tappamiseen on ylimääräävänä. 
Tämä halu on hänen tuloksiin johtava halunsa, koska hän on aatteelli-
sesti riippuvainen. Mutta se on hänen tuloksiin johtava halunsa myös 
siksi, että hän haluaa sen olevan. Hän ei voi hallita tahtoaan, mutta hän 
on tehnyt tästä halusta omansa toisen asteen halullaan, jonka mukaan 
hänen halunsa tappaa tulisi johtaa tuloksiin. Koska hänen riippuvuu-
tensa ei ole ainoa syy, jonka vuoksi hänen halunsa tappaa johtaa tulok-
siin, hän voi olla moraalisesti vastuullinen tappamisesta.  

Aatteellinen riippuvuus on Kaljusella toisenlainen kuin valkoisen puolen miehil-
lä. Riippuvuus aatteesta on kuitenkin yhtä perusteellinen ja syvä, suorastaan 
myyttisen uskonnollinen. Kaikkien kohdalla tappaminen on myös tuloksellista. 
Kukin voi laskea tililleen vähintään kymmenen teloitusta. Jokaisella on olemassa 
toisen asteen halu, jonka avulla itse kukin voi perustella itselleen, miksi tappaa. 
Useat valkoiset näkevät ryssät haittaeläiminä, joita tulee hävittää mahdollisim-
man paljon. Punainen puoli taas näkee lahtarit pelkkinä tekopyhinä verenimi-
jöinä, joiden tappaminen vapauttaisi maan pahuuden synkän yön painolastista. 
Kuitenkin jokainen ohjautuu primitiivisen raivon perustalta, jossa ei tunneta 
myötätuntoa. Myötätunto syntyy vasta toisen asteen halun myötä. Tässä ver-
tailussa on Ritokangas varmasti merkittävästi muiden miesten edellä ja siksi 
ehkä moraalisesti parhaiten sankariksi sopiva.  
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Valkoinen teinisankari 

Suomen sisällissotaan osallistui suuri määrä alaikäisiä sotilaina. UNICEF määrit-
telee alle 18-vuotiaan eli alaikäisen henkilön lapsisotilaaksi, jos tämä on muka-
na aseellisessa konfliktissa jossakin joukko-osastossa. YK:n yleissopimus lapsen 
oikeuksista vuodelta 1989 asettaa artiklassa 38 lapsisotilaan ikärajaksi 15 vuot-
ta. Näin ollen käytänkin tässä rinnalla termiä teinisankari tai teinisotilas. Lap-
sisotilaita oli sekä valkoisilla että punaisilla. 

Esimerkkinä ajan hengestä voidaan hyvin käyttää Haapamäen Yhteiskoulun 
oppilaista koottua komppaniaa. Komppanian johtajana oli Tauno Jatkola.461 
Tämä koululaisosasto ei ollut ainutlaatuinen. Vastaavanlaisia oli muuallakin 
Suomessa, kuten Jyväskylä Lyseossa.462 Vaikka kaikkialla ei ollut suoranaisia 
oppilaskomppanioita, osallistuivat sadat alaikäiset oppikoulujen oppilaat sota-
toimiin. Näin oli muun muassa Karjalassa, missä sotatoimiin rintamalla valkois-
ten puolella osallistui yhteensä 215 poikaa ja 31 tyttöä.463 Vastaavasti punaisten 
puolella oli saman lähteen mukaan 15 oppikoulupoikaa ja 5 -tyttöä. 

Kyseinen Haapamäen poikajoukko teki johtajansa ja opettajansa Jatkolan kans-
sa syksyllä 1917 yhteisen valan, jonka siinä mukana olleet kokivat sitoneen hei-
tä toimimaan, kuten toimivat.464  

Haapamäen koululaisten joukko-osasto on kuvassa oheisessa tietolaatikossa. 
Henkilöiden tunnistaminen on osin mahdollista, mutta tietty epävarmuus kui-
tenkin jää jäljelle. Ikä on laskettu talveen 1918. Mukana on kolme yli 18-
vuotiasta. Eli nykymääritelmän mukaan loput kahdeksan poikaa olivat lapsisoti-
laita. Heistä kolme oli 14- tai 15-vuotiaita eli kiistatta vielä lapsia.  

Kiintoisaksi tämän teinisotilaiden joukon tekee poikien elämän jatko. Osa pojis-
ta menestyi aivan normaalisti, mutta joillekin elämä näytti vaikeamman puolen-
sa. Toisaalta sankarimyytin käsitteen kannalta on merkitystä jo sillä, että lap-
sisotilaita arvotettiin ja suorastaan ihannoitiin. Hyvä esimerkki ajan hengen 
mukaisesta lapsisotilaiden ihannoinnista on Elsa Heporaudan kirja ”Sankaripoi-
kia”.465 Jo se, että tuollainen kirja kirjoitetaan, kertoo ajalle tyypillisestä mytolo-
giasta. Ritokangas myöntää suoraan, mistä kyseisen mytologian juuret nouse-
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vat. Hän toteaa, että ”Raamattu ja Vänrikki Stoolin tarinat olivat ne kaksi kirjaa, 
jotka pitivät yllä Suomen kansan uskoa ja rohkeutta”.466 Raamatun ja vänrikin 
tarinoiden yhteys ei ole mutkaton, mutta tuolloin sen uskottiin olevan mutka-
ton.  

 
Kuvassa on Haapamäen Yhteiskoulun oppilaista koottu ”komppania” yhteiskoulun ti-
loissa talvella 1918. Käsissään pojilla on pääosin venäläisiltä sotilailta varastettuja asei-
ta. Ennen kaikkea Teofilus Myry ja John Janné kunnostautuivat asevarkaina.

467
 Kuvassa 

ovat kaikesta päätellen ainakin seuraavat henkilöt: Pekka Jokipaltio 16v., Veikko Joki-
paltio 15 v., Lauri Makkonen 19 v., John Janné 16 v

468
., Eero Salunen 17 v., Yrjö Salunen 

14 v., Teofiilus Myry 18 v., Väinö Lehvä 18 v., Aulis Rautonen 15v.ja Heikki Vääriskoski 
16 v.

469
 Kuvassa edessä keskellä on selvästi joukon vanhin, siis Makkonen. Jokipaltion 

pojat tunnistan vanhana haapamäkeläisenä sukunäöstä, Pekka vasemmalla ja Veikko 
edessä toinen oikealta. Kaksi muuta yli 18-vuotiasta lienevät edessä toinen vasemmalta 
ja takana toinen vasemmalta, eli Myry ja Lehvä. Yksi kuvan pojista jää nimeämättä. 
Vaihtoehtoja on useita. Kuva: Sotamuseo 
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Kaiken kaikkiaan Haapamäen teinikomppaniassa oli eri-ikäisiä poikia seuraavas-
ti: 

11v. 1 ? 
12v. 1 lähettinä 
13v. 2 ? 
14v. 2 molemmat lähettinä 
15v. 5 ainakin kolme rintamalla 
16v. 5 ainakin kolme rintamalla 
17v. 2 toinen rintamalähettinä 
18v. 2 rintamalla ja rintamalähettinä 
19v. 1 rintamalla 

Pojista Makkonen, Janné ja Jokipaltion veljekset sekä ilmeisesti myös Vääris-
koski menivät pian kuvan ottamisen jälkeen Seinäjoelle liittyen Uudenmaan 
rakuunarykmentin järjestyslipustoon ja siten he palvelivat sisällissodassa Uu-
denmaan rakuunarykmentissä. John Janné ja Veikko Jokipaltio lähetettiin ra-
kuunarykmentistä vakoilemaan punaisten asemia Toijalassa. He joutuivat pu-
naisten vangiksi päästen vapaaksi vasta, kun saksalaiset olivat vallanneet Riihi-
mäen.470 Heitä siirreltiin eri paikkoihin vankeusaikanaan. 
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Kuvassa ovat Uudenmaan rakuunat Seinäjoella. On oletettavaa, että Haapamäen pojat 
ovat joukossa mukana. Kuva on otettu kirjasta Suomen vapaussota kuvissa I, fragment-
ti. 
 

Salusen veljekset, ja Myry menivät opettajansa Tauno Jatkolan kanssa Vilppu-
laan.471 Sieltä käsin he toimivat lähetteinä Vilppulan rintaman rintamapäällikölle 
sekä I Ruoveden pataljoonan päällikölle. Tätä tehtävää pojat hoitivat Tampe-
reen valtaukseen asti. Myös Erkki Murtomäki lienee ollut tässä joukossa, koska 
kuoli vahingonlaukauksesta Vilppulassa 7.4.1918.472 Lehvä palveli sisällissodassa 
jyväskyläläisten joukko-osastossa sekä Rautonen ähtäriläisten joukoissa.473  

Varsinaisiin taistelutoimiin kuvan pojista joutui seitsemän henkilöä. Lähetteinä 
toimi kolme poikaa. Läheteistä Eero Salunen oli jo 17-vuotias ja Myry 18-
vuotias. Vain Yrjö Salunen oli selvästi lapsi. Näin ollen varsinaisiin taistelutoi-
miin kuvan pojista osallistui viisi selvästi lapsisotilasta. Nuorin heistä oli täyttä-
nyt 11.12.1917 15 vuotta.  
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Eri lähteissä mainitaan kaikkiaan 21 Haapamäen Yhteiskoulun poikaa, jotka 
tavalla tai toisella osallistuivat valkoisen armeijan toimintaan. Näistä lähteistä 
Kalle Ritokankaan maininnat poikien osallistumisesta toimintaan antaa var-
mimman kuvan siitä, ketkä olivat mukana rintamalla.474 Airikki Pousin väitöskir-
jassaan kirjaamissa nimilistoissa on nimiä, jotka esiintyvät vain kerran jossakin 
lähteessä.  

Kaikkien poikien elämän tulevista vaiheista ei ole tietoa, mutta joistakin on. 
Heikki Vääriskoskesta tuli poliisikonstaapeli, Pekka Jokipaltiosta eversti ja Teofi-
lus Myrykin suuntautui aktiiviupseeriksi.475 Väinö Lehvä on mahdollisesti ollut 
toisessa maailmansodassa majuri ja KTR 14 II:n komentaja.476  

Koneenkäyttäjä, John (Jukka) Janné ansioitui pojista parhaiten ääriliikkeissä. 
Hänestä kasvoi 1920-luvulla erittäin kiihkomielinen oikeistolainen päätyen La-
puan Liikkeen piiriin. Hänen ajattelunsa sisälsi vielä 1950-luvulla selviä rasistisia 
piirteitä, kuten juutalaisvastaisuutta.477 Hän oli vuonna 1930 Lapuan liikkeen 
Helsingin iskujoukon johtaja.478 Hän oli samoissa piireissä toisen lapsisotilaan 
Kosti-Paavo Eerolaisen kanssa, vaikka eivät toisiaan Eerolaisen sekä Jannénkin 
sanojen mukaan suoranaisesti tunteneet.479 Molemmat miehet olivat kuitenkin 
Etsivän Keskuspoliisin miehiä, Janné pääosaston nuorempi etsivä Helsingissä ja 
Eerolainen Vaasassa.480  

Kyseiset miehet järjestivät muilutuksia ja muita laillisuuden kannalta kyseen-
alaisia toimia. Janné pidätettiin Joensuussa osallisuudestaan Ståhlbergin muilu-
tukseen 15.10.1930.481 Eerolainen taas pidätettiin Lapualla osallisuudesta kan-
sanedustajien Rötkö ja Pekkala kyyditykseen 18.10.1930.482 

Lokakuun 14. päivänä 1930 pakotettiin Suomen entinen presidentti K.J. Ståhl-
berg sekä hänen vaimo Ester nousemaan autoon, ja matka koilliseen alkoi. 
Matka päättyi Joensuuhun, missä seuraavaa kyyditysautoa ei ilmestynytkään 
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paikalle.483 Käsky muilutukseen oli tullut silloiselta yleisesikunnan päälliköltä 
kenraalimajuri K.M. Walleniukselta. Muutenkin kyydityksen puuhaajina oli 
joukko upseereita, kuten eversti Eero Kuussaari. 

Ester Ståhlberg luonnehtii muistelmissaan Jannéa ”erikoiseksi, häikäilemättö-
mäksi, fanaattiseksi ja rohkeaksi”. Lisäksi hän toteaa, että Janné oli ulkomuo-
doltaan ”hyvän näköinen, hienopiirteinen, mainioryhtinen, ponnekas ja jousta-
va”.484 

Rikos vietiin käräjille ja siellä kyyditystä johtanut John Janné sai luvattomasta 
toisen vapauden riistämisestä kuritushuonetta vuoden ja kuusi kuukautta. 
Tuomio aleni Korkeimmassa oikeudessa vuoteen kuritushuonetta. Wallenius 
vapautettiin lopulta kokonaan, vaikka ehtikin istua vankilassa hetken aikaa en-
nen KKO:n lopullista ratkaisua.485  

Kaikesta eroavuudestaan huolimatta on Jannén ja muiden Haapamäen poikien 
elämänurassa yhteneviäkin piirteitä. Kaikkia yhdisti nimittäin varsin tiukka 
isänmaallisuus sekä useiden miesten suuntautuminen joko sotilaiksi tai polii-
seiksi. Jannénkin ystäväpiiriin kuuluin armeijan sekä poliisin johtoa, kuten 
Ståhlbergin muilutusjuttu osoittaa. Olipa hän itsekin ollut Etsivän Keskuspoliisin 
puuhissa mukana. 

Jannén työpaikka Ståhlbergin muilutuksen jälkeen lienee ollut eräänlainen suo-
jatyöpaikka. Työn Lievestuoreen tehtaalle hänelle järjesti äärioikeistolaissympa-
tioistaan tunnettu tehtaanomistaja Rafael Haarla ja hänen poikansa Eino Haar-
la.486 Myöhemmin Jannén ja Haarlan välit viilenivät, kun Janné uskalsi arvostella 
Haarlan vapamuurarijäsenyyttä.487 Vapaamuurariuskysymys on aatteellisesti 
kiintoisa ero kahden äärioikeistolaisen henkilön välillä. Fasistit, natsit, kommu-
nistit ja konservatiiviset kristityt ovat aina vastustaneet vapaamuurariutta, ku-
kin ryhmä omista syistään johtuen. Silti nämä ryhmät ovat olleet keskenään 
vihamielisissä suhteissa.  
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Muutamat Haapamäen pojista osallistuivat myös talonpoikaismarssiin 7.7.1930. 
Siihen osallistui Keski-Suomen rykmentin I pataljoonan IIII komppanian apulais-
päällikkönä Kalle Ritokangaskin.488  

Jos miettii Jannén tapausta traumateorian kannalta, ei voi olla kiinnittämättä 
huomiota punaisten vankina oloon. Teinipojalle tällainen kokemus ei varmasti 
ole ollut hauska. Vaikka aluksi Janné ja muutkin pojat ovat saattaneet kokea 
koko sodan suurena seikkailuna, ei se sitä luultavasti ole ollut enää siinä vai-
heessa, kun kiihkomielinen punikki on tökkinyt pistimellä kylkeen.  

Janné oli tosin Haapamäen pojista kurittomin. Hän anasti ensimmäisen kiväärin 
venäläisiltä sotilailta ja hän yllytti muitakin poikia asevarkaiksi. Hän myös jatkoi 
aseiden varastamista, vaikka koulun johtaja Tauno Jatkola vastusti kyseistä toi-
mintaa. Jannéssa oli siis kapinallisia ja omavaltaisia piirteitä jo ennen sisällisso-
taa. Janné oli myös ilmeisen älykäs ja toimelias, kuten Ester Ståhlbergkin todis-
taa omissa muistelmissaan. Myös fanaattisuus ja häikäilemättömyys nousevat 
Ståhlbergin arviossa esiin. 

Janné sai kokea Jokipaltion veljesten kanssa myös pikateloituksia. Pekka Joki-
paltio kertoo, kuinka vankeja ammuttiin muun muassa Sääksmäellä. Ennen 
Sääksmäen taistelua olivat Veikko Jokipaltio ja John Janné jääneet vangeiksi.489 

Myös lähetteinä toimineet pojat saivat nähdä paljon sellaista, mitä teinipojan ei 
pitäisi nähdä. Teofilus Myry kertoo, kuinka hän joutui Tampereen valloituksen 
jälkeen juoksemaan lähettinä ihmisten ja hevosten raatojen välissä. Olipa hän 
yhtenä yönä kompastunutkin kuolleeseen punakaartilaisen juostessaan lähetti-
tehtävissään.490 

Tällaiset äärikokemukset jättävät yleensä lähtemättömän jäljen. Kuten Jussi 
Niinistö toteaa käyneen Kosti-Paavo Eerolaiselle Heinolan taistelussa helmikuun 
lopulla, lienee käynyt myös Jannélle vankeudessaan.491 Niinistö kertoo Eerolai-
sen todenneen päiväkirjassaan, että ”Kostoa niin kauan, kun voi kostaa, kun 
vielä nuori käteni kykenee kivääriä laukaisemaan.” 

Ei liene aivan kaukaa haettu ajatus, että myös Janné haki kostoa kommunisteil-
le. Eerolainen oli Jannéta vuoden nuorempi, molemmat silti vielä teini-ikäisiä 
koltiaisia. Ensin tuli into ja uho, sitten selkäsauna ja kärsimys kommunistien 
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toimesta ja sitten syttyi syvä vihainen kostonhalu. Vasta myöhemmin molem-
mat ovat luultavimmin alkaneet jäsentää maailmankatsomustaan selkeämmin 
fasistiseen suuntaan.492 Eerolaisen kiihkomielisyydestä käy esimerkistä hänen 
syömälakkonsa lokakuussa 1930, kun hänet oli pidätetty muilutuksiinsa liitty-
en.493 

Eerolainen haavoittui lievästi Heinolassa helmikuun lopulla 1918 ja hänen serk-
kunsa kaatui.494 Itse taistelu päättyi punaisten selvään voittoon. On mielenkiin-
toista ajatella, miksi Eerolainen katkeroitui niin paljon kuin katkeroitui tästä 
tappiosta. Mukana oli satoja muitakin miehiä eivätkä he julistaneet samanlaista 
kostoa punikeille. Väkisin nousee mieleen, että jotakin taustoja hänellä on täy-
tynyt olla kokemuksessaan. Toinen selitys on, että hänen neurologiansa oli si-
ten varustettu, ettei hän kestänyt turhaumia. Myös Kaljusen oli niitä vaikea 
kestää. 

Eerolainen on paljon Jannéta tunnetumpi henkilö. Jotkut pitävät häntä erään-
laisena suomalaisena sankarina. Tähän viittaa Niinistön kirjan nimikin ”Suoma-
laisia vapaustaistelijoita”. Eerolainen kokeili joitakin käytännön töitä sisällisso-
dan jälkeen. Ne eivät miellyttäneet, eikä koulunkäyntikään miellyttänyt. Nuoren 
miehen mieli oli järkkynyt sodassa.495  

Tavanomaiseen traumadynamiikkaan kuuluu, että uhri alkaa toistaa traumaan-
sa. Näin toimi Eerolainenkin. Etsivän Keskuspoliisin etsivänä hän saattoi elää 
maailmassa, missä hänen mielensä sisälle syntynyt raaka kahtiajako hyviin val-
koisiin ja pahoihin punaisiin saattoi elää. Samalla hän pystyi vaikuttamaan sii-
hen, että hyvyys voittaa alaa pahuudelta. Hän ei kuitenkaan kyennyt sopeutu-
maan muuttuvaan maailmaan, missä oli vähin erin vain elettävä toisinajatteli-
joiden kanssa. Eerolainen ajautui äärimmäisessä jyrkkyydessään omavaltaisuu-
den tielle. Hän otti oikeuden omiin käsiinsä ja lopulta kuudentoista muilutuksen 
mies joutui vankilaan.496  

Luultavasti Jannélle kävi jotakuinkin samalla tavoin. Äärimmäinen musta-
valkoisuus ajoi hänet Lapuan liikkeeseen ja muiluttajaksi. Tätä kautta hänkin 
päätyi vankilaan.  
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Molemmissa miehissä, Lahden yhteiskoulun salajärjestön ja Haapamäen Yhteis-
koulun, aluksi salaisen komppanian jäsenessä on hämmentävän paljon samoja 
piirteitä kuin Heikki Kaljusessa. Taustalta löytyy traumoja, jotka suuntasivat 
miesten käyttäytymistä. Omavaltaisuus otti ohjat ja aatemaailma oli erittäin 
musta-valkoinen. Näistä kolmesta henkilöstä oli ehkä Kaljunen jopa harkitsevin. 
Sen sijaan hän oli ilman muuta narsistisin. Kaljunen saattoi jättää ampumatta 
ilmeisen vihollisensa, jos teko tuki hänen narsismiaan. Eerolainen ei toiminut 
näin. Jos hän havaitsi, että joku oli eliminoitava, hän teki sen joko kostosta tai 
aatteen tähden. Kaljunen empi usein ratkaisuaan, Eerolainen ja luultavasti 
Jannékin olivat suoraviivaisempia. Janné oli myös ilmeisen röyhkeä, koska us-
kalsi pojankoltiaisena muun muassa lyödä pistoolilla asevarkautta vastustavaa 
jarrumiestä Haapamäen asemalla.497 Myöhemmin, Koverin sotavankileirin joh-
tajana toisen maailmansodan aikana Eerolainen oli jo tasoittuneempi ja kohteli 
vankeja itse asiassa paremmin kuin edeltäjänsä kapteeni Arvo Kartano.498  

Ei ole syytä unohtaa sitäkään totuutta, että ihmisillä on synnynnäisesti erilainen 
kyky kestää ristiriitoja ja traumoja. Siinä, missä joku katkeroituu ja alkaa kostaa, 
toinen kykenee sivistyneempään käyttäytymiseen. Näin on luultavasti käynyt 
Jannén ja Veikko Jokipaltion kohdalla. Toinen radikalisoitui kriminaaliasteelle, 
toinen loi tavallisen elämän, vaikka molemmat kokivat suurin piirtein samanlai-
sen vankeus- ja sotakokemuksen 1918.  

Vain harva kykenee todella suuressa kriisissä olemaan aivan vakaa ja tyyni. 
Suomen sisällissodan ajoilta on löydettävissä erilaisia reaktioita. Kirjailijoista – 
jotka ovat jättäneet arvioitaan jälkipolville – Juhani Aho ja F. E. Sillanpää yritti-
vät löytää tasapainoa ääripäiden välillä. Kumpikaan ei hyväksynyt valkoista ter-
roria, vaikka olivat valkoisia aatteeltaan. Sen sijaan Ilmari Kianto ja Maiju Lassila 
valitsivat puolensa jo sodan aikana ja kiihkoilivat asiansa puolesta veren maku 
suussa, Lassila kuolemaan asti. Kuinka olisi käynyt Ahon ja Sillanpään, jos he 
olisivat joutuneet kokemaan henkilökohtaisesti punaisten raaimman väkival-
lan? Olisiko tasapaino säilynyt?  

Heikki Kaljunen oli ennen kaikkea halukas addikti, kuten on jo todettu. Sen si-
jaan Eerolainen oli kokemiensa traumojen jälkeen lähinnä vallaton (Wanton) 
addikti, jota tunteet heittelivät. Koettu trauma ja sen jälkeen noussut halu kos-
taa oli niin suuri, ettei toisen asteen halu toiminut, vaan toiminta lähti niin sa-
notusti selkäytimestä. Vasta vuosien kuluessa hän pystyi rakentamaan kostol-
leen toisen asteen halun, fasismin. Kolmannessa vaiheessa hän joutui muutta-
maan tätäkin vastaamaan ajan vaatimuksia: Koverin leirissä ei voinut suin päin 
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teloittaa vankeja. Hän kesti tämän tilanteen, mikä kertoo toisen asteen halun ja 
tahtoelämän kehittymisestä. Samalla tämä kehitys kertoo siitä, että sisällisso-
dan ajan traumat alkoivat rauhoittua. John Jannéen voi soveltaa samaa ajatus-
kuviota. Hänkin oli muilutusaikoinaan vasta kehittämässä itselleen toisen as-
teen halua ja tahtoa. 
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Lopuksi 

Käsillä olevassa kirjassa on tarkasteltu useiden henkilöiden väkivaltaista toimin-
taa Suomen sisällissodassa. Tarkastelun päähenkilönä on ollut punapäällikkö 
Heikki Kaljunen. Hänen rinnalleen on sitten otettu valkoisen ja hieman punai-
senkin puolen henkilöitä, jotka suorittivat sodan aikana enemmän tai vähem-
män väkivaltaisia tekoja. Lisäksi on otettu mukaan vertailuun Haapamäen Yh-
teiskoulun oppilaiden muodostaman joukko-osaston lapsisotilaat kuvaamaan 
ajan henkeä ja arvomaailmaa.  

Tarkoitus on ollut ensin hahmottaa Heikki Kaljusen persoonaa ja elämää sen 
selvittämiseksi, miksi hän tappoi ihmisiä niinkin paljon kuin tappoi. Sitten on 
ollut tarkoitus tarkastella vertailuhenkilöitä sen selvittämiseksi, onko näissä 
muissa tapauksissa yhtenevyyksiä Kaljusen tapaukseen. Samalla Kaljusen toi-
minta asettuu paremmin terrorin kokonaiskuvaan ja monet myyttiset piirteet 
häneen liittyen joutuvat kritiikin kohteeksi. 

Johtopäätöksenä voitaneen todeta, että joitakin yhtenevyyksiä varmaan on 
ollut, joskin erojakin on ollut. Ehkä yksi keskeisistä samankaltaisuuksista on 
ollut vahva aatteellinen tausta. Kaljunen uskoi vahvasti kommunistiseen uskon-
toon, valkoisen puolen miehet uskoivat vähintään yhtä vahvasti suomalaisuu-
den uskontoon. Kysymys tässä ristiriidassa oli siis jossakin määrin samasta kuin 
tämän päivän keskustelussa kansallisvaltioista ja Euroopan integraatiosta. 
Kommunismiin liittyi nimittäin voimakas internationaalisuuden aate. Neuvosto-
Venäjän rinnalla tämä olisi vääjäämättä tarkoittanut suomalaisen nationalismin 
merkityksen vähenemistä. Yhtenevyys sisälsi siis myös antagonistisen eli sovit-
tamattoman ristiriidan. 

Toinen merkittävä yhtenevyys eri henkilöiden välillä on suurehko omavaltai-
suuden aste heidän toiminnassaan. Kaljunen oli omavaltainen esimiehiinsä 
nähden, samoin Kalm ja Elfvengren. Kaljunen oli kaiken lisäksi kapinallinen suh-
teessa valtiovaltaan. Myös Haapamäen koulupojat opettajansa Jatkolan johdol-
la olivat alkuvaiheessa toimintaansa omavaltaisia suhteessa Venäjän valtaan. 
Periaatteessa myös Vöyrin koulu, johon Ritokangas osallistui, edusti omavaltai-
suutta suhteessa Venäjään. Kosti-Paavo Eerolainen ja John Janné olivat hyvinkin 
omavaltaisia suhteessa jopa varsin oikeistolaiseen Suomen sisällissodan jälkei-
seen valtiovaltaan nähden.  

Nykänen ja Haukijärvi sekä Viipurin ja Suinulan teloittajat edustivat kaikki omal-
la tavallaan omavaltaisuutta. Haukijärvi ei sietänyt työväenyhdistyksen sääntöjä 
ja päätti kostaa, kun sai vallan. Viipurin lääninvankilan teloittajat päättivät kos-
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taa kokemansa katkeran tappion, kun vielä ehtivät. Suinulassa taas punaiset 
teloittajat päättivät näyttää, kenellä on valta. Omavaltaisuus on mukana kaikis-
sa näissäkin tapauksissa.  

Kolmas merkittävä yhtenevyys lähes kaikissa tapauksissa on ollut henkilökoh-
taisten traumojen kokeminen joko varhaisemmassa lapsuudessa tai sitten kes-
ken sisällissodan. Monen tässä tutkimuksessa mukana olleen henkilön oli vaikea 
kestää turhaumia. Moni oli myös toiminnan mies, Kaljunen suorastaan levot-
tomuuden asteelle. Myös Elfvengrenistä mainitaan, että hän oli levoton sielu. 
Tässä kirjassa on tutkittu lähinnä Kaljusen lapsuutta. Varmaan olisi kiintoisaa 
tutkia itse kunkin vertailussa olleen lapsuutta.  

Loppuun olen tehnyt kaavion, jonka kautta pyrin kuvaamaan tämän kirjan teo-
reettisia tasoja. Pyrkimys on yrittää antaa selitys sille, miksi terroristeja syntyy 
ja miksi sotia käydään. Nähdäkseni tämä on vääjäämätöntä. Ikuinen ristiriita 
ihmisen sisällä ensimmäisen asteen halujen kesken luo jokaiseen jo lähtökoh-
taisesti jännitteen. Ihminen haluaa jäädä henkiin ja jatkaa sukuaan, mutta ih-
misten keskinäinen kateus ja valtataistelu ovat tuon halun esteenä tai oikeam-
min haittana. 

Tämän ristiriidan ratkaisemiseksi ihminen pyrkii rakentamaan järjestelmiä, joi-
den avulla turvattaisiin niin oma kuin toistenkin elämä. Näin syntyy toisen as-
teen tahtomaailma kaikkine järjestelmineen. Olennainen järjestelmä on kont-
rollijärjestelmä, joka säätelee ensimmäisen asteen halujen ryöpsähtelyjä. En-
simmäisen asteen halujen ja toisen asteen tahdon välille siis syntyy myös anta-
gonistinen ristiriita.  

Suuriin vaikeuksiin joudutaan kahta tietä. Kun kontrollijärjestelmä muuttuu liian 
raskaaksi, syntyy kapinaa tai järjestelmä romahtaa omaan mahdottomuuteen-
sa. Venäjällä syntyi 1917 kapina ja 1990-luvun alussa järjestelmä romahti mah-
dottomuuteensa. Toinen tie on yksittäisten henkilöiden omavaltainen toiminta, 
eräänlainen kapina sekin.  

Yksittäisten henkilöiden omavaltaisuus taas on mahdollista parhaiten silloin, 
kun yhteiskunnan kontrollijärjestelmä ei toimi tai toimii vain vaivoin. Tilanne 
Suomessa vuonna 1917 oli tällainen. Maassa ei ollut omaa armeijaa ja poliisilai-
toskin oli puolitehoinen. Maa oli ollut yli sata vuotta Venäjän kontrollijärjestel-
mien alainen, mutta ensimmäinen maailmansota sekoitti Venäjän. Tämä tilanne 
huusi avukseen jotakin ratkaisua. Samalla tilanne antoi toiminnan miehille 
mahdollisuuden toteuttaa jotakin, mikä ei ollut ennen mahdollista. Syntyi jää-
käriliike, mutta syntyi myös radikalisoituva työväenliike.  
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Maassa nosti päätään toisilleen osin vieraat kapinaliikkeet. Näiden välillä oli 
antagonistinen ristiriita, suuri valtataistelu ja suuri kateus. Etenkin bolsevisteja 
leimasi kateus, kun taas toista puolta ahneus. Valtaa ei haluttu jakaa kummin-
kaan puolin. Toisella puolella oli menetettävää, toisella taas ei mitään menetet-
tävää. Sotaa ei voitu estää.  

Tällainen tilanne antaa tilaa niille yksilöille, joilla on jotakin tarvetta osoittaa 
omaa kyvykkyyttään. Voidaan puhua myös narsismista ja epäsosiaalisuudesta. 
Jokaisen yksilön persoonan profiili toki hieman vaihteli toisiin nähden, mutta 
edellä kerrottuja yhtenevyyksiäkin oli. Ennen kaikkea ihmisen olemassaoloon 
liittyvä perimmäinen ensimmäisen asteen halu olla jollakin tavalla merkityksel-
linen yksilö saa tilaisuuden tulla esiin. 

Vaarallisin on sellainen tilanne, missä pohjimmaltaan lahjakas yksilö on jossakin 
elämänsä vaiheessa sysätty tavalla tai toisella syrjään. Tällöin tälle ihmiselle on 
muodostunut kuva, että häntä ei kuunnella eikä oteta tosissaan. Tässä häpeän 
tilassa ihminen voi olla arvaamaton. Hän voi ottaa tilaisuuden tullen vallan kä-
siinsä ja hän voi myös kostaa niille, jotka ovat kohdelleet häntä kaltoin. Jos täl-
laisella henkilöllä on sopiva lahjakkuusprofiili tukenaan, hän saattaa asettaa 
itsensä vaikka Karjalan rintamien ylipäälliköksi vailla mitään pätevyyttä tai 
muodollista valtuutusta.  

Kun yhteiskunnan normisto ja kontrollijärjestelmä toimivat, eivät Kaljusen tai 
Nykäsen kaltaiset henkilöt saa tarvitsemaansa valtaa. Heidät nujerretaan, en-
nen kuin he saavat otteen toisista ihmisistä. Osa voi tällaisessa nujerrustilan-
teessa tehdä itsemurhan tai typertyä mielisairaalaan, mutta yhteiskuntarauha 
säilyy. Sen sijaan Haukijärven kaltainen henkilökohtainen kostaja saattaa voida 
toimia vaikka tänä päivänä, koska yhteiskunnan kontrollijärjestelmä ei koskaan 
pysty seulomaan jokaista vaaramomenttia ennakkoon. Nujerrettu ihminen voi 
olla vaarallinen. 

Kuitenkin on havaittavissa tänäkin päivänä, että aatteiden, uskontojen ja ideo-
logioiden markkinoilla käydyssä valtataistelussa nujerretaan toisinajattelijoita. 
Usein innokkaimmat suvaitsevuuden puolesta puhuvat ovat armottomimpia 
vastustajiensa nujertajia. Vanha kommunismi puhui ”rauhan puolesta” ja eli-
minoi samaan aikaan ihmisiä miljoonittain. Tänään kristillisen tai islamilaisen 
fundamentalismin vastustajat puhuvat ”suvaitsevuuden” puolesta, mutta eivät 
anna noille fundamentalisteille mahdollisuutta sanoa sanottavaansa julkisuu-
dessa.  

Olennaista tässä kaikessa on uskonnollinen taso. Mikään ei ole muuttunut. Jo-
kaisessa yhteiskunnassa on joukko myyttejä, joiden pyhyyttä ei saa arvioida 
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kriittisesti. Kun yhteiskunta toimii, nämä myytit ja uskomukset toimivat ja elä-
vät. Kun taas yhteiskunta alkaa kriisiytyä, romutetaan myös näitä myyttejä. 
Yhteinen normiperusta alkaa horjua. Tällöin tulee lisää tilaa niille, jotka halua-
vat valtaa ohi virallisen järjestelmän. Sekä jääkäriliike että bolsevistinen liike 
toimivat juuri näin. 

On siis tavallaan oireellista, että tässä käsillä oleva kirja kritisoi sata vuotta van-
hoja myyttejä. Silti näin pitää tehdä. Mikään yhteiskunta ei kehity, ellei sen 
arvoperustaa jossakin vaiheessa kyseenalaisteta. Muutos voi sattua ja muutos 
voi aiheuttaa vanhalle polvelle vierauden tunteen. Sille ei voi mitään. Pääasia 
olisi kai kuitenkin se, että yhteiskunnan mytologioita kritisoitaisiin rauhallisin 
keinoin kynän ja tietokoneen avulla eikä pienoispistoolin kanssa koulun aulassa 
tai pommin kera ostoskeskuksessa.  

Jokaisella yhteiskunnalla on oma sankarimytologiansa. Sellainen oli autonomian 
ajan Suomessa, se oli vuoden 1917 – 1918 Suomessa. Tuoreella tasavallalla oli 
oma mytologiansa ja toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa taas omansa. 
Tämän päivän Suomessakin on sankareita, joita ei sata vuotta sitten olisi hyväk-
sytty sankarikulttien yhteyteen. Moni sen ajan suuri sotasankari on nykyään 
sotarikollinen ja moni tämän ajan moraalin ylin pappi tai papitar olisi sata vuot-
ta sitten kelvannut korkeintaan kolmannen asteen huoraksi. 

Sankarimytologiat eivät ole koskaan järkeviä. Niitä ei yleensä arvioida logiikan 
keinoin. Ne ovat irrationaalisia ja hyvin emotionaalisia. Vaikka kuinka sanotaan, 
että ”järkikin sen sanoo”, tarkoitetaan kuitenkin toista. Tarkoitetaan, että ”älä 
puutu pyhiin asioihin tai sinun käy huonosti”.  

Onko uskonnoilla sitten eroja? On ja ei ole. Jokaiseen uskontoon kuuluu olen-
naisena osana pyhyyden mustasukkainen varjeleminen. On aivan sama onko 
uskonnon nimi kristinusko, islam, hindulaisuus, buddhalaisuus vai suomalai-
suusaate, bolsevismi tai jokin nykypäivän pyhä yhteiskunnallinen aate. Jokaises-
sa uskonnossa on kiellettyä olla eri mieltä pyhistä dogmeista. Jos on eri mieltä, 
on loogista, ettei edusta kyseistä uskontoa.  

Sitten on tietenkin selvä asia, että eri uskonnoilla on omia oppijärjestelmiään ja 
uskomuksiaan, rituaalejaan ja pyhiä tai kunnioitettuja johtajiaan. Tässä suh-
teessa ne eroavat selvästi toisistaan. Itse olen kristitty, enkä sitä julkisuudessa-
kaan kiellä. Jos en uskoisi kristinuskon dogmeihin, en uskoisi, kuten kristitty 
uskoo. En siis olisi enää kristitty. Silti tekisin selvän käsitteellisen eron uskonnon 
ja uskon välillä. Usko on minun henkilökohtainen kokemukseni ja minätilani 
suhteessa Jumalaan. Uskonto taas on yhteiskunnallinen järjestelmä, jossa toi-
mivat kaikki samat säännönmukaisuudet uskonnon väristä riippumatta.  
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Riidat ja sodat syntyvät yhteiskunnan tasolla. Kateus ja valtataistelukin toteutu-
vat ihmisten kesken. Uskonto on puhtaasti sosiologinen ilmiö, jota voi tutkia 
siinä kuin sotia, terroria tai poliittisia puolueita. Jos uskonto jätettäisiinkin ihmi-
sen ja Jumalan väliseksi asiaksi, sotia tuskin edes olisi. Nyt kun näin ei kuiten-
kaan ole, on sota keskellämme vääjäämättä. Ja sodat tarvitsevat sankarinsa 
sekä antisankarinsa ja sankareita varten tarvitaan omat myyttinsä.  

On vielä syytä palata tämän tutkimuksen alkulehdille, kun käsiteltiin sankaruu-
den kriteereitä. On syytä tarkastella eri henkilöiden kuoleman luonnetta ja ar-
vioida, täyttyvätkö hyvän sankarikuoleman kriteerit. 

Lauri Törnin tapauksessa kriteerit täyttyvät. Samoin voidaan sanoa vaikkapa 
Mannerheimin kohdalla tapahtuneen, vaikka hän ei sodassa kuollutkaan. Sen 
sijaan Hans Kalm tai Heikki Kaljunen ovat tässä suhteessa kiistanalaisia henkilöi-
tä. Heidät tuntee vain rajattu joukko ihmisiä. Kalmin toki aika suurikin joukko, 
mutta esimerkiksi Sulo Nykästä ei nykyään juuri kukaan. Tänä päivänä ei Kaljus-
takaan kovin moni tunne. Sen sijaan rajatussa piirissä Kalle Ritokangas on hyvin 
tunnettu henkilö.  

Myytin toteutumiselle on siis olemassa muitakin kriteerejä kuin kuolemanta-
paan liittyvät kriteerit. Ennen kaikkea myytin syntymiselle pitää olla tarve ja 
myytin kohteena oleva henkilö tulee tuntea riittävän laajasti. 

Heikki Kaljunen oli valkoiselle puolelle tarpeellinen sisällissodan aikana ja jonkin 
aikaa sodan jälkeenkin. Nykyään hänen käyttöarvonsa on olematon. Tarpeet-
tomana myytti on siis tavallaan kuollut. 

Sen sijaan omana aikanaan Kaljuseen liitetyn antisankarin myyttiin voidaan 
soveltaa edellä kerrottua jaottelua. Neljää kriteeriä on vain tarkasteltava aina-
kin osittain negaatioina. 

1. Heikki Kaljusen kuolema oli siinä mielessä oikeassa suhteessa hänen elä-
määnsä, että roisto sai roistolle sopivan kuoleman: väkivaltaisen, mielivaltaisen 
ja omien toteuttaman. Heikki Kaljunen hävisi tuntemattomaan. Häntä ei enää 
ollut olemassa. 

2. Kuolemansyy ei ole varmaksi tunnettu, mutta toki oletettu. Luultavasti hänet 
on ammuttu, kuten useimmat Stalinin puhdistusten uhrit. Ymmärrettävä tällai-
nen kuolemansyy toki on. Roistothan on ammuttava. Myytin kannalta tapahtui 
vain se, mikä olisi pitänyt tapahtua 20 vuotta aikaisemmin. 
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3. Heikki Kaljunen ei saanut osakseen mitään kuolemanrituaaleja, jos sellaisiksi 
ei lasketa GPU:n teloittajien aseiden varmistuksen poistamisliikettä ja aseen 
latausliikettä sekä tähtäystä ja liipaisimen vetäisyä. Lisäksi on mahdollista, että 
Kaljunen on saanut kokea GPU:n kollegoiden taholta pilkkaa. Eli antisankarin 
ansaitsemat rituaalit ovat aivan muuta, mitä ”oikean sankarin”. 

4. Vainajan, Heikki Kaljusen haudan sijaintikin vastaa hänen myytissään saavut-
tamaa asemaa. Se on unohduksissa. Kukaan ei voi siellä vierailla. Hän on iäti 
poissa. Antisankari on saanut siis arvoaan vastaavan leposijan. 

Myytin olemassaolosta todistaa edellisten seikkojen lisäksi ainakin yksi asia. Jos 
myytin kohdetta tutkitaan kriittisesti, nousee kiihkomielisiä vastalauseita. Näin 
kävi ainakin Juha Pohjosen ja Oula Silvennoisen Törniä koskevan kirjan julkai-
semisen jälkeen syksyllä 2013. Myytti on pyhä asia, jota pitää puolustaa, ja puo-
lustaessaan myytin kannattajat tulevat todistamaan myytin todeksi ja muun 
muassa Pohjosen ja Silvennoisen analyysin ainakin pääosin oikeaksi. Vastaavan-
laista kiistelyä on käyty Mannerheimin myytin ympärillä toistuvasti.  

Myytti on uskonnollinen ilmiö, kuten Durkheim on osoittanut jo sata vuotta 
sitten. Uskonnon harjoittaminen taas edellyttää sitä, ettei uskonnon keskeisiin 
pyhiin asioihin ja myytteihin puututa. Ne vain pitää uskoa todeksi. Jos taas joku 
rohkenee noita pyhiä asioita penkoa, joutuu vihan kohteeksi syyllistyttyään 
pyhäin häväistykseen. 

On aivan selvää, että tämän tutkimuksen kaltaista kirjaa ei olisi Suomessa jul-
kaistu 1920-luvulla. Kukaan itseään kunnioittava ja arvostettu julkaisijataho ei 
olisi vaarantanut mainettaan. Heikki Kaljuseen oli liitetty vahva antisankarin 
myytti, ja silloinen yhteiskunta tarvitsi tätä myyttiä. Pahalle oli annettava kas-
vot.  

Tänään on tilanne toinen. Suomalainen yhteiskunta ei tarvitse välttämättä Kal-
justa antisankarikseen. Myytin tarvetta ei siis enää ole, ainakaan samassa mi-
tassa kuin oli sisällissodan aikana ja heti sen jälkeen. Silti on mahdollista, että 
joku loukkaantuu tämänkin myytin murtamisesta. Sille ei voi mitään. Maas-
sammehan on uskonnonvapaus, joka takaa jokaiselle oikeuden uskoa aivan 
mihin haluaa. Jokaisen uskonnon ja mytologian kannattajalla on lisäksi oikeus 
puhua vapaasti omaa rituaalipuhettaan, josta Harry G. Frankfurt käyttää hie-
man rumempaa ilmaisua. 

Sankareita, onko heitä? Kyllä heitä on, mutta he ovat eri uskonnoille, ideologi-
oille, poliittisille järjestelmille ja eri aikakausillekin eri henkilöitä. Sankarin käsite 
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on hyvin suhteellinen. Sankareita on aina tarkasteltava suhteessa johonkin. 
Absoluuttisia sankareita on vaikea löytää. Ken on löytänyt paikansa sankareiden 
joukosta yhdessä yhteiskunnassa, on vaarassa pudota jalustaltaan, kun yhteis-
kunta muuttuu. Lenin on tästä erinomainen esimerkki. Heikki Kaljuseenkin liit-
tyvä unohdus on hyvä esimerkki. Häntä ei enää tarvita myytinrakennustalkois-
sa. 

 
Kuvassa on karttaote Suomen kartasta 1914 – 1917 alueelta, minne tämän kirjan tapah-
tumat sijoittuvat.
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 KA, Digitaaliarkisto, Pietarin sotilaspiirin arkisto (2025) 
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yhteiskunnalliset järjestelmät  kontrollijärjestelmät 

uskonnolliset järjestelmät    myytit   ja mytologiat moraalijärjestelmät 

maailmankatsomukset               ideologiat arvojärjestelmät 

yksilöhistoriat osana   yksilöiden kokemat 

laajempaa historiaa  traumat 

kateus ja vallanhimo  itsesuojelu ja henkiinjäämistarve

   

antagonistinen ristiriita 

1. asteen halut 

2. asteen tahto 

Ensimmäisen asteen halut lisäävät kontrollitarvetta, jotta ne voitaisiin pitää kurissa ja soveliaissa 

rajoissa. Kontrollijärjestelmän pitää koko ajan päivittää keinojaan hallitakseen alati muuttuvia en-

simmäisen asteen halujen ilmentymiä. 

Tämä taas aiheuttaa entistä suurempaa tarvetta ilmentää ensimmäisen asteen haluja. Lopulta ollaan 

umpikujassa, missä yhteiskuntajärjestelmä joutuu rajuun muutosprosessiin. Yksilötasolla antagonis-

tiseen ristiriitaan reagointi voi aiheuttaa joko halua rikkoa rajoja eli kapinoida tai lamaantua ja ää-

rimmillään halua tappaa itsensä. 

Yhteiskunta pyrkii hallitsemaan kaaosta rakentamalla tuekseen uskonnollisia ja moraalisia järjestel-

miä. Niihin sisältyy monenlaisia myyttejä ja rituaaleja, joiden noudattaminen ja joihin uskominen on 

välttämätöntä yhteiskuntarauhan säilymisen tähden. 

Aika ajoin nuo uskomukset romutetaan, mistä seuraa, että yhteiskunta joutuu kriisiin. 

Kriisitilanteissa kontrollijärjestelmä ei kykene hallitsemaan omavaltaisuutta, jolloin jotkut yksilöt 

saavat tilaisuuden toteuttaa traumapohjaista ensimmäisen asteen vallanhaluaan välillä suorastaan 

järkyttävin tavoin. 

Syntyy tilanteita, joissa osa puolustaa kiihkeästi vallitsevaa arvo- ja moraalijärjestelmää sekä tukee 

olemassa olevaa kontrollijärjestelmää. Toinen osa taas katsoo oikeutetuksi kapinoida ja toimia oma-

valtaisesti. 

Vaarallisin tilanne syntyy, kun yksilön ensimmäisen asteen halu ja tarve olla olemassa ja tärkeä olen-

to kyseenalaistetaan. Tällöin hän voi tilaisuuden tullen tehdä mitä vain todistaakseen valtansa, voi-

mansa ja taitonsa. 
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Liitteet 

Liite 1. 

Heikki Kaljusen kouluarvostelu 1902 – 1905 

 1. lk.  slk 
1902 

1. lk. klk 
1903 

2. lk. skl 
1903 

2. lk. klk 
1904 

3. lk. slk 
1904 

3. lk. klk 
1905 

4. lk 1905-
1906 

käytös 10 10 10 10 10 10  

ahkeruus ja 
tarkkaavaisuus 

10 10 10 10 10 10 Nimi on 
kirjassa, 

uskonto 7 7 6 7 8 7 mutta 

äidinkieli 6 7 7 6 8 9 ei ole 

ainekirjoitus    8 7 7 arvostelua. 

laulu 7 7 8 7 9 8  

laskento 6 7 7 7 6 6 On siis 

Suomen 
historia 

    7 8 odotettu 
kouluun, 

maantiede   8 9 8 8 mutta ei ole 

luonnon 
historia 

    7 7 tullut. 

piirustus     7 8  

kaunokirjoitus 5 7 7 7 7 7  

voimistelu 7 7 7 8 7 7  

käsityöt 7 7 6 6 7 7  

Lähde: MMA, Itä-Suomen seminaarin arkisto, poikaharjoituskoulun arvostelukirja, 

Bb:43 
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Liite 2.  

Heikki Kaljusen suorittamat surmat ja teloitukset 

nimi ammatti lisätietoja kuolinpaikka ja -
aika 

tappaja, tietoläh-
de 

Komonen Johan-
nes 

kunnallislautakun-
nan esimies, 
 opettaja 

Kaljusen ran-
kaisuretken uhri, 
sk-mielinen 
X 

Käkisalmen mlk, 
Suotniemen 
koulu 
22.11.1917 

Kaljunen, toimek-
siantaja, 
SSSP, Bo, Hersalo 
1966, s.307 

Olkinuora Juho mv. sk-aktiivi, meni 
vaatimaan takava-
rikoituja aseita 
takaisin, 
Kaljusen ran-
kaisuretken uhri 

Kavantsaari, ty:n 
talon edessä 
23.11.1917 

Kaljunen, toimek-
siantaja, 
SSSP, Bo, Hersalo 
1966,s.307 

Siili Petter ylioppilas valkoisten vakooja, 
kytkeytyy Stubbin 
kautta Viipurin sk:n 
rautatieosastoon 

Viipuri, asema 
23.1.1918 

Kaljunen, Bo, SSSP, 
Karimo, 
Suomen Sotilas 17 
– 18/ 1921 

Laitinen Yrjö sähköttäjä, Raivola ase- ja räjähde-
hankkija 
osallinen radan 
räjäytysoperaati-
oon, 
Viipurin sk:n IV 
ptl:n eli rautatie-
osaston jäsen 

Terijoki, asema 
24.1.1918 

Kaljunen, Bo, SSSP, 
Rantakari(s.272), 
SKS, KRA, ”1918”, 
14:154 – 155, 
Suomen Sotilas 17 
– 18/ 1921 

Niemann Fritz sähköttäjä asehankkija, ilmian-
taja 
osallinen radan 
räjäytysoperaati-
oon, 
Viipurin sk:n rauta-
tieosaston jäsen 

Terijoki, asema 
24.1.1918 

Kaljunen, Bo, SSSP. 
SKS, KRA, ”1918”, 
14: 154 – 155, 
Suomen Sotilas 17 
– 18/ 1921 

Lampinen Arvi rautatievirkamies osallinen radan 
räjäytysoperaati-
oon, 
Viipurin sk:n rauta-
tieosaston jäsen 

Terijoki, asema 
26.1.1918 

Kaljunen, Bo, SSSP, 
KA VROSyA Aå 
469, 
SKS, KRA, ”1918”, 
14: 154 – 155, 
Kans.A,1918 6B, 
Suomen Sotilas 17 
– 18/ 1921 

Mustonen Esa ylioppilas, vt. opet-
taja 

sk-aktiivi, Terijoki Terijoki, asema 
31.1.1918 

Kaljunen, lopetti 
kituvan vangin Bo, 
SSSP 
KA, EK-Valpo, HM 
1074 

Munne Antti talollisen poika Epäiltiin ase- tms. 
kuriiriksi, kun palasi 
Venäjältä työmat-
kalta. 

Terijoki, asema 
1.2.1918 

Kaljunen, Bo, SSSP 

kansanvaltuuskun-
ta kielsi vankien 
teloitukset 
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3.2.1918 

Lukkari Kustaa mv, Kuolemajärvi yritti kenties paeta, 
jolloin ammuttiin 
selkään 
(ks.Torvelainen s. 
31) 
X 

Terijoki, asema 
5.2.1918 

Kaljunen, Bo, SSSP, 
Torvelainen (s.31), 
KA, SA, karjalan sp 
1918 – 1919, 
kansio 2:118 

Ivaska Viktor toimitusjohtaja, 
Koivisto 

sk-aktiivi, Koivisto Terijoki, asema 
13.2.1918 

Kaljunen, Bo, SSSP, 
KA VROSyA Aå 
102, Rantakari 
(s.272) 

Mannonen Arvo liikemies, Koivisto sk-aktiivi, Koivisto Terijoki, asema 
13.2.1918 

Kaljunen, Bo, SSSP, 
ks. ed. 

Louhelainen Emil kansakoulunopetta-
ja 

sk- aktiivi, Koivisto Terijoki, asema 
13.2.1918 

Kaljunen, Bo, SSSP, 
ks. ed., Sortavalan, 
Itä-Suomen semi-
naarin muistojul-
kaisu, s. 64 

Stenman Kaarle pankin vahtimestari X Kellomäki, as. 
23.2.1918 

Kaljunen, Bo, SSSP 

Aulis Mikko rautatiesähköttäjä peräsi takaisin 
takavarikoituja 
tavaroitaan 
X 

Terijoki, 
23.2.1918 

Kaljunen, toimek-
siantaja, 
SSSP, Bo 

Piironen Johannes kauppias Oli sk-aktiivi, mutta 
osuutta sabotaasiin 
on vaikea osoittaa. 

Kivennavan 
Ahjärven tien 
varsi 23.2.1918 

Kaljunen, toimek-
siantaja, 
SSSP, Bo 
Suojeluskuntalai-
sen lehti 33/1921 

Saloheimo, ent. 
Brenner Akseli 

rautatievirkamies, 
sähköttäjä 

epäiltiin ruutikella-
rin räjäytyksestä 
Koiviston asemalla 

Kivennavan 
Ahjärven tien 
varsi 23.2.1918 

Kaljunen, toimek-
siantaja, 
SSSP, Bo 

Pikkanen Viktor majatalonpitäjä SK:n avustaja Kyyrölä tai 
Kuusaa 
11.3.1918 

Kaljunen, toimek-
siantaja, KA, 
VROSyA Aå 102, 
Tikka 2004, s.90 - 
91  

Ahlblad Gunnar ylioppilas, poliisi 
Venäjän armeijan 
alikapteeni 

sk-päällikkö, Terijo-
ki, Terijoen poliisi-
päällikkö, 
Viipurin salaisen 
sk:n järjestäjiä 

Terijoki, asema 
13.3.1918 
tai 
Valkjärvi 
13.3.1918 

Kaljunen tai jotkut 
muut henkilöt 
Bo, SSSP, 
KA, VSA 935, SA PK 
869 
Harjula, Ryssänup-
seerit, s. 309 
KA, VRYO:n akti 
25848 

Pimiä Iivari Sortavalan seminaa-
rin oppilas 

Pyrki valkoisten 
puolelle. 
Kaljunen antoi 
kuolemantuomion 
Pimiän siskojen 
läsnä ollessa. 

teloitus Valkea-
matkan kylässä 
18.3.1918 

Kaljunen, toimek-
siantaja, SSSP, Bo, 
Sortavalan, Itä-
Suomen seminaa-
rin muistojulkaisu, 
s. 65 

Nyberg Toivo rautatievirkamies Epäiltiin radan 
rikkomisesta ja 
vakoilusta, 
Viipurin sk:n rauta-
tieosaston jäsen 

Terijoki, asema 
18.4.1918 

Kaljunen, lopetti 
kituvan vangin, Bo, 
SSSP 
KA, EK-Valpo, HM 
1074, 
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Suomen Sotilas 17 
– 18/ 1921 

Virolainen Joosep-
pi 

mv Kritisoi punaupsee-
reita omavaltaisuu-
desta pakko-otoissa 
X 

Terijoki, asema 
19.4.1918 

Kaljunen, Bo, SSSP 

70. murhattu   Terijoki, asema 
10.3.1918 

Mälkönen 

”olet kymmenes”   Terijoki, asema 
4.2.1918 

Torvelainen 

Tapauksia, joissa 
Kaljunen voi olla 
osallisena, mutta 
selviä todisteita ei 
ole 

    

Naukkarinen Onni konttoristi sk-aktiivi, vakooja Viipuri, Lepolan 
hautausmaan 
lähellä 
21.1.1918 
Kaljunen oli 
21.1. Viipurissa. 

SSSP, Bo 

Åberg Fredrik konttoristi sk-aktiivi, vakooja Viipuri, Lepolan 
hautausmaan 
lähellä 
21.1.1918 (ks. 
ed.) 

SSSP, Bo 

Kylmänen Juho Viipurin asemapääl-
likkö 

sk-aktiivi, esti 
punaisten asetoimi-
tuksia rautateitse, 
Viipurin sk:n rauta-
tieosaston jäsen 

Viipurin keskus-
kasarmissa 
25.1.1918 
Kaljunen oli 
25.1. Viipurissa, 
ja rautatiet 
olivat Kaljusen 
reviiriä. 

SSSP, Bo, 
Suomen Sotilas 17 
– 18/ 1921, 
Rajan Turva 
9/1937 

Kiljunen Juho mv:n poika X Heinjoki, lähellä 
kotiaan 8.2.1918 
Kaljusen retki-
kunta oli tuolloin 
Heinjoella. 

SSSP, Bo, Karjalan 
Armeijakunnan 
pääesikunnan 
tiedonantoja 
25.2.1918 

Kemppi Antti talollisen poika X Heinjoki, vangit-
tiin osuuskau-
passa ja sitten 
tapettiin 
9.2.1918. 
Kaljusen retki-
kunta oli tuolloin 
Heinjoella. 

SSSP, Bo, ks. ed. 

Sipiläinen Yrjö poliisikonstaapeli, 
Sakkola 

sk-aktiivi, 
vangittiin 22.1. 
Viipurissa ja kulje-
tettiin 22.2. Perk-
järvelle, ruumis 
takaisin Viipuriin 

Perkjärven 
asema 22.2.1918 
Kaljunen oli 
22.1. Viipurissa. 

SSSP, Bo 

Kuoppa Iivari kansakoulunopetta-
ja 

X Koivisto, 
Vatnuorin kylä 
23.2.1918, 6 
kuulaa rintaan, 

SSSP, Bo 
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vangittiin 16.2. 
Koivisto oli 
Kaljusen reviiriä. 

Martikainen Joo-
seppi 

maanviljelijä sk- aktiivi Kivennapa, 
Lipolasta Rau-
tuun vievän tien 
varsi 26.2.1918 
Kivennapa ja 
Rautu olivat 
Kaljusen reviiriä. 

SSSP, Bo 

Kaukiainen Jalmar talollisen poika X Koiviston asema 
7.4.1918 
Koivisto ja 
rautatiet olivat 
Kaljusen reviiriä. 

SSSP 

Kansanvaltuuskunta kielsi vankien teloitukset tiedonannollaan 3.2.1918. (Työmies 3.2.1918) 

Kaljunen oli tappanut tai tapattanut tätä ennen 8 vankiaan. 

Tämän jälkeen hän tappoi ja tapatti varmasti 13 vankia ja mahdollisesti näiden lisäksi 9 vankia. 

Yhteensä Kaljunen tappoi tai tapatti varmasti 21 vankia ja lisäksi kenties 9 vankia. Omin käsin hän ampui 

varmasti 14 vankiaan. 

22 henkilön tappamisen motiivi oli jokseenkin selvästi sotilaallinen. Vastaavasti 8:n motiivi ei ollut todistetta-

vasti sotilaallinen. 

Lisäksi Kaljunen ampui ainakin kaksi henkilöä vahingossa tähdätessään toista. 

Merkintä X = ei selvästi osoitettavissa sotilaalliseksi surmaksi.  

 

Kurinpidolliset teloitukset 

Juutilainen Julius vaihdemies punakaartilainen, 
Terijoen asema 

mestattu 1.2.1918 SSSP, KA, VROSyA 
Aå 102 

Kopra Antti sekatyömies punakaartilainen, 
Kuokkala 

mestattu 
24.4.1918 

SSSP, Kähönen 
1982 

Kopra Juho sekatyömies punakaartilainen, 
Kuokkala 

mestattu 
24.4.1918 

SSSP, Kähönen 
1982 

Logdman Jalmar työmies punainen ryhmä-
päällikkö,  
Kuokkala 

mestattu 
24.4.1918, Kuok-
kala 

SSSP, Kähönen 
1982 

Karstunen Jaakko työmies punakaartilainen, 
Kuokkala 

kaatunut 24.4. 
1918 Kuokkala 

SSSP 

     

 
Edellä kerrottujen tappojen lisäksi on raportoitu tapauksista, joissa Kaljunen on mitä ilmeisimmin ollut osalli-

sena. Muun muassa Heikki Ylikangas on kertonut kahdesta tapauksesta Raudusta, joissa Kaljunen lienee 

teloittanut vangin. Näitä tapauksia ei löydy sotasurmat tietokannasta. (Ylikangas 2012, s. 114 – 116 ja 206 – 

207.)  
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Myös SSSP:n ja erään Terijoen punakaartin henkilölistan yhteensovittaminen paljasti yhden teloituksen, johon 

Kaljusella voi olla osuutta (KA, VSA, XVII 936). Kysymyksessä on henkilö nimeltään Kalle Reiman. Hän oli 

tullivartija, jonka puoluekantaa ei voi määrittää. Kuolemansyyksi SSSP:ssa on merkitty kuolemantuomio 

15.4.1918. Tuohon aikaan Rajajoen tulliasema oli punaisten puolella, joten valkoisten on ollut vaikea langet-

taa kuolemantuomiota punaisten alueella.  
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Liite 3.  

Lyhyt selvitys Heikki Kaljusen vaiheista Suomen sisällissodan 

jälkeen 

1918 touko-
kuu 

Pietarissa Tshekan komissaarina pidättämässä 
ja kuulustelemassa suomalaisia, joita epäiltiin 
lahtareiksi. 

Engman 2007, s.333 

1918 kesä Buin siirtolassa Harjula 2006, s.483 

1918 kesä Omskissa urheiluohjaajana, rehenteli ja ryyppä-
si ilmeisesti Suomen valkoisilta ryöstämillään 
rahoilla. 

EK Valpo HM 1074 
Kaljunen, PTK 
380/18.10.1920 

1918 syksy metsätöissä Omskissa, rahat olivat loppuneet ed. 

syystalvi 
1918 ja alku-
talvi 1919 

punaisessa 3. armeijassa Venäjän sisällissodan 
itärintamalla 
Kaljunen väittää matkustelleensa pitkin Siperiaa 
vaimo mukanaan.  

Harjula 2006, s. 104 
Karjalan Kommuuni 
18.9.1923 

1918 mar-
raskuu 

Koltshak valtasi Omskin ja ajoi 3. armeijan edel-
lään Vjatkan suuntaan 

ed. 
EK Valpo HM 1074, 
Kaljunen, KD 
108/653 - 32, 
10.2.1932 
Harjula 2006, s. 104 

1919 tammi 
- marras 

Koltshakin vankina Tjukalinskissa EK Valpo HM 1074, 
Kaljunen, PTK 
379/18.10.1920 

14.11.1919 Punaiset valtasivat Omskin ja Tjukalinskin ja 
samalla vapauttivat Kaljusen joulukuun alussa. 
Oli Tjukalinskissa vankina. 

Harjula 2006, s. 104 
ja 483, 
Ks. myös Karjalan 
Kommuuni 
18.9.1923 

kevät 1920 Kokosi omavaltaisesti suomalaista ”ratsuryk-
menttiään” Omskissa tarkoituksenaan tehdä 
kostoretki Koltshakin selustaan. 

Vähä 1974, s.65 – 66 
Tuominen 1957, s. 
142 
EK Valpo HM 1074 
Kaljunen, PTK 
379/1920, 
18.10.1920 
Harjula 2006, s.483 

1920 Oli samalla liikunnanohjaajana Omskissa. EK Valpo HM 1074 
Kaljunen,  
PTK 379/1920, 
18.10.1920 
kortti 13,18.2.1922 
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1920 - 1921 Omskin Tshekan komissaarina ja urheiluohjaa-
jana 
Omisti yhdessä erään toisen suomalaisen kans-
sa maatilan Omskin lähellä Helsingin kylässä. 
Käväisi myös keväällä 1921 Pietarissa ja suun-
nitteli matkaa Ruotsiin. 

EK Valpo HM 1074, 
Kaljunen, KD 
248/1058 – 21, KD 
210/1257 – 21 
ed., kortti 13, 
18.3.1922 
ed., kortti 11, 
25.9.1920 
ed., kortti 40 
ed., kortti 8, 
22.4.1921 
Harjula 2006, s. 483 

1922 Moskovassa Venäjän Urheiluinternationaalin 
johtajan sijaisena tai varatoimistopäällikkönä 

EK Valpo HM 1074, 
Kaljunen, kortti 15, 
14.9.1922 
Harjula 2006, s. 483 

1923 Moskovassa, urheiluvälinekauppaa mm. Suo-
meen (suksia) 
Perusti Moskovaan urheiluvälinetehtaan nimel-
tään Vtopas kesäkuussa 1923. 
Toimi myös urheiluohjaajana samassa paikassa. 

Ek Valpo HM 1074, 
Kaljunen, viikkoil-
moitus n:o 11, 
19.3.1923 
Karjalan Kommuuni 
18.9.1923 

1924 Oli Moskovassa, urheiluvälinetehtaan johtajana, 
mistä tehtävästä erosi toukokuussa 1924 ja 
urheiluohjaajana vielä 1930-luvulla. 

EK Valpo HM 1074 
Tuominen 1957, 
s.138 – 145 
Harjula 2006, s. 483 

1924 Perusti Sport-Inventar tehtaan Moskovaan. Harjula 2006, s. 483 

1926 Sama  

1927 Johti Dynamo hiihtotarviketehdasta näinä vuo-
sina aina vuoteen 1937 asti Moskovassa 

Harjula 2006, s. 483 

1928 Moskovassa, urheiluvälinetehtaan johtajana, 
kävi myös Petroskoissa 

EK Valpo HM 1074, 
Kaljunen, KD 
108/653 – 32 
10.2.1932 
Lehmus 1958, s. 120 
- 121 

1929 Sama  

1930   

1931 Moskovassa, sama sekä Sport-inventar tehtaan 
tarkastajana (huonekaluja) 

EK Valpo HM 1074 
Kaljunen, VP/KD 
82/991, 29.1.1938 

1932 Asui Moskovassa, toimi rajavartioston kuuluste-
lijana (loikkareita) 
Juho Pellin kertoman mukaan on ollut Lempaa-
lan kirkonkylässä rajavartioston kasarmilla kuu-

EK Valpo HM 1074 
Kaljunen, ilmoitus 
n:o 549/23.2.1937 
ed., asiakirja 40 
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lustelijana. Oli ollut neljä suorakaidetta kauluk-
sessa. 

AKP 720/33 
Harjula 2006, s. 483 

1933 Urheiluvälinetehtaan johtajana Moskovassa 
On suksitehtaan johtajana. 

EK Valpo HM 1074 
ilm. n:o 890/33 
ilm. n:o 2539/34 

1934 Sama 
Kävi haukkumassa ja uhkailemassa loikkareita. 

EK Valpo HM 1074 
Kaljunen, asiakirja 40 
ASK 341/36 

1935 Moskovan suksitehtaalla EK Valpo HM 1074 
Kaljunen, asiakirja 41 

1936 Teki suksiväärennyksen ja paljastui. TMT, XXII:41/85 

1937  Erotettiin johtajan paikalta ja pidätettiin sekä 
sai 15 vuoden tuomion. 

EK Valpo HM 1074 
Kaljunen, asiakirja 40 
Harjula 2006, s. 483 

1938 Katosi.  

 

Kaljunen oli useita kertoja vankeudessa. GPU pidätti hänet usein, kun hänen tarinansa 

eivät vastanneet totuutta. Pelastajina olivat Leninin vaimo Nadezha Krupskaja (1869 – 

1939) ja sisar Maria Uljanova (1878 – 1937) tai Anna Uljanova. Korkea asemakaan teh-

taanjohtajana ei pelastanut Kaljusta GPU:n kovakourilta. Vankeudet kestivät viikoista 

kuukausiin. (Tuominen 1957, 144.) Viimeisellä vangitsemiskerralla oli toinen pelastajista 

kuollut ja toinen varsin heikossa kunnossa.  
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Liite 4. 

Junien viikkoraportit junista, joita punakaarti on käyttänyt  

Terijoella 
(KA, VSA, XVII:936 ja KA, VSA, I2:116a) (Tj. = Terijoki) 

viikko 1.   

1.2.1918 Tj. – Ino - takaisin kone ja vaunu 

4.2.1918 Tj. – Koivisto – takaisin  kone ja vaunu 

5.2.1918 Tj. – Raivola – takaisin  kone ja vaunu 

6.2.1918 Tj. – Rajajoki – takaisin  kone ja vaunu 

7.2.1918 Tj. – Pietari – takaisin  kone ja vaunu 

8.2.1918 Tj. – Koivisto – takaisin  kone ja vaunu 

viikko 2.   

12.2.1918 Tj. – Rajajoki – takaisin  kone ja vaunu 

15.2.1918 Tj. – Pietari – takaisin  kone ja vaunu 

viikko 3.   

21.2.1918 Tj. – Rajajoki – takaisin  kone ja vaunu 

viikko 4.   

23.2.1918 Tj. – Raivola – takaisin  kone ja vaunu 

24.2.1918 Tj. – Ino – takaisin  kone ja vaunu 

24.2.1918 Tj. – Raivola – takaisin  kone ja vaunu 

24.2.1918 Tj. – Viipuri – takaisin  kone ja vaunu 

25.2.1918 Tj. – Ino – takaisin  kone ja vaunu 

25.2.1918 Tj. – Viipuri – takaisin  kone ja vaunu 

26.2.1918 Tj. – Ino – takaisin  kone ja vaunu 

26.2.1918   Tj. – Rautu – takaisin 28.2.1918 kone ja 3 vaunua 

28.2.1918 Tj. – Raivola – takaisin  kone ja vaunu 

28.2.1918 Tj. – Vammeljoki – takaisin  kone ja vaunu 

28.2.1918 Tj. – Raivola – takaisin  kone ja vaunu 

1.3.1918 Tj. – Ino – takaisin  kone ja vaunu 

1.3.1918 Tj. – Rautu – takaisin 3.3.1918 kone ja 3 vaunua 

1.3.1918 Tj. – Ino – takaisin  kone ja vaunu 

viikko 5. (VSA, I2:116a)   

3.3.1918 Tj. – Ino – takaisin   kone ja vaunu 

4.3.1918 Tj. – Koivisto – takaisin    kone ja vaunu 

5.3.1918 Tj. – Viipuri - takaisin kone ja 2 vaunua 

6.3.1918 Tj. – Koivisto – takaisin  kone ja vaunu 

8.3.1918 Tj. – Rajajoki – takaisin  kone ja vaunu 

viikko 6.    

10.3.1918 Tj. – Viipuri – takaisin 11.3.1918 kone ja 3 vaunua 

13.3.1918 Tj. – Humaljoki – takaisin  kone ja vaunu  

13.3.1918 Tj. – Rajajoki – takaisin  kone ja vaunu 

15.3.1918 Tj. – Humaljoki – takaisin  kone ja vaunu 

viikko 7.   

16.3.1918 Tj. – Humaljoki – takaisin  kone ja vaunu 

17.3.1918 Tj. – Kuokkala – takaisin  kone ja vaunu 

19.3.1918 Tj. – Raivola – takaisin  kone ja vaunu 

20.3.1918 Tj. – Koivisto – takaisin  kone ja vaunu 

21.3.1918 Tj. – Koivisto – takaisin  kone ja vaunu  

viikko 8.(eri kirjuri)   

23.3.1918 Tj. – Viipuri  junassa n:o 5, 1 vaunu, 3 akselia 

24.3.1918 Tj. – Viipuri  ylim. 3 vaunua, 6 akselia 
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24.3.1918 Viipuri – Tj.  ylim. 4 vaunua, 9 akselia 

25.3.1918 Tj. – Koivisto  ylim. 1 vaunu, 2 akselia 

25.3.1918 Koivisto – Tj.  ylim. 1 vaunu, 2 akselia 

25.3.1918 Tj. – Koivisto  ylim. 1 vaunu, 2 akselia 

26.3.1918 Koivisto – Tj.  ylim. 1 vaunu, 2 akselia 

26.3.1918 Tj. – Raasuli  ylim. 3 vaunua, 7 akselia 

27.3.1918 Tj. – Raivola  ylim. 2 vaunua, 5 akselia 

27.3.1918 Raivola – Tj.  ylim. 2 vaunua, 5 akselia 

28.3.1918 Raasuli – Tj.  ylim. 3 vaunua, 7 akselia 

28.3.1918 Tj. – Pietari  ylim. 4 vaunua, 8 akselia 

28.3.1918 Pietari – Tj.  ylim. 4 vaunua, 8 akselia 

29.3.1918 Tj. – Viipuri  ylim. 2 vaunua, 5 akselia 

 
Junapäiväkirjan perusteella on mahdollista päivittää Kaljusen kulkua ja vankien ampumisia. Yleensä tuohon 

aikaan rautatiekirjurit olivat valtakunnan tarkimpia virkamiehiä, joten yllä olevaan luetteloon voinee luottaa 

melko hyvin. 

 

5.2.1918 Kaljusen väitetään olleen Kuolemajärvellä (SA Karjalan SP 1918 – 1919, kansio 2:118). Raportoija 

muistanee yhden päivän väärin. Päivä oli 4.2.1918. Tuolta matkalta oli mukana joukko vankeja, joista Kaljunen 

ampui Kustaa Lukkarin Terijoella 5.2.1918. 

 

8.2.1918 Kaljunen kävi Koivistolla. Hänen on tuolloin täytynyt ottaa mukaansa vankeja, joista hän 13.2.1918 

ampui Ivaskan, Mannosen ja Louhelaisen Terijoella. 

 

15.2.1918 Kaljunen kävi Pietarissa. Tuolla matkalla on täytynyt tapahtua pankin vahtimestari Stenmanin 

vangitseminen. 21.2. Kaljunen kävi Rajajoella, jolloin Stenman on otettu mukaan ja ammuttu Kellomäen 

tienoilla 23.2.1918. Boströmin mukaan Stenman oli muutaman päivän vankina Pietarin suomalaisella asemal-

la. Stenman on tuotu toisella junalla Pietarista Rajajoelle ja siirretty siellä Kaljusen junaan, millä viety 

21.2.1918 Kellomäelle vankeuteen ja sitten ammuttu 23.2.1918. 

 

23.2.1918 Kaljunen kävi Raivolassa. Samana päivänä ammuttiin Ahijärven tien varressa Kivennavalla Piironen 

ja Saloheimo. Matka Koivistolta Ahijärvelle kulki Raivolan kautta. Tämä ei liene sattumaa.10.3.1918 Kaljunen 

meni Viipuriin ja palasi takaisin Terijoelle 11.3.1918. Paluupäivänä tuomittiin ja ammuttiin majatalonpitäjä 

Pikkanen Kuusaassa. Kaljunen on jäänyt junasta Leipäsuon asemalla ja käynyt Kuusaassa palaten takaisin 

Leipäsuolle ja junalla Terijoelle. 

 

Kaljunen on mennyt 19.3.1918 Raivolaan. 16.3. hän on ollut Humaljoella ja 17.3. Kuokkalassa. Useat lähdetie-

dot kertovat, että Kaljunen on tuominnut Pimiän kuolemaan sisartensa läsnä ollessa Valkeamatkan kylässä 

18.3.1918. Näihin Kaljusen kulkuihin sopisi 19.3.1918 parhaiten. On vaikea uskoa, että Kaljunen olisi mennyt 

ratsain Terijoelta asti Valkeamatkaan 18.3. ja heti sen päälle junalla Raivolaan 19.3. Uskottavinta on, että 

Pimiän kuolinpäivään on tullut systemaattinen päivän virhe. Tämän oletuksen takana on luottamus rautatie-

virkamiehiin ja siihen tietoon, että nimenomaan Kaljunen oli ollut tuomitsemassa Pimiän. 

 

Muutakin kiintoisaa junaluettelosta on poimittavissa. 

 

26.2.1918 on lähetetty veturi ja kolme vaunua Rautuun. Samana päivänä lähetti kenraali Ivan Jeremejev 

Pietarista 600 miestä ja raskasta aseistusta Rautuun (Ylikangas 2012, s. 102). Kuljetuksen mukana Rautuun 

tuotettiin mm. 40 konekivääriä, toistakymmentä tykkiä ja panssarijuna (Ed. s. 110.) Rata Terijoelta Rautuun 

kulki Pietarin kautta, joten on oletettavaa, että nämä kuljetukset liittyvät yhteen. Osa junista oli peräisin 

Terijoelta ja osa Pietarista. Heikki Kaljunen oli junan mukana ja ilmestyi Rautuun 27.2.1918 (Ylikangas 2012,s. 

112). Hän palasi Terijoelle 28.2.1918.  
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1.3. on lähetetty veturi ja kolme vaunua Rautuun. Taaskaan ei Terijoen kirjuri voi tietää, lisättiinkö junaan 

Pietarissa lisää vaunuja. Todennäköisesti näin tehtiin, koska Rautuun ”höyrysi valtavan pitkä juna” punaisen 

ristin vaunuineen 2.3.1918 (Ylikangas 2012, s. 116). Kaljunen on ollut tässäkin junassa mukana. 2.3.1918 oli 

Raudussa taistelu, jossa Kaljunen lienee ollut mukana. Juna palasi Terijoelle 3.3.1918.  

 

Tämän jälkeen on viikkoraporteissa viikon tauko. Tämä voi selittyä kolmella tavalla. Ensimmäinen selitys voisi 

olla se, että Kaljunen oli Terijoella paikoillaan viikon. Toinen selitys voisi olla se, että kyseinen viikkoraportti 

on eri paperilla ja paperi on hukkunut tai sekaantunut johonkin toiseen arkistokansioon. Kolmas selitys on se, 

että Kaljunen oli viikon Raudussa ja palasi joillakin muilla kyydeillä takaisin Terijoelle 9.3.1918.  

 

15.3.1918 oli Raudussa taas taistelu, jota Kaljunen kommentoi tahollaan (Ylikangas 2012 s. 126). Terijoelta ei 

kuitenkaan ole tuolloin mennyt junaa Rautuun, joten Kaljunen ei välttämättä ollut mukana. 13.3.1918 on juna 

mennyt Rajajoelle, josta Kaljunen on toki voinut jatkaa toisella junalla Rautuun. 17.3.1918 on taas juna palan-

nut Kuokkalasta Terijoelle. On mahdollista, että Kaljunen on ollut ajan 14.3. – 16.3.1918 Raudussa, mutta 

mitenkään varmaa se ei ole. 

 

25.3.1918 Raudun rata katkaistiin Raasulin ja Raudun väliltä (Ylikangas 2012, s.114).  

 

26.3.1918 meni juna Raasuliin, jossa oli kolme vaunua. Vaunuissa oli yhteensä seitsemän akselia, joten yhden 

vaunun oli oltava kolmiakselinen, isompi vaunu. Kaljunen oli mahdollisesti tässä junassa ja saapui Rautuun 

27.3.1918. Ylikangas on merkinnyt kuitenkin Kaljusen tulopäiväksi 28.3.(s.204). Juna palasi takaisin 28.3.1918. 

Ylikangas kertoo, että Kaljunen olisi tavannut Terijoella Hilja Pärssisen 26.3. tai 27.3. On toki mahdollista, että 

Kaljunen on mennyt ratsain Rautuun. Matkaa Terijoelta Rautuun on noin 60 km. Hevosen kanssa sen taival-

taminen vie aikaa kuutisen tuntia.  

 

Junalista kertoo myös hautajaisista, joissa Kaljunen oli paikalla. Viipurissa hän oli 24.2.1918 Papulanvuoren 

hautajaisissa, joista myös Työ lehti kertoi seuraavana päivänä. Rintamapäällikkö Tarkiainen kaatui Valkeamat-

kassa 15.3.1918. Kaljunen meni junalla Raivolaan 19.3. On luultavaa, että hän hoiti saman matkan aikana sekä 

yliloikkari Pimiän tuomitsemisen sekä Tarkiaisen hautajaiset. Molemmat tapahtuivat Valkeamatkassa.  

 

Maaliskuun lopun junavaraukset sisältävät enemmän vaunuja kuin helmikuun varaukset. Tämä selittyy rinta-

mataistelujen kiihtymisellä. Punaiset kuljettivat enemmän kalustoa ja miehistöä rintamille ja sieltä pois. Sekin 

on selvää, että Kaljunen ei ole ollut mukana kaikissa junavarauksissa, koska on ollut vaikkapa juuri Raudussa. 

Toinen juna on mennyt samaan aikaan esimerkiksi Raivolaan toimittaakseen huoltoa Valkjärven rintamalle.  

 

Maaliskuun lopun isot junat Viipuriin ja Pietariin ovat myös kiintoisia. On mahdollista, että niissä kulki paljon 

tavaraa ”turvaan” valkoisesta Suomesta. Huhtikuun tiedot näistä raporteista puuttuvat kokonaan. 

 

Helmikuussa ja osittain varmaan myös maaliskuussa on Terijoelta matkustettu paljon Koiviston suuntaan. 

Tarkoitus on ollut aika varmasti pakko-otot rintamalle. Osassa näitä matkoista on Kaljunen ollut mukana. 

Niistähän on myös aikalaiskertomuksia.  
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Liite 5. 

Terijoen seudun ja Dubrovkan punakaartien henkilöluetteloita 
 

Terijoen järjestyskaarti 1917 suurlakon aikaan 
(Tehty marraskuun puolivälissä 1917) (KA, VSA, XVII: 936) (Järjestys on listassa oleva.) 

 

Antonoff Konstantin  mukana 1918   

Arvela J.T. (miliisi)                                        mukana 1918 

Ekman Armas    

Grönroos Aleks    mukana 1918   

Hallenberg Pekka    mukana 1918   

Halme Juho      

Hannikainen Antti    

Hanska P.    

Heikkanen Topi                                                     

Helenius Oskar    

Helenius Otto  

Hiiri Juho                      mukana 1918   

Hokkanen Taavetti (miliisi)   

Holopainen Pekka    mukana 1918   

Huttunen August   

Häyrynen Hugo     

Ikonen Emil                                                   mukana 1918  

Ikonen Juho  

Ikonen Mikko   mukana 1918   

Ilonen Tuomas   mukana 1918   

Isorinne Esa    

Ivanoff Aleks                                                 mukana 1918  

Juutilainen Julius  

Jäppinen Taavetti   

Kaipainen Pekka   mukana 1918    

Karjalainen Tuomas   mukana 1918   

Kauppi Juho    

Kemppi Rikhard (Risto)  mukana 1918   

Kiiski Juho    

Kiiveri Antti   mukana 1918   

Kilpiäinen Herman   mukana 1918   

Kinnunen Juho                                             mukana 1918  

Korhonen Mikko                                          mukana 1918  

Korhonen Väinö                                           mukana 1918  

Koskinen Emil  

Kronholm Oskar                                           mukana 1918  

Kuikka Juho                                                  mukana 1918  

Kuosmanen Emil   mukana 1918   

Kuusela Juho    

Kyyhkynen Hugo  

Laitinen Antti                                                mukana 1918  

Lakka Rikhard                                                mukana 1918  
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Lantta Emil   mukana 1918 (kirjoitettu listaan ”Lautta ”) 

Leivo Rafael   mukana 1918 

Leivo Vihtori   mukana 1918   

Lempinen Esa    mukana 1918   

Leskinen Feodor   

Linden Otto    

Louhelainen Jooseppi   

Lång Julius    

Mangström (miliisi)   

Mangström Väinö   mukana 1918  

Mannonen Juho   

Martikainen Urpanus   

Molander Hugo 

Monto Tuomas   mukana 1918 

Musakka Juho   mukana 1918 

Männikkö Mikko   

Mörö Juho (miliisi) 

Nevalainen Emil   mukana 1918 

Niinikoski Lauri 

Nokelainen Antti   

Ojala A.  

Paju Salomon    

Pappinen (miliisi) 

Piironen Juho 

Pirkola Karl    

Pokkinen Juho 

Poutanen Juho   mukana 1918 

Poutiainen Antti   mukana 1918 

Puranen A 

Pyöttiö Taavetti   mukana 1918   

Raninen Kalle   mukana 1918   

Rastas Mikko   mukana 1918 

Saari Viljam   mukana 1918   

Saaristo Tuomas   mukana 1918 

Seppälä Matti   mukana 1918 

Seppänen Juho   mukana 1918   

Sieviläinen Antti   mukana 1918 

Siiskonen Severius 

Sorvari Juho   mukana 1918 

Sundberg Abel    

Suokas Jooseppi   mukana 1918   

Suokas Oskar 

Susi Antti   mukana 1918 

Säämänen Otto   mukana 1918 

Tolvanen Sakari   mukana 1918 

Tumppi M.    

Uusimäki Jooseppi 

Uuttu Juho   mukana 1918 

Vanhanen Mikko   

Vuori Valter    
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Väisänen Antti    

Listassa on93 nimeä, joista 28 nimeä on sotkettu yli eli aktiivinen vahvuus on ilmeisesti ollut 65 miestä.  

48 miestä tästä listasta on ollut mukana 1918 Terijoen punakaartissa.500 

Osa punakaartissa mukana olleista on poimittu SSSP:stä. 

 

 

Käsin kirjoitetussa lisälistassa edellisen listan alalaidassa ovat seuraavat ni-

met. Näitä nimiä ei ole vuoden 1917 listassa: 

 
Arvela Oskari   mukana 1918 

Karjalainen Antti   mukana 1918 

Koljonen A.   mukana 1918 

Koskinen Arvo 

Lempinen Edvard     mukana 1918 

Leskinen Kalle   mukana 1918 

Luoto Oskari   mukana 1918 

Malinen T.   mukana 1918 

Manninen T.    mukana 1918 

Mäkelä Kusti 

Pasanen Oskari   mukana 1918 

Rasenius Antti   mukana 1918 

Salonen F.   mukana 1918 

Saloranta Mikko   mukana 1918 

Suokas Tuomas 

Vanhanen Vihtori   mukana 1918 

Vanonen Oskari   mukana 1918 

 

14 miestä 17:tä on mukana 1918 Terijoen punakaartissa.501 Vuoden 1917 järjestyskaartin listoissa on yhteen-

sä 110 nimeä. Näistä 62 nimeä esiintyy 1918 punakaartin listoissa. Vuoden 1918 punakaartin listoissa ei näy 

48 henkilön nimeä. On hyvä huomata, ettei Heikki Kaljunen ollut vielä 1917 suurlakon aikaan mukana Terijo-

en puuhissa. Hän vaikutti silloin pääasiassa Viipurissa. 

 

Tähän liitteeseen ei ole mahdollista laittaa kaikkia Terijoen nimismiespiirin alueen punakaartilaisia koskevia 

listoja tilankäytön tähden. Seuraavassa listassa on 72 nimeä, joista yhdeksän nimeä ei esiinny Terijoen nimis-

miespiirin listassa 15.6.1918. Jälkimmäisessä listassa on kaikkiaan 404 nimeä, joista yhden nimen alle on 

laitettu neljä henkilöä merkinnällä ”4 veljestä”. Lista koskee siis yhteensä 408 henkilöä. Näistä viisi on venä-

läistä. Tätä listaa ennen on tehty 21.5.1918 hieman suppeampi lista koskien Kivennavan punakaartilaisia, 

jossa on joitakin nimiä, joita 15.6. listassa ei ole.502 Yksi tällainen nimi on Hilja Uimi. Kaiken kaikkiaan Terijoen 

nimismiespiirin punakaartilaisten listoissa on useita satoja nimiä.  

Terijoen nimismiespiirin listassa on Terijoelle merkitty 159 nimeä. Kuitenkin monen Terijoella toimineen 

punakaartilaisen kohdalle on laitettu jokin muu kotipaikka, jopa virheellisesti. Muun muassa Kaljunen on 

laitettu viipurilaiseksi, vaikka hän oli virallisesti tuolloin edelleen sortavalalainen. Monen Terijoella toimineen 

                                                           
500

 Vertailu on tehty Terijoen nimismiespiirin listan VROSyA Aå439 ja VSA XVII:936 listan 
perusteella.  
501

 Sama 
502

 KA, VROSyA, Aå 439 
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kohdalle on merkitty myös kotipaikka tuntemattomaksi. Kun mukaan otetaan selvästi Terijoella toimineet 

muualle merkityt henkilöt, osa tapauksista ”kotipaikka tuntematon”, viisi venäläistä sekä toisessa listassa 

olevat tästä listasta puuttuvat yhdeksän nimeä, saadaan Terijoen punakaartin vahvuudeksi noin 200 henkilöä. 

Terijoen nimismiespiirin listassa ovat mukana Terijoen lisäksi muun muassa Kuokkalan, Ollilan ja Haapalan 

punakaartit.503 

Arkistosta löytyy muitakin nimilistoja, kuten palkkalistoja ja rintamaosastojen henkilölistoja.504 Palkkalistoissa 

näkyy olevan pääosin eri henkilöitä kuin miehistölistoissa. Samoin rintamaosastojen miehistölistoissa on 

paljon eri nimiä kuin Terijoen punakaartin muissa listoissa ja nimismiespiirin listoissa. Rintamaosastojen 

listoista löytyy kaikkiaan 128 nimeä. Näistä 16 on venäjänkielistä nimeä. 

Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että perusteellista selvyyttä Terijoen punakaartiin kuuluneista henkilöistä on 

erittäin vaikea saada. Kysymys on kuitenkin ollut sadoista eri henkilöistä. 

 

                                                           
503

 KA, VROSyA, Aå 439 
504

 KA, VROSyA, Aå 458 
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Terijoen punakaartin yksi jäsenlista 
(ei päiväystä KA, VSA, XVII:936) 

 

Alhola Adolf 

Antonoff Konsta 

Arvela Oskar 

Hallenberg Pekka 

Halsten Nestor 

Havia Väinö 

Hiiri Juho 

Hofren Aleks. 

Holopainen Pekka 

Huli Juho 

Huovinen Juho 

Hölttä Tuomas 

Ikonen Mikko 

Ilonen Tuomas 

Ivanoff Aleks 

Jakovleff Yrjö 

Juutilainen Augusti 

Juvonen Matti 

Kaipainen Pekka 

Kamppi Sakari 

Karjalainen Antti 

Karjalainen Tuomas 

Kaukinen Pekka 

Kemppi Risto 

Kerminen Johan 

Kinnunen Juho 

Koljonen Aatu 

Korhonen Mikko 

Korhonen Väinö 

Kuikka Juho 

Kukkonen Matti 

Kuosmanen Emil 

Lakka Rikhard 

Lankinen Johan 

Lantta Emil 

Laulainen Emil 

Lempinen Edvard 

Lempinen Esa 

Leskinen Kalle 

Luoto Oskari 

Lång Ville 

Malinen Taavetti 

Mangström Väinö 

Manninen Toivo 

Mikkola Arvid 

Musakka Juho 

Mäkelä Kalle 

Mäkelä Verner 

Oksanen Erkki 

Pasanen Oskar 

Poutanen Juho 

Poutiainen Antti 

Pyöttiö Juho 

Pyöttiö Taavetti 

Raninen Kalle 

Rasenius Antti 

Rastas Mikko 

Saari Viljam 

Saaristo Tuomas 

Salonen Frans 

Savolainen Oskar 

Semenoff Jaakko 

Seppälä Matti 

Sieviläinen Antti 

Sorvari Juho 

Summanen Emil 

Susi Antti 

Tolvanen Sakari 

Turkki Matti 

Uuttu Juho 

Vanhanen Viktor 

Vanonen Oskar 

 

yhteensä 72 nimeä
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Luettelo 
 

Airikka Wille 

Havia Salomon 

Juhonen Jooseppi  

Kärpänen Kalle 

Laihanen Herman 

Lampainen Risto 

Lampainen Sakari 

Lampainen Wille 

Määttänen Eino 

Määttänen Juho 

Määttänen Mooses 

Määttänen Paavo  

Määttänen Salomon 

Nikkanen Esa 

Nikkanen Herman Juhonp. 

Nikkanen Herman Samulinp. 

Nikkanen Joonas 

Nikkanen Mikko 

Nikkanen Paavo 

Nikkanen Taavetti  

Nikkanen Tahvo   

Nikkanen Toivo 

Nikkanen Wille Antinp.  

Nikkanen Wille Filipinp. 

Nikkanen Wille Joosepinp. 

Nikkanen Wille Juhonp. 

Nikkanen Wille Taav.p. 

Nikkanen Wille Tav.p. 

Peranger Risto   

Rahko Herman 

Rahko Kalle  

Rantala Joonas   

Reiman Pekka 

Reiman Wille  

Reimanni Kalle 

Ryyppö Herman 

Seppänen Herman 

Sihvonen Juho   

Sintonen Joonas 

Westerinen Ville  

Wäärtinen Wiktor 

 

Lisälista: 

Hajanen August 

Ikonen Antti 

Ikonen Nikonor 

Ikonen Paavo 

Juhonen Wiktor 

Kontio Juho 

Kontio Juho  

Lempiäinen Arvi 

Nikkanen Salomon 

Reiman Kalle 

 

Tämä luettelo saattaa sisältää pakko-otettuja tai niitä, joita pyritään saamaan mukaan punakaartiin. Näistä 

SSSP:ta löytyy 3 tapausta. Näistä kaksi on todennäköisesti kaatunut ja yksi teloitettu punaisten toimesta. 

Teloitettu oli tullivartija, ja teloitus tapahtui 15.4., jolloin tulli oli punaisten puolella. Kahden puoluekantaa ei 

ole saatu selville. Tämäkin kertoo siitä, että lista lienee pakko-otetuista. 

 

Mielenkiintoista on se, että Lapuan Liikkeen järjestämässä talonpoikaismarssissa 7.7.1930 oli mukana Kannel-

järveltä mm. Ville Tp. Nikkanen ja Ville Hp. Nikkanen.505 Kysymys saattaa olla edellisessä listassa mukana 

olleista kahdesta Villestä. Tämäkin korostaa todennäköisyyttä, että lista koskee pakko-otettuja, joista sodan 

jälkeen osa radikalisoitui oikeistoon päin. 

 

Tämän listan lisäksi löytyy samasta mapista (VSA 936) lukuisia nimilistoja, joiden tarkoitusperä jää hämäräksi. 

Osa lienee palkkaukseen liittyviä listoja, osa lisävärväykseen tähtääviä listoja, osa ruokailulistoja ja osa varus-

telistoja. 

 

 

                                                           
505

 Kokko, Lapuan Laki, 1930, s. 105 
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Terijoen sanitääriosaston naiset 24.2. – 28.2.1918 
(KA, VSA, XVII: 936) 

 

Antonoff Elli  aina paikalla 

Koskinen Aino 

Kostiainen Aino   ei paikalla 

Montonen Elina  aina paikalla 

Rosenqvist Katri  ei paikalla 

rouva Willgren  aina paikalla 

Salonen Anna 

Tamminen Elsa 

Tolonen Aino 

Tolonen Ida 

 

Elina Montonen on syntynyt 1.3.1901 Kivennavalla. Isä on Juho Montonen. Edla Montonen on syntynyt 

12.6.1899 Kivennavalla. Isä on Paavo Montonen. Eli Kaljusen tyttöystävä Edla ja sanitaari Elina eivät ole 

ainakaan siskoksia. (Hiski tietokanta.) Elli Antonov voisi olla hyvinkin Konstantin Antonovin vaimo.  

Edla Montonenkin lienee ollut sanitaarin asussa, vaikka ei olekaan merkitty tähän listaan (Terijoki, lumottu 

ranta, 1987, s.81). 

 

 

Terijoen nimismiespiirin listassa edellisten lisäksi mainitut sanitäärit 
(KA, VROSyA, Aå 439) 

 

Lappalainen Alma 

Pelkonen Anna 

Peura Aili 

Rissanen Tilda 

Rytkönen Miina 

 

Kiintoisaa on havaita, että edellisen listan nimistä vain Elina Montonen esiintyy nimismiespiirin listassa. 
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Punakaartilaiset Rajajoella 

 
(KA, VSA, XVII:936) 

Ahvenainen Mikko 

Hyppönen J. 

Häkkinen Onni 

Iivarinen Pekka 

Iivonen Wiktor 

Inkinen Pekka 

Karlsson Aksel 

Karonen Alex 

Kiiveri Antti 

Kokkonen Wäinö 

Kurppa Alex 

Kääpä Esa 

Lankinen Alex 

Lappalainen Adolf 

Lappalainen Simo 

Lempinen Juho 

Leskinen Juho 

Mutta Edvard 

Mäkeläinen Arvo 

Siren Viktor

        Soikkanen Oskar 

       Tiainen Matti 

       Tirkkonen Adam 

       Tuovinen Wiljam 

       Veijalainen Juho 

       Wesanto Viktor 

       Westerinen Wille 

       Wiskari Wille 

 
Asemalla oli lisäksi 13 virkamiestä ja rautatieläistä. Näistä vt. aseman esimies Wesanto ja vt. asemamies Häkkinen, 

ylimääräinen asemamies Kokkonen ja Mäkeläinen ovat edellisessä Rajajoen punakaartin listassa. Lisäksi ylimääräinen 

asemamies Kekäläinen Antti merkitään ”nyk. pun. kaar.” merkinnällä. Listan Ville Vesterinen lienee sama mies kuin 

Terijoen ”Luettelossa” oleva. 
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Valtiorikosasiain tiedusteluosaston lista C (15.10.1918) (www.genealogia.fi/hakem/01index.html)  
Terijoen punakaartia koskevia henkilöitä 

 
Antonoff Konstantin  Viipurin Pk:n ylipäällikön apulainen, murhaaja  

Arvela Oskari   Terijoki, Pk:n ratsuväen päällikkö, murhaaja  

Arvela Väinö   Terijoki, Pk:n päällikkö, ryöstäjä 

Bäck Oskari  Terijoki, Pk:n plutoonanpäällikkö  

Grönroos Aleksander  Terijoki, Pk:n komppanianpäällikkö 

Holopainen Pekka  Terijoki, Pk:n muonitusosaston päällikkö, suurryöstäjä, takavarikoitsija, kiihot-

taja 

Ikonen Emil  Terijoen Pk:n päällikkö, V.O:n jäsen, kiihottaja 

Ikonen Mikko  talollinen Rääkkylä, Terijoen Pk:n päällikkö, suurkiihottaja 

Jakovleff Georg (Yrjö) Terijoki, Pk:n päällikkö, urkkija, suurkiihottaja  

Kaljunen H.  ”Työväen järjestyskaartin” itäisen rintaman päällikön apulainen, Pk:n itäisen 

rintaman ylipäällikkö Terijoella 

Kauppi Risto (Kemppi?) Terijoki, Pk:n päällikkö 

Kuuva Juho takavarikoitsija Terijoella 

Laitinen Väinö Terijoki, V.O:n jäsen, Pk:n intendenttilaitoksen päällikkö ja esikunnan kirjuri, 

puheenjohtaja Pk:n kokouksissa 

Lakka Rikhard  Terijoen Pk:n komppanianpäällikkö ja esikunnan jäsen, 

Malin Taavetti (Malinen?) Terijoki, Pk:n päällikkö, os. murhiin 

Mikkola Arvi  Terijoen Pk:n päälliköitä, os. murhiin  

H 385 

Musakka Jooseppi  Terijoen Pk:n päälliköitä   

Poutiainen Antti  Terijoki, Pk:n päälliköitä, murhaaja  

Poutiainen Juho  Terijoki, Pk:n päälliköitä 

Pöllänen Mikko vaihdemies, liikenneosastoasioiden rautatiekomissaari, Terijoki, kiihottaja 

Riutta Juho vaihdemies, liikenneosastoasioiden rautatiekomissaari, Terijoki, kiihottaja 

Ruhanen Ville Terijoki, asemakomissaari, kiihottaja 

Rämä Juhana (Rämö?) Terijoki, kapinallinen, os. murhiin ja ryöstöihin  

Säämänen Otto  Terijoen Pk:n esikunnan jäsen, V.O:n puheenjohtaja, kiihottaja 

Toivonen Juho  Kuokkalan Pk:n päälliköitä 

Virkki Mikko huvilanomistaja, kirjoilla Terijoella, ollut Helsingissä Suomen Pankin johtokun-

nan jäsenenä maaliskuun loppupuolella, jolloin siirtyi Suomen Pankin Pietarin 

konttorin johtajaksi  

 

(sulkeissa mahdollinen oikea nimi) 

V.O. = vallankumousoikeus 

Pk = punakaarti 
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Terijoen punakaartin esikunta 
(Tiedusteluosaston lista C) 

 

Kaljunen Heikki 

Antonov (tai Antonoff) Konstantin 

Säämänen Otto 

Laitinen Väinö 

Lakka Rikhard 

 

Harjula on merkinnyt esikuntaan kuuluvaksi myös Oskar Arvelan. Joissakin muistitiedoissa on Kaljusen lähipiiriin 

liitetty myös Yrjö Jakovleff ja Emil Ikonen. Antti Sieviläinen nimeää kuulustelussaan esikuntaan kuuluvaksi lista C:n 

nimien lisäksi Pekka Holopaisen ja Emil Ikosen.506 Myös Mikko Kultasen Sieviläinen nimeää yhdeksi johtajaksi kaartin 

alkuaikoina. Nimilistoissa Kultasta ei ole, mutta hänen VRO:n aktinsa kertoo hänen olleen mukana.507  

Terijoen nimismiespiirin nimilistasta löytyvät seuraavat esikunnan jäsenet:508 

Antonoff Konstantin ylipäällikön apulainen 

Lakka Rikhard 

Laitinen Väinö  esikunnan kirjuri 

Säämänen Otto 

Lisäksi mainitaan, että Oskari Rissanen olisi ollut Kaljusen adjutantti ja että Aksel Nieminen olisi ollut Kaljusen apulai-

nen. 

 

Myös vallankumousoikeus liittyi tiiviisti esikunnan toimintaan. Kaljunen ei kuulunut siihen virallisesti, mutta oli keskei-

nen kuulustelija ja monissa tapauksissa myös todellinen syyttäjä. Tiedusteluosaston lista C:n mukaan vallankumousoi-

keuteen kuuluivat: 

 

Säämänen Otto  puheenjohtaja 

Laitinen Väinö   kirjuri 

Ikonen Emil  jäsen 

 
Terijoen nimismiespiirin nimilistasta löytyvät edellisten nimien lisäksi: 
Lakka Rikhard  jäsen 
Seppänen Juho  jäsen 
Emil Ikosen tehtäväksi on merkitty oikeuden yleisen syyttäjän tehtävä. 

 

 

 

 

 

                                                           
506

 KA, VRO:n akti 25655 
507

 KA, VRO:n akti 21404 
508

 KA, VROSyA, Aå 439 
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Heikki Kaljusen vaikutuspiirissä olleet päälliköt ja muut valkoisen puolen etsintä-

kuuluttamat henkilöt 

 lista C (15.10.1918)  Valtiorikosasi-
ain tiedusteluosaston lista 

Terijoen nimismiespiirin lista 
(15.6.1918) VROSyA Aå 439 

Antonoff Konstantin ylipäällikön apulainen, murhaaja ylipäällikön apulainen, murhaaja 

Arvela Oskari  ratsupäällikkö, murhaaja ratsupäällikkö, murhaaja 

Arvela Väinö päällikkö, ryöstäjä  

Bäck Oskari plutoonanpäällikkö  punakaartilainen 

Grönroos Aleksander komppanianpäällikkö komppanianpäällikkö 

Halonen Aarne   päällikkö, kiihottaja 

Havia Antti  kiihottaja 

Hodatovita  provokaattori, venäläinen 

Hokkanen Taavetti   miliisi, kiihottaja 

Holopainen Paavo  takavarikoija 

Holopainen Pekka  muonitusosaston päällikkö 
suurryöstäjä, takavarikoija,  
kiihottaja 

 

Huovinen Juho  takavarikoija 

Huovinen Pekka   takavarikoija 

Iivonen Esa (nuorempi)  ryöstäjä 

Ikonen Emil  päällikkö, V.O:n jäsen, kiihottaja V.O:n yleinen syyttäjä 

Ikonen Mikko  talollinen, Rääkkylä, Terijoen pk:n 
päällikkö ja suurkiihottaja 

kiihottaja 

Ivanoff Aleksander   päällikkö, murhaaja, venäläinen 

Ivanoff Nikolai   kuularuiskupäällikkö, venäläinen 

Jakovleff Georg (Yrjö) päällikkö, urkkija, suurkiihottaja päällikkö, urkkija 

Jantunen Hugo  Kuokkalan pk:n kirjuri 

Juurioja Sakeus  Kuokkalan pk:n kirjuri 

Kemppi Risto päällikkö päällikkö 

Kokkonen Kalle  ryöstäjä, pk:n pakottaja,Ollila 

Kokkonen Paavo  ryöstäjä, pk:n pakottaja 

Korhonen Abel  sotarosvo, Ollila  

Korhonen Emil  venäläisten mies kotitarkastuksissa, 
Ollila 

Korhonen Otto   ryövääjä, Ollila 

Kronholm Oskar  plutoonan päällikkö 

Kuosmanen Emil  murhaaja 

Kuuva Juho  takavarikoija takavarikoija, virantarkastaja,  
kiihottaja 

Laitinen Väinö  V.O:n jäsen, intendenttilaitoksen 
päällikkö, esikunnan kirjuri, 
pk:n puheenjohtaja 

V.O:n jäsen 

Lakka Rikhard komppanianpäällikkö, esikunnan 
jäsen 

V.O:n jäsen 

Leivo Viktor  kiihottaja 

Levola Lauri  tietotoimiston päällikkö, Kuokkala 

Lilja Mikko  V.O:n syyttäjä, Kyyrölä 

Makkonen Abel   ryöstäjä, esikunnan rahastonhoitaja, 
Ollila 

Malinen Taavetti päällikkö, murhaaja päällikkö, murhaaja 

Matilainen Antti  takavarikoija, Kuokkala 

Mikkola Arvi päällikkö, murhaaja päällikkö, murhaaja 

Musakka Jooseppi päällikkö punakaartilainen 
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Nieminen Aksel  ilmiantaja, Kaljusen apulainen 

Nieminen Lotta  naispataljoonan esikunnan jäsen 

Nokelainen Tuomas  urkkija, Kuokkala 

Oksman Jooseppi  miliisi, takavarikoija, Kuokkala 

Pekonen Viktor  ryöstöjä, Ollila 

Peura Aili  sanitääri, kiihottaja 

Piippo Katri  kiihottaja 

Pitkänen Juho  osaston päällikkö, takavarikoija, 
Kuokkala 

Porvali Edvard  takavarikoija, Kuokkala 

Poutanen Juho  takavarikoija 

Poutiainen Antti päällikkö, murhaaja päällikkö 

Poutiainen Juho päällikkö punakaartilainen 

Pyykkö A.  kiihottaja, Ollila 

Pyykkö Jussi  kiihottaja 

Pöllänen Mikko vaihdemies, rautatiekomissaari, 
kiihottaja 

asemakomissaari, kiihottaja 

Reiman Konsta   esikunnan kirjuri, Ollila 

Rissanen Oskari  murhaaja, Kaljusen adjutantti, 
pakkoluovuttaja 

Riutta Juho rautatiekomissaari, kiihottaja asemakomissaari, kiihottaja 

Ruhanen Ville  asemakomissaari, kiihottaja  

Rämö Juho  murhaaja, ryöstäjä murhaaja, ryövääjä 

Saksa Jussi  ryöstäjä, Ollila 

Sandström Albert   miliisi, takavarikoija, Kuokkala 

Semjonoff Jakov  punakaartilainen, venäläinen 

Seppälä Matti  plutoonan päällikkö 

Seppänen Juho   V.O:n jäsen, kiihottaja 

Sieviläinen Antti  kiihottaja, ryöstäjä 

Sipiläinen Juho  ilmiantaja, Ollila 

Sokoloff Ivan Nikitin  Pietarin – Viipurin välisen seudun 
komissaari, ryöstäjä, venäläinen 

Suokas Jooseppi  aseiden hankkija, kiihottaja 

Säämänen Otto esikunnan jäsen, V.O:n pj., kiihottaja V.O:n pj., kiihottaja 

Taponen Edvard  ryöstäjä, Ollila 

Teräväinen Aleksanteri  ilmiantaja, kirjuri, Ollila 

Toivonen Juho Kuokkalan Pk:n päällikkö apulaispäällikkö, Kuokkala 

Torikka Jooseppi   ryöstäjä, reservikomppanian  
päällikkö, Ollila 

Toukkari Ida  johtajatar, takavarikoija, Kuokkala 

Toukkari Mikko  esikunnan kirjuri, Kuokkala 

Tuori K.O.  ilminataja, Ollila 

Uuttu Aarne  rintamapäällikkö, Ollila 

Uuttu Antti  ryöstäjä, muonituskomisario, 
Ollila 

Valtonen Juha  komppanianpäällikkö, kotitarkastaja, 
Ollila 

Varmanen Matti  tutkintotuomari, Kuokkala 

Vehviläinen Antti  agitaattori, johtaja, Ollila 

Verronen Jalmari  päällikkö, ryöstäjä, pakkoluovuttaja, 
Tyrisevä 

Vesterinen Emil  plutoonan päällikkö, ilmiantaja, 
Ollila 

Virkki Mikko Suomen Pankin johtokunnan jäsen, 
SP:n Pietarin konttorin johtaja 
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Dubrovkan suomalainen punakaarti 
(KA, VROSyA, Aå 445) 
 
 

Ahlholm Antti 

Alakarhu Viktor 

Anttila Juho 

Auvinen Edvard 

Auvinen Kalle 

Djerf Juho 

Ekholm David 

Erikson Karl 

Grön Viktor 

Hagel Ulof (Olof?) 

Halinen Heikki 

Happonen Otto 

Hasanen Aleksander 

Hasanen Antti 

Hattunen Simo 

Hietanen Juho 

Honkonen Emil 

Jenn Mikko 

Juntunen Juho 

Juntunen Robert 

Jussila Jaakko 

Järvinen Julius 

Kalavainen Antti 

Karpoff Aleks (yliviivattu) 

Kaukinen Juho 

Keinänen Antti 

Kiiver(i) Juho 

Kontkanen Aleks (yliviivattu) 

Kontkanen Juho (yliviivattu)  

Kuparinen Tuomas 

Kuuska Julius 

Kytölä Nikolai 

Käppi Pekko 

Lahtinen Emil 

Lankinen Ville 

Lehtinen Juho 

Leinonen Juho 

Lindberg Arvo 

Linder Lauri 

Maimanen Mikko 

Malinen Juho 

Matula Hjalmar 

Mertanen Emil 

Moilanen Viktor 

Moisio Juho 

Mäkelä David 

Mäkinen Viktor 

Mäntymäki Erik 

Mölsä Tahvo 

Nieminen Lauri 

Niironen Antti 

Niironen Herman 

Niskanen Otto 

Nurminen Aksel 

Nuutila Kustaa 

Nuutinen Tauno 

Näkki Matti 

Oksanen Kalle 

Parjanen Edvard 

Peltonen Juho 

Pennanen Emil 

Pennanen Ilmari 

Pihlman Vilhelm 

Piilinen Uuno 

Piironen Petter 

Prekti Artur 

Pylkkönen Einar 

Raninen Juho 

Reinikainen Ville 

Romu Antti 

Rämö Mikko 

Räsänen Matti 

Röglund Ville 

Saarela Yrjö 

Saikkonen Jaakko 

Salin Oskar 

Salin Otto 

Salminen Herman 

Salminen Jaakko 

Suominen Antti 

Sutelainen Toivo 

Tiilikka Toivo 

Tikka Arvi 

Toivonen Ville 

Tolvanen Adolf 

Tolvanen Lauri 

Turunen Matti 

Waglin Kustaa (Wacklin?) 

Vahter Erland 

Valtonen Nestor 
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Vanninen Juho 

Vartiainen Elias 

Wassel Paavo 

Virtanen Juho 

Virtanen Mauri 

Vitikainen Tobias 

Vuorinen Toivo 

Vähä Einar 

Vähä Juho 

Vähä Toivo 

Väisänen David 

Väisänen Kalle (naimaton) 

Väisänen Kalle (perheellinen) 

Yrjölä Aapo 

104 miestä 

 

 

Naisia 

Juntunen Eriika 

Kolehmainen Eva 

Kolehmainen Lydia 

Kärkkäinen Hilma 

Lahtinen Ida 

Laitinen Martta 

Ronkanen Hilja 

Taavitsainen Maria 

Åberg Hilda (yliviivattu) 

9 naista 

 

 

 
Dubrovkan suomalainen punakaarti oli Pietarin suomalaisen punakaartin 2. komppania. Komppanian kokosi Paavo 

Turunen ja sen johdossa olivat Kalle Ristiseppä ja Anton Uotinen. Myöhemmin maalikuussa, kun punaiset joutuivat 

peräytymään Tamperetta kohti ja Ristisepän kaaduttua sekä Uotisen haavoituttua, nousi pietarilaisten ja dubrovkalais-

ten yhteisen komppanian johtoon Juho Vähä.509 Myöhemmin Neuvostoliitossa KGB:n everstiksi kohonnut Toivo Vähä 

oli mukana Dubrovkan punakaartissa.510 Heikki Kaljunen on epäilemättä tuntenut henkilökohtaisesti suurimman osan 

yllä olevan listan miehistä ja naisista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
509

 Harjula 2006, s. 46 
510

 Ks. Vähä 1974, s.24 - 34 
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Luettelo Terijoen nimismiespiirissä oleskelleista ja toimineista punakaartilaisista (KA, 

VROSyA Aå 439)(Luettelo on alkuperäisessä järjestyksessä, ei tarkassa aakkosjärjestyksessä, yhteensä 417 henkilöä)  

Ahonen Otto punakaartilainen  Kuokkala 

Ahtiainen Antti punakaartilainen  Kuokkala 

Ahvenainen Adam ja vaimo plutoonan päällikkö ja ryöstäjä Kuokkala 

Antonoff Konstantin ylipäällikön apulainen, murhaaja Viipuri 

Arvela Oskar ratsupäällikkö ja murhaaja Terijoki 

Alhola Adolf  pikkupäällikkö ja kiihottaja Kuusankoski 

Alhonen Otto  punakaartilainen  Terijoki 

Astakainen  punakaartilainen  Terijoki 

Bäck O.  punakaartilainen  Terijoki 

Glad Kustaa  punakaartilainen  Kuokkala 

Granö Richard  miliisi, komisario  Kuokkala

Grönroos Aleksander komppanian päällikkö Terijoki 

Ekholm Juho punakaartilainen  Terijoki 

Eronen Juho punakaartilainen  Kuokkala 

Hallenberg Pekka punakaartilainen  Terijoki 

Hasanen Jooseppi miliisi, punakaartilainen Kuokkala 

Hallenberg Antti osastonpäällikkö  Kuokkala 

Hallenberg Esa punakaartilainen  Kuokkala 

Hiiri Juho punakaartilainen  Terijoki 

Huli Juho punakaartilainen  Terijoki 

Holopainen Paavo takavarikoija  Terijoki 

Havia Väinö punakaartilainen  Terijoki 

Huittari Juho punakaartilainen  Terijoki 

Huovinen Juho takavarikoija  Terijoki 

Heikkilä Juho punakaartilainen  Terijoki 

Hoffren Aleks. punakaartilainen  Terijoki 

Heikka Emil punakaartilainen  Terijoki 

Hallsten Nestor punakaartilainen  tuntematon 

Hasanen Otto kiihottaja  Ollila 

Hintikka Kalle kiihottaja  Ollila 

Halonen Aarne päällikkö, kiihottaja  Terijoki 

Hägglund Väinö punakaartilainen  Terijoki 

Hägglund Einar punakaartilainen  Terijoki 

Hägglund Aarne punakaartilainen  Terijoki 

Hyytiäinen Väinö Tuomaanp. punakaartilainen  Terijoki 

Huovinen Pekka takavarikoija  Viipuri 

Havia Antti kiihottaja  Terijoki 

Hokkanen Taavetti Matinp. miliisi, kiihottaja  Terijoki 

Hiiva Oskari Tuomaanp. punakaartilainen  Terijoki 

Haikonen Antti Joosepinp. punakaartilainen  Terijoki 

Haikonen Juho Joosepinp. punakaartilainen  Terijoki 

Hämäläinen Isak ryöstäjä  Ollila 

Ikonen Emil vallankumousoikeuden yleinen syyttäjä Antrea 

Ikonen Mikko kiihottaja  Terijoki 

Iivarinen Tuomas punakaartilainen  tuntematon 

Ilonen Juho Pekanp. punakaartilainen  Terijoki 

Ikonen Nestor punakaartilainen  Terijoki 
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Iivonen Esa (vanh.) punakaartilainen  Ollila 

Iivonen Esa (nuor.) ryöstäjä  Ollila 

Iivonen Pekka Juho punakaartilainen  Kuokkala 

Iivarinen Pekka punakaartilainen  Kuokkala 

Ijäs Toivo (Antti) punakaartilainen  Kuokkala 

Juurioja Sakeus punakaartin reistraattori511 Kuokkala 

Jantunen Hugo punakaartin reistraattori, pidätetty Kuokkala 

Huumonen Mikko punakaartilainen  Kuokkala 

Hyvärinen Antti punakaartilainen  Kuokkala 

Hölttä Antti punakaartilainen  Kuokkala 

Huovinen Erkki punakaartilainen  Kuokkala 

Hämäläinen Heikki punakaartilainen, pidätetty Kuokkala 

Huuhtanen Juho Helenanp. punakaartilainen  Kuokkala 

Juvonen Matti  punakaartilainen  Terijoki 

Juutilainen August  punakaartilainen  Terijoki 

Jakofleff Georg (Yrjö) päällikkö, urkkija  Terijoki 

Järvinen Toivo  punakaartilainen  Terijoki 

Jumppanen Mikko  punakaartilainen  tuntematon 

Jaakkola Juho Jaakonp. punakaartilainen  Terijoki 

Käkönen Antti Juhonp. punakaartilainen  Terijoki 

Kuuva Juho  takavarikoija, virantarkastaja, kiihottaja Terijoki 

Vanonen t. Kukkonen Juho punakaartilainen  Terijoki 

Korhonen Antti  punakaartilainen  Terijoki 

Kytönen Juho Sakarinp. punakaartilainen  Terijoki 

Kannus Juho  punakaartilainen  Terijoki 

Karjalainen Antti  punakaartilainen  Terijoki 

Kuivanen Esa Joosepinp. punakaartilainen  Terijoki 

Käkönen Esa Benjaminp. punakaartilainen  Terijoki 

Kaukonen Juho Yrjönp. punakaartilainen  Terijoki 

Kaukonen Pekka Yrjönp. punakaartilainen  Terijoki 

Kaivolainen Antti  punakaartilainen  Terijoki 

Kiiski Matti  punakaartilainen  Terijoki 

Kukkus Kaarle Verner punakaartilainen  Terijoki 

Kihlström Emil Mikonp. punakaartilainen  Terijoki 

Kuikka Juho  punakaartilainen  Terijoki 

Kaipainen Kaarlo  punakaartilainen  Terijoki 

Kuisma Mikko  punakaartilainen  Terijoki 

Karjalainen Tuomas  punakaartilainen  Terijoki 

Karjalainen Antti  punakaartilainen  Terijoki 

Kokkonen Paavo  ryöstäjä, punakaartin pakottaja Uusikirkko 

Kokkonen Kalle  samoin  Ollila 

Korhonen Abel  sotarosvo  Ollila 

Korhonen Otto  ryövääjä  Ollila 

Korhonen Emil  venäläisten mies kotitarkastuksissa Ollila 

Korhonen Väinö  punakaartilainen  Ollila 

Korhonen Antti  punakaartilainen  Ollila 

Korhonen Mikko  punakaartilainen  Ollila 

Klemetti  varas, ryövääjä  Ollila 

                                                           
511

 kirjuri, pöytäkirjanpitäjä 
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Koukku Antti  punakaartilainen  Ollila 

Kopra Jooseppi  punakaartilainen  Ollila 

Kopra Juho  punakaartilainen  Ollila 

Kotilainen Juho  punakaartilainen  Ollila 

Kotilainen Viktor  punakaartilainen   Ollila 

Kotilainen Juho  punakaartilainen, kaatunut Ollila 

Kotilainen Paavo  punakaartilainen  Ollila 

Kukkonen Matti  punakaartilainen  Ollila 

Kangas Josef  punakaartilainen, ryöstäjä Ollila 

Kääpä Esa  asemakomisario, kiihottaja, agitaatt. Ollila 

Karonen Aleksander kiihottaja  Ollila 

Koukku Sakari  punakaartilainen  Ollila 

Koskela Mikko  punakaartilainen  Ollila 

Kaljunen Heikki Heikinp. itärintaman ylipäällikkö, julma murhaaja, ihmispeto Viipuri 

Kaipainen Pekka  punakaartilainen  tuntematon 

sama nimi toistamiseen 

Kemppi Risto  päällikkö  Terijoki 

Kinnunen Juho  punakaartilainen  tuntematon 

Koljonen Aatu  punakaartilainen  tuntematon 

Kaukinen Pekka  punakaartilainen  Terijoki 

Kuosmanen Emil  murhaaja  Terijoki 

Kamppi Sakari  punakaartilainen  Terijoki 

Kosonen Edward  punakaartilainen  tuntematon 

Kanden Ville  punakaartilainen  tuntematon 

Kontkanen Juho  punakaartilainen  tuntematon 

Kolsi Alfred  punakaartilainen  Kotka 

Kuivanen Antti  punakaartilainen  Terijoki 

Kujala Matti  punakaartilainen  tuntematon 

Kukkonen Antti  punakaartilainen  tuntematon 

Kilkkinen Antti  punakaartilainen  tuntematon 

Kronholm Oskar  plutoonanpäällikkö  Terijoki 

Kirjavainen Ville  miliisi, takavarikoija  Kuokkala 

Kirjavainen Mikko  punakaartilainen  Kuokkala 

Karstunen Jaakko  ratsuosaston päällikkö Kuokkala 

Karstunen Toivo  punakaartilainen  Kuokkala 

Karhu Juho  osaston päällikkö  Haapala 

Kukko Alina  punakaartilainen, pidätetty Kuokkala 

Kaasalainen Mikko  osaston päällikkö  Kuokkala 

Kaasalainen Tuomas osaston päällikkö  Kuokkala  

Kilpinen Kaapro  osaston päällikkö  Haapala 

Kinnunen Antti   osaston päällikkö  Kuokkala 

Käkönen Paavo  osaston päällikkö  Kuokkala 

Kiimalainen ? Lauri  osaston päällikkö  Kuokkala 

Kuortti Iivar  osaston päällikkö  Kuokkala 

Karvonen Mikko  osaston päällikkö  Kuokkala 

Karvonen Juho  osaston päällikkö, pidätetty Kuokkala 

Kalliomaa Juho  osaston päällikkö  Kuokkala 

Korhonen Jooseppi  punakaartilainen, vangitsija Kuokkala 

Kilpinen Hilma  punakaartilainen  Kuokkala 

Kuusela Oskar  punakaartilainen  Kuokkala 
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Kuitunen V.  punakaartilainen  Kuokkala 

Kuokkanen Sipi  punakaartilainen  Kuokkala 

Kakarainen Kalle  punakaartilainen  Kuokkala 

Kotilainen Jooseppi  punakaartilainen, pidätetty Kuokkala 

Karstunen Josefina  punakaartilainen, emännöitsijä, pidätetty Kuokkala 

Kirjavainen Viliina Maria punakaartin avustaja, pidätetty Kuokkala 

Karhu Anne  punakaartilainen  Kuokkala 

Kiuru Helena  punakaartilainen  Kuokkala 

Lankinen Juho  punakaartilainen  Terijoki 

Lampinen Juho Esanp. punakaartilainen  Terijoki 

Lindfors Frans  punakaartilainen  Terijoki 

Laajanen Uuno Nestorinp. punakaartilainen  Terijoki 

Lempinen Ville  punakaartilainen  Terijoki 

Luoto Oskar Mikonp. punakaartilainen  Terijoki 

Lakka Rikhard  vallankumousoikeuden jäsen Terijoki 

Laitinen Väinö  vallankumousoikeuden jäsen Terijoki 

Laitinen Antti  punakaartilainen  Terijoki 

Lempinen Esa  punakaartilainen  Terijoki 

Lempinen Edvard  punakaartilainen  Terijoki 

Leskinen Kalle  punakaartilainen  Terijoki 

Laulainen Edvard  punakaartilainen  tuntematon 

Lantta Emil  punakaartilainen  Terijoki 

Laine Heikki  punakaartilainen  Terijoki 

Lilja Mikko  vallankumousoikeuden syyttäjä, kuol?   Kyyrölä 

Leivo Viktor  kiihottaja  Terijoki 

Leivo Rafael  punakaartilainen  Terijoki 

Leskinen Eljas  asemakomisario, punakaart. hommaja  Ollila 

Lappalainen Juhani  erinomainen ryövääjä Ollila 

Lyly Antti  punakaartin alkuunpanija, agitaattori Ollila 

Lyly Sanfrid  punakaartilainen, asemakirjuri Ollila 

Lyly Armas  punakaartilainen  Ollila 

Leija Aada Loviisa  ilmiantaja  Ollila 

Lappalainen Alma  sanitääri  Ollila 

Lallukka Pekka  punakaartilainen  tuntematon 

Loponen Adam  punakaartilainen  Terijoki 

Levola Lauri  tietotoimiston päällikkö Kuokkala 

Levola Miina  punakaartilaisten apulainen Kuokkala 

Laihanen Esa  punakaartilainen  Kuokkala 

Lemmetty Tuomas  punakaartilainen  Kuokkala 

Lydman Hjalmar  punakaartilainen  Kuokkala 

Moilanen Emil Antinp. punakaartilainen  Terijoki 

Mäkelä Anton  punakaartilainen  Terijoki 

Mäkelä Kalle  punakaartilainen  tuntematon 

Mäkelä Verner  punakaartilainen  Terijoki 

Monto Tuomas  punakaartilainen  Terijoki 

Musakka Juho Joosepinp. punakaartilainen  Terijoki 

Musakka Jooseppi Joosepinp. punakaartilainen  Terijoki 

Marin Robert  punakaartilainen  Terijoki 

Mannonen Ville  punakaartilainen  Terijoki 

Mikkola Arvi  päällikkö, murhaaja  Terijoki 
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Vanonen Anton  punakaartilainen  Terijoki 

Malinen Taavetti  päällikkö, murhaaja  Terijoki 

Mangström Väinö  punakaartilainen  Terijoki 

Matikainen Paavo  punakaartilainen  Terijoki 

Montonen Elina  sanitääri  Terijoki 

Makkonen Abel  ryöstäjä, esikunnan rahastonhoitaja Ollila 

Mutta Robert  punakaartilainen  Terijoki 

Malin Robert  rahastonhoitaja  Kuokkala 

Mansikka David  rahastonhoitaja  Kuokkala 

Montonen Tuomas  rahastonhoitaja  Kuokkala 

Motturi Antti  punakaartilainen  Haapala 

Murik Aleksander  punakaartilainen  Kuokkala 

Murik Viljam Aleksanterinp. punakaartilainen  Kuokkala 

Montonen Edvard  punakaartilainen  Kuokkala 

Montonen Loviisa  punakaartilainen, vangittu Sortavalassa Kuokkala 

Matilainen Antti  takavarikoitsija  Kuokkala 

Nissinen August Esanp. t. Erikinp. punakaartilainen  Terijoki 

Nissinen Erik Erikinp. punakaartilainen  Terijoki 

Nissinen Otto Erikinp. punakaartilainen  Terijoki 

Nikki Juho Adaminp. punakaartilainen  Terijoki 

Nousiainen Mikko  punakaartilainen  Terijoki 

Nordling Frans  punakaartilainen  Terijoki 

Nissinen August Augustinp. punakaartilainen  Terijoki 

Nissinen Juho Augustinp. punakaartilainen  Terijoki 

Nikkanen Vilho  punakaartilainen  Ollila 

Nikkanen Matti  punakaartilainen  Terijoki 

Nieminen Aksel  Kaljusen apulainen, ilmiantaja Terijoki 

Nieminen Lotta, edell. vaimo naispataljoonan esikunnan jäsen Terijoki 

Nokelainen Tuomas  urkkija  Kuokkala 

Nevalainen Emil  punakaartilainen  Kuokkala 

Nevalainen Robert  punakaartilainen  Kuokkala 

Nokelainen Oskar  punakaartilainen  Haapala 

Nokelainen Aino  takavarikoitsija, apulainen Kuokkala 

Nevalainen Elsa  punakaartilainen  Kuokkala 

Oksanen Erkki  punakaartilainen  tuntematon 

Ollila Kalle  punakaartilainen, taloudenhoitaja Kuokkala 

Oksman Jooseppi   miliisi, takavarikoitsija Kuokkala 

Puotiainen Antti  päällikkö  Terijoki 

Puotiainen Juho  punakaartilainen  Terijoki 

Pelkonen Mikko Matinp. punakaartilainen  Terijoki 

Partio Viktor Matinp. punakaartilainen  Terijoki 

Pasonen Oskar Tuomaanp. punakaartilainen  Terijoki 

Pöllänen Mikko  asemakomisario, kiihottaja Terijoki 

Pöllänen Väinö  punakaartilainen  Terijoki 

Poikalainen Matti  punakaartilainen  Terijoki 

Pöri Mikko  punakaartilainen  Terijoki 

Pimiä Sakari Pärttylinp. punakaartilainen  Terijoki 

Pullinen Matti  punakaartilainen  Terijoki 

Pullinen Paavo Kustaanp. punakaartilainen  Haapala 

Paju Ville Henterinp. punakaartilainen  Terijoki 
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Painilainen Juho  punakaartilainen  Terijoki 

Pyöttiö Taavetti  punakaartilainen  Terijoki 

Pyöttiö Juho  punakaartilainen  Terijoki 

Poutanen Juho  takavarikoija  Terijoki 

Piippo Katri  kiihottaja  Terijoki 

Pelkonen Anna  sanitääri  Terijoki 

Pelkonen Mikko  punakaartilainen  Terijoki 

Pekonen Wiktor  ryöstäjä  Ollila 

Pyykkö A.  kiihottaja  Ollila 

Pyykkö Jussi  kiihottaja  Ollila 

Pekonen Paavo  punakaartilainen  Ollila 

Pekonen Juho  punakaartilainen  Ollila 

Porvali Väinö  punakaartilainen  Kivennapa 

Peura Aili  sanitääri ja kiihottaja Terijoki 

Peippo Antti  miliisi, osaston ylipäällikkö, harjoittaja Kuokkala 

Peuranen Oskar  miliisi, agitaattori, rangaistu Kuokkala 

Pekkola Kustaa  värvääjä rintamalla  Kuokkala 

Pitkänen Juho  osaston päällikkö, takavarikoitsija Kuokkala 

Pihl Agnatius   punakaartilainen  Haapala 

Piipponen Emil  punakaartilainen  Kuokkala 

Peuranen Raimo  punakaartilainen  Kuokkala 

Peuranen Jalmar  punakaartilainen  Kuokkala 

Peltonen Juho  punakaartilainen  Kuokkala 

Paju Juho Juhonp.  punakaartilainen  Kuokkala 

Porvali Matti Mikonp. punakaartilainen  Kuokkala 

Porvali Edvard  takavarikoija  Kuokkala 

Porvali Emil  punakaartilainen  Kuokkala 

Pelkonen Juho  punakaartilainen  Kuokkala 

Pennanen Pekka  punakaartilainen  Kuokkala 

Peippo Helmi  punakaartilainen  Kuokkala 

Pekkanen Juho  punakaartilainen  Kuokkala 

Riutta Juho  asemakomissaari, kiihottaja Terijoki 

Reiman Esa Pekanp.  punakaartilainen  Terijoki 

Reiman Antti Pekanp. punakaartilainen  Terijoki 

Reiman Ville  agitaattori  Ollila 

Rämö Juho  murhaaja ja ryövääjä Terijoki 

Rautiainen Antti  punakaartilainen  Terijoki 

Rastas Mikko  punakaartilainen  Terijoki 

Raninen Kalle  punakaartilainen  tuntematon 

Rytkönen Heikki  punakaartilainen  tuntematon 

Rytkönen Miina  sanitääri  tuntematon 

Rosenquist Armas  punakaartilainen  tuntematon 

Rosenquist Edvard  punakaartilainen  tuntematon 

Ruuskanen Anselm  punakaartilainen  tuntematon 

Rissanen Tilda  sanitääri  Terijoki 

Rissanen Oskar  murhaaja, Kaljusen adjut. pakkoluov. Tyrisevä 

Rosenquist 4 veljestä punakaartilaisia  Ollila 

Raatikainen Antti  punakaartilainen  Ollila 

Raatikainen Josef  punakaartilainen  Ollila 

Reiman Konsta  esikunnan kirjuri  Ollila 
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Reiman Emil  punakaartilainen  Ollila 

Räisänen August  punakaartilainen  Tyrisevä 

Rasenius Antti  punakaartilainen  Terijoki 

Rautiainen Antti  punakaartilainen, kuollut Ollila 

Rämö Jooseppi  ryöstäjä, kaatunut  Kuokkala 

Rissanen Väinö  punakaartilainen  Haapala 

Rämö Antti  punakaartilainen  Haapala 

Ronkanen Evert  punakaartilainen  Kuokkala 

Rissanen Rikhard  punakaartilainen  Kuokkala 

Räty Hannes  punakaartilainen  Kuolemajärvi 

Rekonen Niko  punakaartilainen  Haapala 

Ronkanen Edit  punakaartilainen  Kuokkala 

Ronkanen Siiri  punakaartilainen  Kuokkala 

Silventoinen Antti Antinp. punakaartilainen  Terijoki 

Salonen Emil Vilhonp. punakaartilainen  Terijoki 

Salonen Frans  punakaartilainen  Terijoki 

Seppänen Juho  kiihottaja, vannakumousoikeuden jäsen Terijoki 

Salonen Rikhard  punakaartilainen  Terijoki 

Seppälä Matti  punakaartilainen  Terijoki 

Silvennoinen Petteri punakaartilainen  Terijoki 

Soro Mikko Antinp.  punakaartilainen  Terijoki 

Sieviläinen Antti  kiihottaja, ryöstäjä  Terijoki 

Suutari Oskar  punakaartilainen  Terijoki 

Säämänen Otto  vallankumousoikeuden pj., kiihottaja Terijoki 

Saari Viljam  punakaartilainen  tuntematon 

Seppälä Matti  plutoonan päällikkö  Terijoki 

Sorvari Juho  punakaartilainen  tuntematon 

Saaristo Tuomas  punakaartilainen  tuntematon 

Susi Antti  punakaartilainen  Terijoki 

Savolainen Oskar  punakaartilainen  tuntematon 

Soinio Aleksander  punakaartilainen  tuntematon 

Salminen Urho  punakaartilainen  tuntematon 

Suokas Jooseppi  aseiden hankkija, kiihottaja Terijoki 

Suokas Juho  punakaartilainen  Terijoki 

Sutinen Matti  punakaartilainen  Ollila 

Sutinen Esa  punakaartilainen  Ollila 

Saksa Jussi  ryövääjä  Ollila 

Sipiläinen Juho  ilmiantaja  Ollila 

Skytz Pekka  punakaartilainen  Ollila 

Skyttä Mikko  punakaartilainen  Ollila 

Skyttä Viktor  punakaartilainen  Ollila 

Sirkiä Juho  punakaartilainen, kuollut Ollila 

Sandström Albert  miliisi, takavarikoija  Kuokkala 

Salonen Ville  osastonpäällikkö  Kuokkala 

Salonen Juho  punakaartilainen  Haapala 

Savolainen Antti  punakaartilainen  Haapala 

Savolainen Esa  punakaartilainen  Haapala 

Snellman Malakias  punakaartilainen  Haapala 

Susi Matti  punakaartilainen  Kuokkala 

Siitonen Viktor  punakaartilainen  Kuokkala 
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Savolainen Mikko  punakaartilainen  Haapala 

Salonen Rikhard  punakaartilainen  Kuokkala 

Sorsa Arvid  punakaartilainen  Kuokkala 

Sairo Jalmar  punakaartilainen  Kuokkala 

Sairo Kustaa  punakaartilainen  Kuokkala 

Sandström Juho  punakaartilainen  Kuokkala 

Suvanto Nikolai  punakaartilainen  Kuokkala 

Suvanto Viktor  punakaartilainen  Kuokkala 

Tolvanen Mikko  punakaartilainen  Terijoki 

Tolvanen Mikko  punakaartilainen  Ollila 

Tolvanen Sakari Antinp. punakaartilainen   Terijoki 

Turkki Matti  punakaartilainen  tuntematon 

Toivonen Erik  punakaartilainen  tuntematon 

Teräväinen Aleksanteri ilmiantaja, kirjuri  Ollila 

Torikka Jooseppi  ryöstäjä, reservikomppanian pääll. Ollila 

Tuori K.O.  ilmiantaja  Ollila 

Taponen Edvard  ryöstäjä  Ollila 

Toikka Antti  punakaartilainen  Ollila 

Teperi Joosep  punakaartilainen  Ollila 

Toivonen Juho  apulaispäällikkö  Kuokkala 

Toukkari Mikko  esikunnan kirjuri  Kuokkala 

Tuovinen Viljam  punakaartilainen  Kuokkala 

Tikkanen Lauri  punakaartilainen  Kuokkala 

Tikka Paavo  punakaartilainen  Kuokkala 

Tuppurainen August punakaartilainen, vapautettu Kuokkala 

Toukkari Ida  johtajatar, takavarikoija Kuokkala 

Tervo Elli  punakaartilainen  Kuokkala 

Turunen Ada  punakaartilainen  tulokas 

Uotinen Juho Tuomaanp. punakaartilainen  Terijoki 

Uuttu Antti  ryöstäjä, muonituskomissaari Ollila 

Uuttu Aarne  rintamapäällikkö  Ollila 

Uuttu Aleksanteri  punakaartilainen  Ollila 

Väihkönen Esa Yrjönp. punakaartilainen  Terijoki 

Väihkönen Juho Uolonp. punakaartilainen  Terijoki 

VeijalainenMatti Antinp. punakaartilainen  Terijoki 

Veijalainen Mikko Antinp. punakaartilainen  Terijoki 

Vanonen Juho Joosepinp. punakaartilainen  Terijoki 

Vanonen Jalmari Joosepinp. punakaartilainen  Terijoki 

Vanonen Kristian Joosepinp. punakaartilainen  Terijoki 

Valtoja Bernhard  punakaartilainen  Terijoki 

Vanhanen Viktor  punakaartilainen  Terijoki 

Valtonen Juho  komppanianpäällikkö, kotikark. Ollila 

Vesterinen Emil  plutoonan pääll., ilmiantaja, ryöstäjä Ollila 

Vesterinen Juho  punakaartilainen  Ollila 

Vehviläinen Antti  agitaattori, johtaja  Ollila 

Varsa Esa  punakaartilainen  Ollila 

Varsa Antti  punakaartilainen  Ollila 

Varsa Pekka  punakaartilainen  Ollila 

Verronen Jalmari  päällikkö Tyrisevällä, ryöstäjä, pakkoluovuttaja Ollila 

Varhanen Matti  tutkintotuomari  Kuokkala 
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Veijalainen Esa  punakaartilainen  Haapala 

Virtanen Herman  punakaartilainen  Haapala 

Väntti Josef Israelinp. punakaartilainen  Uusikirkko 

Väihkönen Antti Antinp. punakaartilainen  Kuokkala 

Väihkönen Juho Antinp. punakaartilainen  Kuokkala 

Valkonen Emil  punakaartilainen  Haapala 

Vihko Aino  apuri  Kuokkala 

Vorho Maria  punakaartilainen  Kuokkala 

Virmakoski Tilda  punakaartilainen  Kuokkala 

Äikäs Mikko  punakaartilainen  Kuokkala 

Äikäs Viktor  punakaartilainen  Kuokkala 

Äikäs Juho  punakaartilainen  Haapala 

Äikäs Matti  punakaartilainen  Haapala 

Äikäs Vappu  punakaartilainen  tulokas 

Öyry Ida  punakaartilainen  tulokas 

 

venäläisiä: 

Sokoloff Ivan Nikitin Pietarin-Viipuri radan romisario, ryövääjä 

Ivanoff Aleksander  päällikkö, murhaaja 

Semjonoff Jakov  punakaartilainen 

Ivanoff Nikolai  kuularuiskupäällikkö 

Hodatovita  provokaattori 

 

Terijoen piirin nimismiehen kansliassa 15pnä kesäkuuta 1918 

 

  allekirjoitus 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


