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N4litä lPetrosn<oflssa

tapahtui itäisen Karjalam viflrmeisen \-apau s 'taistelun aikama.
(Ta1ve11a r g2a-rgzz.)

\-aikka tapahtumat Petroskoissa talr.e11a 192r-z2 eir'ät

enää

,iuulukaan päir.än tuoreimpaal uutisainehistcon, kiinnostar.at

ne

<uitenkin r.ielä ainakirr niitä, jotka ottivat osaa karjalaisen kansan
senaikaiseen kamppailuun olemassaolonsa
ouolesta,

tai

ja

e1ämiseuoikeutensa

ainakin sitä myötätunnolla seurasivat. Sitäpaitsi lie-

oli lamassa. Tehtaat seisoivat ja koulut olita: :
kasarmeiksi ja
sairaaloiksi. Åinoastaan t:hel: ,:
llolshevikit elivät vakoilijakarhun rallass:-. j: ;:<.
epäilyttävässä henkilössä nähtiin mielella;:',:.,<:
jos hän onnettomuudeksre: .:::
terroristi», tai

-- r'a1koisille »bandiiteille, sl:::::-

nee äskettäin tireillä o11ut punakomentaja Antikaisen oikeusjuttu
sen lerran valaissut oloja \iienan I{arjalassa, että serr :rr.ulla on

vostotoimessa

helpompi .vrrrmärtää niitä outoja suhteita, joiden vallitessa
Petroskoissa tuorra ajarr kolrtana tapalitui.

päir'ä ja yö. Eikä siinä kyllin. Bolsherikkien s';
lankumouksellisen oikeudefltunnon» nlukainen :
kohtelemisessa ihueni tuontuostakin teloituksil:.'
o1i luonnollisesti aiheettomia. Niinpä ammuttiin m.ta. 3 li=tffi
syytettyinä siitä, että he olivat tahallisesti aiheuttaneet ioitlotir
haavoittuneidell puna-arueijalaistän kuoleman. Todelliscna slni

Elintarre- ja tavarapula

Venäjä11ä o1i siihen aikaan

e1ämä

kehittlmvt

suoranaiseksi nä1änhädäksi. Suutin osa Petroskoin suomalaisia
punapakolaisia ja osa paikallista väestöähin eli rnelkeitpä -vksinonaan »I{ooverin korritean» iakamarr amerikkalaisen avustuksen
1'arassa. Valtion elintarr.ejakelu toimi heikosti ja kankeasti
sen minkä toirni. Enimmäkseen se ei toiminut ollenkaan. »Nornana, (määräannoksena) sair.at neuvosto- ja puoluetoimissa työskenteler'ät joskus r6 naulaa (n. o kg. 4oo gr.) kaurajauhoja, pienen

paketin mahorkkaa ja joitakin laatikoita huonoja rikkitulitikkuja
kuukaurlessa. Muut eir'ät saaneet sitäkään. I{ahan atvo o1i o1ematon ja »\-apaa» kauppa o1i tukahdutettu niin, että nekin, joilla
olisi ehkä o1lut jotakin myytär.ää, eivät uskaltaneet esittää sitä
kaupattaraksi. Torilla näkvi korkeintaan joitakin epätoivoisia
optirnisteja, jotka kuvittelivat sie1lä saa\ransa vaihtaa syötävää

tai vallaukumouksessn säi1ynei11ä arvoesineillään.
kappale
tai petunapussi ilmestvi näköpiiriin, niin niistä
leirän
_Ios
r-aateriekaleillaan

suorast:ran tapeltiin.

runsaaseell kuolevaisuuteen sotilassairaaloissa Eenee ollut l;=t*
aineiclen j a sicletarpeiden puute, sairaaloid en tosiveräläifl en siirottomuris ja ruoan riittämättömyys.
Sarroin ar:rmuttiin joitakin »rintkalta» (torilta) pidätettyjä talmpoikia ja kaupustelijoita syytettyinä siitä, että olir.at
kohottaneet kohtuuttomasti leir,än hintaa.
I{ad.uille antoivat leirtansa rääsyiset sotilasosastot ja vielä räåsyisemmät »panttivankeuteen» kuljetettavat katjalaisten talonpoi

kien laumat. Siviiliväestö pysytteli seinien sisäl1ä. Kodeissaan oli
si11ä

ainakin suhteellinen turvallisuus, ellei jonkun tshekan asiamie.

hen päähän pälkähtänyt tul1a pitämään kotitarkastusta qilloin
mistäkin syystä.
Tshekistejä vilisi kaikkialla. Ei o1llt ihrue, jos luottamulsellinen

Silloin tä1löin piirittivät tshekan joukot torin ja veir'ät kiiuni
saalnansa »spekulantit» mukanaan, rrastazrmaarr rrrikollisesta toiminnastaan». Ja rikolliseksi keinotteluksi r.oitiin katsoa vaikkapa
piiloitetun leivänkannikan tai jauhonaulan vaihtaminen johonkin
tai päin vastoin.
kipeästi kaivattuun vaatekappaleeseen

--

I'iet1-sti o1i kaupungissa m1'öskirr oikeita, guiasshi-tyyppisiä kei-

nottelijoita, joilta sai ost:ra mitä tahansa, mutta a.inoastaan ulkomaalaisella rahalla tai r-äärentämättömil1ä arvoesineillä, ja tämän
luokan »spekulantit» saivat eniilmäkseen o11a rauhassa; myöskin
neurostor-irkamiehet ja tshekistit tarvitsivat heitä.
Sellainen o1i rrtaloustilanne» Petroskoin kaupungissa Ilerran vucritäkarjalaisten viimeiserr kansallisel 'r'apausvrisina r9z r--2?

trksen vuosina

nikka», jarruttaja. Pidät1,ksiä ja joukkor-angi::::

ja kaikki muu elämä
-,

o1i sen muk:rista.

Taatusti oikeauskoistel kommunistien 1isäksi oli väestössä paljon sellaisiakin, jotka hartaasti odottir-at valkoisten joukkojen
r-altaaran kaupungin, r-aikka eir'ät tohtineet suinkaan sitä toreilla
ja ainoastaan seinien sisäpuole11a
k,.ruluttaa. I{uiskaamalla
uskallettiin tuosta toiveestn puhua ja kertoa rintamalta saapuneista
voiton ja tappion huhuista.
llieliala oli kaikkialla äärimmäisen jännittynyt. I{aikki toiminta

keskustelu päivän tapahtumista o1i ha,tvinaista. Eihän kulaan
voinut varrquurlella tietää, etteikö puhetoveri o1lut tshekan salainen urkkija, tai valkoisten kanssa yhteydessä oleva vakoil.ija.

Kaikki, kommunistit samoin kuil »puolueettomatkin.» noudatti-

vat samaa varovaisuutta. Vaikka kommunistisen puolueen jäsenkirja olikin paras turvallisuuspassi, ei se kuitenkaan o1lut sellaineu
»tabu», ettei sen omistaja olisi voinut joutua asetetuksi »seinää
vasten».

Mieliala o1i lievimmin sanoen painostaya. Hartaat kreikkalaiskatoliset odottir"at taivaan ihmettä ja suomaiaisten joukossa o1evat valkoiselle armeijalle myötämieliset yksilöt vaikenivat ja kärsivät. Eihän o1lut muuta mahclollisuutta. Jos ken aikoi säilyttää
edes jonkin verran turvallisen asemansa punaisten keskellä, täytyi
hänen
ei ainoastaan vaieta, mutta teeskennellä suorastaan raivopunaista. Muuten voi käyt1ä huonosti.
Kuitenkaan ei o1e oleuassa tilannetta, johon ei sisält.visi jonki:r
vertan huutloriakin, olkoonpa se vaikka kuinka hirtehistä. Tuollaisen humoristisen sivumaun antoi tilanteeile esim. eräs saruana
talvena V. K. P. (b):n suomenkielisessä kollektiir.issa vireillä ollut
»oikeudenkävnti».
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Suonmessa.
v i e n a - A u n u k s e1 1 e kirjoittan,t

I'

»Repolaisten>>

kirjastonamanuenssi

!.

L,uhharinero.

y.m. kauppamatkoista suomeen, Iähinnä pohjois-Karjalaan.

rtäkarjalaisten kauppamatkat suomeen, ednimiset järvelta
v.m.) r-aikkakin »repolaisen» ammattinimellä
ja eri tarkoit,ksissa tehclyt, lakkasivat kohtalokkaana
iu,nettu. os, repolaisista toi kala- ja metsänriistavuotena lgrT' Pohjoiskarjalaisen sanontatavan mukaan
kuormansa

Joensuun, Nurrneksen tai Kuopion ta1r.imarkkinoille, osa kierteli pitkin talvea mainittujen
kauppakeskusten
kaupitellen suolattua, kui'aiheilia,
vattra tai jäähc1-vtettvä
kalaa (joskus hirvenlihaa),
muutamat taas, yritteliäimmät miehet, tekivät sekä
nime11ä ttt't'ohkilai'set, olivat, kuten nimikin osoittaa,
ennen että jälkeen markkinoita jopa useita
kiertomatiaukku-kauppiaita, n's' reppureita (sana.on tuntematon
koja
i"rtopiireissään.
t
Repolan
sen ajan
_totutoi..u
Pohj.-Karjalassa). f,aukkua kantaen kiertelivät m.vös
1.ritt"liair, liikemies 1ånUron pottonen (Haukkasaa_
harittlai'set'joidenammattinaolisianharjastenja-viito- iesta)
kertoi vuosiklämenien kuluessa tehneensä n.
jen (-kar'oje,) sekä jouhien kerääminen.
\raihtotavatalvessa. Sai
tana o1i näi11ä neuloja, naskaleita, nappeja y.m.s. siinä
"iiri'-.rir.i".--i.'?tå.*kauppamatkaa
mies kerrankin reen ka,noilla seisoskella.
pientä rihkamaa" Rrittitciisen nimi annettiiu taas saviastiain kauppiaille, jotka samalla kokosi'at"j;;;;; , .EnsrlnmäisenkauppamatkansaSuomeentekivätrepolaiset heti, kun lunta oii satanut keliksi asti.
tavaraa, kaytrinnöstä jätettyjä tilrurrout"t u;;;i:i,;
I,ryöKaikkiennäidenkaupantekijäinliikkum;-;rk";i1;;i; hemmin, kun maantie r,ieksasta Repolaan r.almistui,
tehtiin matkoja kesailakin" Mutta
reki- ja suksikulun aika. vain jokun";;;ä;,;;;i
siili oli reki"rrr"r,
tai harjulaine, saattoi kesäisinki"
l{ielenkiintoisena seikkana mainittakoon' että.lauk 5#rj,ä,1,.äri:i,,ä1#H:":"Ji;iJ1är,§r
-kukauppiaita
sa,ottiin vieiä vuosisarla, vaihteessa :ilra, jolloin suot eivat jaät1,neet he'osta kantaviksi,
i'rtir"r,rr, hevoset ,pottavimpien suosalmekkeiden r,li
permeiksi'
vahvojen riukujen varassa ja kuormat samoin
veaåttiin
seliaisten paikkojen 1,1i miesvoimin. on luonnolRepolaiset.
lista, että tällaisessa tapauksessa lähclettiin
matkaan
Kuteu jo ,imiki, osoittaa, olivat »repolaiset» rajan- ..,rri, j."k.i;,
;;;;;a
he'osk,rrtia
joukossaa,,
jota
takaisen naapurikunnan, Repolan, miehiä. Taisi sen- tapaa
tosin voitiin noudattaa muulloinkin.

liikuskeli maassamme seuraavannimisia kauppamiehiä:
Rel>olaiset' jotka toivat kotoista metsä,- ja veclenriistaa' sekä seltit,'kattppiaat,jotka kuljettivat mainiota
vienanmeren silakkaa, »se1tiä». Lanikttlaisel, toisella

ki",;"j;;=;ä;;

Tiecletään

'.,."u"-,"iar"po1uistenettä\,ienanpuo1enrniestenku1kerreen
Eräs sen jäsenistä o1i o11ut koqennettuna Tukholmaan, muistaakseni johonkin »m.aanalaiseen» tehtär,ään. Saatuaan käskyn

pyqättä paiata

vii_

Veuäjä11e, o1i hän

ymrrrärrettävää ky11ä _ arrrpu_

nut itsensä. Viikkaan ruieiipiteiden
vaihdon jälkeen päätti

tiivin kokous

kollek_

eroittaa vainajal puolueesta, koska »kommunisti
ei saa tehdä itsernurhaa»; hänen e1ämänsä kuului vailankumoukselle,
sanottiin irmassa selityksessä.
Kaiken aikaa liikkui kaupungilla mitä kumrnallisimpia ja
risti_
riitaisia huhuja. Joskus kuiskittiin valkoisten sissijoukkojen
olevan
aivan kaupungin laidassa, joskus kerrottiin tshekan paljastaneen
suurefl suomalaisen vakoilukeskuksen. . . Kukaan ei tiennl,t
mitään
varmaa ennen ku4 saapuirrat viralliset tiedot sissijoukkojen
vetäyty_
misestä rajan taa ja »r.oittajien» juhlalliset paraadit
5Jissa

ja

alkoivat kaupun_

»Irunaisen 1'ähden» klubi11a ja »Triumph»_teatterissa
pidettiin
»niitinkejä», joissa punakomentajat kerskuivat
»urotöilääu» ja heitä

mahtavammat miehet koristelir-at heidän rintojaan
läkkipeltisillä
kunuiamerkeillä.

Ii.ojarrtakaiserr Karjalan kansau silloinel yritys
r_apar,den ja
kansallisen olernassa-olon saavuttanliseksi o1i
Kukaan ei itken.vt
tuoneet kuoleman.

-

»likvidoitu».
ei ainakaatr julkisesti. Ne ky;,ne1eet olisivat

Ja illoin o1i kztsarmeissa ia »k1ubei11a» käynnissä tarrssi. I{enttä_
pukuiset puna-zrrrneijalaiset, joiclen toppatai<eist:r ei veren
haju
vielä o11ut ehtinl,t haihtua, puristivat rintojaan vasten karjalaisia

koulutyttöjä, joiclen r,eljiä ja isiä he jund olivat joukottain toimit_
taneet kuolemaan.

Solomanin iahdella.

J.

Rautio

