
"Minun nenässäni
haisee viinalle !"

Jorma Rakkolainen

Viina ja salakuljetus Emil Eleniuksen
saarelaiskirjoissa

Emil Eleniuksesta (1877-1949) tuli kirjailija olosuhteiden puristuksessa. Vuonna 1900 hän
oli lähtenyt kansakoulunopettajaksi Suursaareen. Siellä tämä puuhakas mies viihtyi itse
hyvin, mutta tuli niin huonosti toimeen paikallisen väestön kanssa, että joutui vuonna
1919 lähtemään mantereelle. Lahdessa hän sitten elätti itseään kirjoittamalla
Suursaari-aiheisia kertomuksia. Eleniuksen ns. saarelaissarja ilmestyi 1921-1926, ja
siihen kuuluvat kertomuskokoelmat Saarelaiskuvia (SK), Saarelaiskuvia II (SK II) ja
Penna Merikauhu (PM) sekä pitkät kertomukset Silkkilaiva (SL), Saaren seikkailija (SS)
ja Saarelaisvallesmanni (SV). Julkaisematta jäi kertomus Merellä kummittelee (MK).

Syksyllä 1976 ilmestyi Tuomas Anhavan toimittamana Emil Eleniuksen kertomuksista
valittu kokoelma Saarelaistarinoita, jonka on kuvittanut A. Lindeberg. Teos on
kunnianosoitus unohdetulle kirjailijalle ja menetetylle Suursaarelle.

I{ e hy s ke rt omu st en u akio ke inot :
rAAppAjä, tarinointia

Jokainen tosi juttumies hallitsee keinot,
joilla tempaa kuulijan mukaansa. Hän ei
syöksy suin päin tapahtumiin, vaan luo
ensin jännittyneen ja odotuksen täyteisen
ilmapiirin, altistaa kuulijansa mielen.

Emil Elenius taitaa tunnelman luomisen
erinomaisesti, paremmin kuin moni kir-
jailijakuuluisuus. Ennen kuin itse juttu
lähtee liikkeelle, kirjailija hahmottaa ker-
tomukselle annetuissa kehyksissä tilan-
teen. Kehyselementit eivät kertomuksis-
sa juurikaan vaihtele: ne ovat miesjouk-
ko, myrskyävä meri, laivan kajuutta tai
saaristotalon peräkamari sekä - viinala-
si.

Muiden tarinoimaa Emil Elenius ei omi
nimiinsä. Hän muistaa aina korostaa, että

Tämä artikkeli pohjautuu tekijän laudatur-tutkiel-
maan Emil Eleniuksen tuotannosta.
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lukijalle tarjottavan jutun on alun perin
kertonut joku muu. Näin menetellen
kirjailija laskeutuu muistiinmerkitsijän
asemaan, mutta lisää samalla uskotta-
vuutta. Totta kai jokainen 'meriasioissa

luottaa enemmän vanhoihin laivureihin
kuin opettaj a-kirj ailij aan.

Tarinaa iskevä merimies - Itämeren-
laivuri tai kuka kertojahenkilö kulloin-
kin on - voi vauhtiin päästyään päästellä
liian paksuja. Silloin kuulijat keskeyttä-
vät hänet välihuomautuksin tai huudah-
duksin. Tämä on yksi kirjailijan tunnel-
mantihennyskeinoista. Yhä vahvemmin
lukija tuntee kuuluvansa kuuntelijoihin.
Katkot vaikuttavat tahattomilta, spon-
taaneilta, ja juuri siinä niiden tunnelmaa
synnyttävä voima piileekin. Viina pääsee
esiin, jos kertomukseen tulee tauko. Näin
kirjailija verryttää kielet ja mielet:

.Iaaha !

Lasit jäähtyvätl Otetaanpasl Terveeks!
Terveeks! (SK II:ll)



Alkoholi pysyy juttutilanteissa kuiten-
kin vain käynnistimenä, voiteluaineena.
Niin paljon sitä ei juoda, että se vaaran-
taisi tarinat:

Armas Johannes oli tuonut viinikaapista kaksi
kristallinkirkasta lasia, ja niihin kaadettiin pullosta
ensin rommia ja sitten saman verran konjakkia ja
lasit täytettiin kuumalla vedellä. Neljä palaa sokuria
pantiin kumpaankin lasiin ja hämmennettiin hopeai-
sella teelusikalla ja sitten oli "jumalien juoma" - -valmis juotavaksi, hitaasti, pienin ryyppäyksin
nautittavaksi, ja ryyppäysten välillä jatkettiin
tarinoimista. "Emme ole kokoontuneet näitä kihla-
jaisjuhlia viettämään juoden itsemme humalaisiksi,
vaan tarinoidaksemme, muinaisia muistellaksem-
me." (MK:243-244)

R aittiu smie s Suur s a ar en m enn eit ä

kokoamossa

Parissakymmenessä vuodessa ehtii
omaksua mahtavan tarina- ja juttureper-
toaarin, mikäli on korvaa sellaiselle.
Eleniuksella oli. Hän keräsi Suursaaren
menneisyydestä tietoja vanhoia haastat-
tamalla. Vaikkei hän tullut saarelaisten
enemmistön kanssa hyvin toimeen, hä-
nellä oli uskotut ystävänsä, joiden luona
hän istuksi.

Laittomaan alkoholiin liittyvää tietoa
löytää saarelaissarjan kirjoista eniten
Saaren seikkailijasta, "salakuljetuksen
eepoksesta". Myös ensimmäisissä lyhyis-
sä kertomuksissa salakuljetusta - Ele-
niuksen kielellä luntreijausta - on siellä
täällä. Tässä artikkelissa ei kiinnitetä
huomiota teoskokonaisuuksien säilymi-
seen, vaan etsitään viinaa kaikista kirjai-
lijan lyhyistä ja pitkistä kertomuksista.
Menettely tekee tietenkin vääryyttä juo-
niaineksille, mutta ne eivät Eleniuksella
laadukkaita olekaan. Nykyisin onkin pa-
rasta lukea jopa hänen romaaneitaan,
pitkiä kertomuksia, menetetyn saarimaa-
ilman kuvauksina.

Saaren seikkailijan nimeksi Elenius
tahtoi Onnen poikaa, koska päähenkilö
menestyi merellä mutta epäonnistui
maissa. Kirjan Elenius kirjoitti tunteman-
sa salakuljettajan elämänvaiheista. Mo-
nista muistakin ilmiselvistä Suursaaren

malleista huolimatta saarelaissarjaa täy-
tyy teoreettisesti pitää kuvauksena mieli-
kuvitussaaresta. Vaikka ero kirjojen saa-
ren ja todellisuuden Suursaaren välille
tehdään, sarjan avulla voidaan silti mel-
koisessa määrin jäljittää ja elvyttää
suursaarelaisten asenteita, tapoja ja mie-
lipiteitä. Elenius meni saaristolaiseksi
muiden suursaarelaisten joukkoon ja
omaksui heidän elämänkäsityksensä mo-
nessa asiassa.

Saarelaissarjasta selviää hyvin suhtau-
tuminen laittomaan alkoholiin ja salakul-
jetukseen. Siitä kertoessaan kiriailija
päästää periaatteidensa mukaisesti kan-
san oman äänen kuuluviin eikä peitä sitä
moralisointiin tai opetuksiin. Näin saare-
Iaissarjan asenteiden tarkastelu, jolle
tässä artikkelissa on annettu keskeinen
osuus, voi tuoda julki jopa uutta tietoa.
Mielipidetiedustelujen ja gallupien apua
ei saarelaissarjan ilmestymisajoilta ole
tietenkään saatavissa. Kansankuvaajan
apu on varmasti tarpeen.

Opettaja Eleniusta pidettiin Suursaa-
ressa raittiusmiehenä jo toimiensa takia:
hän oli perustamassa saareen raittiusseu-
raa vuonna 1908 ja kävi ainakin seuraava-
na vuonna raittiuskongressissa Jyväsky-
lässä.

Kuitenkin saarelaissarja on kuin viinal-
la valeltu! Jos siitä poistaisi kaikki
viina-aihelmat sekä viittaukset viinaan
tai salakuljetukseen, se muuttuisi vähin-
tään yhtä täydellisesti kuin jätettäessä
pois kaikki sen lukuisat meri- ja purjeh-
duskuvaukset. Viina on yksi Eleniuksen
kertomusten alkuaineista.

Salakuljetuskuvauksissa viina on liik-
keelle paneva voima, mutta myös muun-
laisissa kertomuksissa Elenius antaa sille
katalysaattorin tehtävän. Esimerkeiksi
käyvät kertomukset Kaksi tullitarkastus-
ta, erityisesti sen loppuosa, Itan kuolema
sekä Kypsä rokka. Kahden tullitarkas-
tuksen ilakoivassa lopussa tullimiehet
kaatavat takavarikoidun pirtun matalaan
satama-altaaseen. Tuuli painaa pirtuisen
pintaveden lahden pohjukkaan lammi-
koksi. On käynyt toteen suursaarelainen
sananparsi: "Kaikha meri väljää antaa
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paitsi kenkänaulaa." Yön aikana lammi-
kon pirtusta sitten humaltuvat kylän
kaikki miehet, hyljekoirat ja pari lehmää.
Itan kuolema tarjoaa lukijalle saarelais-
miehen viinanhöyryisen elämäkerran. It-
ta joutuu maailmänsodan uhriksi rinta-
malinjojen ulkopuolella: "mikä on viinalla
tehty, se viinattomana mätänee". Itta
kuolee huumaavaan hajuveden tuoksuun
korvikeaineita juotuaan. Itan maineik-
kain teko on sekin syntynyt humalan
aikana. Itta on purjehtinut jahtinsa hur-
jassa myötäisessä päin kotisaaren Hirs-
kalliota toisen humalaisen kanssa lyödyn
kunniavedon takia. Kypsä rokka on ku-
vaus salakuljetusmatkalta, jossa häkään
tai liikaan viinaan kuolevalta kokkipojal-
ta jää hernekeitto kiehumaan todella
pitkäksi aikaa. Näiden poimintojen kal-
taisia viina-aihelmia Eleniuksen kerto-
muksissa riittää luvuttomasti.

Eipä kai opettaja Suursaaressa kuivin
suin laivureitten juttuja kuunnellut, niin
raittiusmies kuin olikin. Aloittaessaan
kirjailijanuraansa Lahdessa hän ainakin
käytti alkoholia runsaasti. Kun Elenius sai
hotellihuoneeseensa vieraita, hän pystyi
puhelinsoitolla toimittamaan nopeasti
pirtua, ilmeisesti juuri saarelaistuttavien-
sa ansiosta.Alkoholin käyttö olisi kyllä
voinut Eleniuksella alkaa äkisti vasta
Lahdessa ilman aikaisempaa totuttelua,
sillä 20-luvun taitteessa hänen elämäs-
sään tapahtui monia syvällisiä murroksia
niin ammatissa kuin perhe-elämässäkin.
Persoonallisuuden muutoksista kerto-
koon se, että hänen käsialansa vaihtui
näinä aikoina yhtäkkiä kirjoituksesta
tekstaukseksi! Helsinkiin siirryttyään
kirjailija liikkui ahkeraan taiteilijoiden
suosimissa paikoissa, esim. Brondinilla ja
Kosmoksessa, eikä hänen alkoholin käyt-
tönsä Lahden-ajoista ainakaan vähenty-
nyt.

Aika, aineet, sgitä

Annettujen vuosilukujen ja muiden vih-
jeiden perusteella Elenius ei näytä kir-
joittavan oman aikansa salakuljetuksesta.
Kun kaksi vanhaa saarelaista, Moosan

pappa ja Paaden Simo, muistelee parhaita
vuosiaan, ei jää epäselväksi, mihin toi-
mintaan heidän mainitsemansa vuosi-
kymmenet ovat kuluneet. Muistelijat voi-
sivat olla keitä tahansa vuosisadan alun
saarelaismiehistä:

Kahdeksantoista ja kuusikymmentä, ja kahdek-
sankymmentä, ja vielä yhdeksänkymmentä. Ne
olivat todellakin innostuksen aikoja, ainakin sinulle
ja minulle, kun seilattiin Napalan eli Memelin väliä,
ja ansaittiin rahaa! (MK:l0l)

Myös Hinterikin Juuson eli Jooseppi
Heikkilän vaiheiden seuranta alkaa vuo-
desta 1863, kotitarvepolton ajasta. Juuso,
Eleniuksen salakuljettajista edustavin,
elää 1900-luvun alkupuolelle asti, vaikkei
enää viime vuosinaan tointaan harjoita.
Yleensäkin saarelaissarjan salakuljetus
on ilmoitettu tapahtuneeksi vuosien 1830
ja 1900 välillä. Sarjassa ei ole monta
salakuljetuskertomusta kuluvan vuosisa-
dan puolelta, ja viimeisestäkin on pitkä
matka vuoden 1919 kieltolakiin.

Valokuvantarkkaan kerrontaan mielty-
neenä kirjailija ei juurikaan unohda
mainita, mitä tavaraa milloinkin salaa
kuljetettiin. Samoin kuin hän muistaa
aina ilmoittaa kertomuksissa käytettä-
vien alusten tyypin, samoin hän toteaa
jatkuvasti, mistä alkoholilajista on kyse.
Näin viina näyttää olevan yhtä tärkeässä
asemassa kuin laivat, ja se on Eleniuksella
paljon! Lainauksista aukeaa historiallinen
näkökulma sala- eli kieltotavaraan, kont-
rapanttiin, ja sen sisällön muuttumiseen.
Ensimmäisen näytteen lajivalikoima on
lB60-luvulta, jälkimmäisen 40 vuotta
myöhemmältä ajalta:

- - Juuso osti kymmenen aamia väkiviinaa,
yhteensä neljäkymmentä laatikkoa konjakkia,
samppanjaa, likööriä ja erilaisia saksalaisia viinejä
ja suuren joukon silkkitavaraa: naisten myssyjä ja
huiveja. (SS:134)

He [=lulllriehet] - - huomasivat, että pulloissa
on pirtua, pienissä tammisissa tynnyreissä, niinkuin
he silloin vielä luulivat, viinaa ja säkissä tuoreita
vasikan ja lehmän vuotia. Kaikki kieltotavaraa,
ensinmainitut, nestemäiset aineet, ihmisen tervey-
den suojelemiseksi ja viimemainitut eläinten.
(SK:r29)



Vanhempina aikoina salakuljetusartik-
keleiksi mainitaan joskus myös sokeri ja
tupakka. Erilaisiin alkoholilajikkeisiin
saaren salakuljettajat kertomuksissa toki
rikastumistoiveensa panevat; muut tava-
rat jäävät vain sivutuotteiksi. Ruuseihin
pullotettu riianpalsami pääsee Eleniuk-
sen sarjassa kieltotavarasta useimmin
esiin, niin että sitä voisi pitää vaikka
kertomusten tunnusj uomana.

Merikouluja käymättömiksi saarelais-
laivurit tekevät pitkiä viinannoutomatko-
ja; jaaloillaan ja jahdeillaan he käyvät
ostoreissuilla Riiassa, Memelissä, Danzi-
gissa ja jopa Lyypekissä asti. Tottahan
Virostakin viinaa haetaan, sulan veden
aikana laivoilla ja jäätä myöten hevosilla.

Aivan luonteenomaista Eleniukselle on
pysyttäytyminen salakuljettajien puu-
hien kuvauksessa, joten syiden etsintä jää
taka-alalle. Ankaran meriluonnon ja ih-
misen keskinäinen kamppailu miellyttää
kirjailijaa erityisesti, siksi hänen sanka-
rinsa joutuvat tavallista useammin myrs-
kyyn tai lumipyryyn. Valtakunnan alko-
holipolitiikkaa tai juomisen sosiaalisia
seurauksia toiminnallisesti suuntautunut
kirjailija ei mietiskele. Useimmiten saa-
ren salakuljettajat panee liikkeelle ra-
hanhimo. Sehän riittää motiiviksi, mutta
varmasti muitakin syitä oli. Yhdestä
kertomuksesta paistaa selvästi läpi seik-
kailumieli ja kiusanteko tullille, samanlai-
set vaikuttimet, joihin myös kuuluisa
Algoth Niska on viitannut. Tämmöisestä
Elenius ehkä tiesi enemmänkin tosita-
pauksia.

Hyvin tarkkaan etsien salakuljetuk-
seen löytää myös sosiaalisia syitä. Kuului-
simmalla luntreijarilla, Juusolla, on palk-
kamatruuseina Eskon Mikko ja Sepän
Jere. Mikko elättää ansioilla äitiä ja
sairasta sisarta, Jere jalkapuolta isäänsä,
joka ei tullin aiheuttaman vamman takia
pysty purjehtimaan eikä kalastamaan.
Kun miesten taustat ovat tällaiset, sym-
patiat kääntyvät kohtaustilanteissa sala-
kuljettajien puolelle. Erään tullipäällikön
ruikutus pienestä palkasta ja isosta per-
heestä on puolestaan helppo tulkita lah-
justen aneluksi.

Sen uoi koko kglö Dannoa

Kyläläiset puhuvat "matkalle lähdöstä"
tai "merelle lähdöstä", kun Hinterikin
Juuso valmistelee moniviikkoista mat-
kaansa. Salakuljetusta ei sarjassa mielel-
lään mainita ääneen, sen omalla nimellä,
ei ainakaan jos nimitys pitäisi liittää
toiseen saarelaiseen. Erilaisten peiteil-
mausten käyttö selittyy kansan oikeusta-
justa. Kansa ei pidä salakuljetusta rikok-
sena. Siihen suhtautuminen on aivan
samanlaista kuin laivojen karilleajoissa
harjoitettavaan oman käden oikeuteen.
Haaksirikkotavara ja merenajo katsotaan
ylimuistoiseksi nautinnaksi, jota ei laein
voida saarelaisilta ottaa pois. Kumpikin
on Eleniuksen sanoin merenantia. Ajatte-
lutapa on yhä yleinen maailman ranni-
koilla, vaikkei enää missään julkisesti
pyydetä Jumalaa siunaamaan rantoja
hylyillä. Laittomat teot johtuvat meren
ihmisten ankarista elinoloista, joiden
voittamiseksi melkein kaikki keinot ovat
luvallisia. Valtakunnan lait on tehty
erilaisiin oloihin, siksi niitä noudatetaan
Eleniuksen saaressa vain soveltuvin osin.

Toimeentuloasioissa saaristolaisten yh-
teenkuuluvuudentunne ei murru. Sala-
kuljettajan puolta pidetään aina, ehdotto-
masti. Johdatukseksi tähän ajatteluta-
paan käyvät saaren lukkarin sanat:

Kun kotipoltto oli lainmukaista ja kun se meiltä
vietiin vääryydellä pois, niin ei minun ymmärtääk-
seni salakuljetus ole kuin hyvä ja laillinen asia. Sillä
tavalla minä sen ymmärrän. (SS:l8f)

Saaren miehet yhtyvät lukkarin käsi-
tyksiin, naisten mielipiteistä Eleniuksen
kirjoissa ei piitata. Vuoden 1866 kieltoa
annettaessa ei lukkarin mielestä kansaa
kohdeltu oikein. Läpi ajettua kieltoa ei
siis tarvitse noudattaa. Paljastuu kahtia-
jako pettäjiin ja petettyihin. Petetyiksi
ovat joutuneet tavalliset kansalaiset.
Ketkä pettivät? Sepän Jere sen sanoo:

-- tämä salakuljetus on kansan asia. Tullisyökä-
rit ja muut sellaiset ovat vain vallasväen juonia
meitä vastaan. (SS: l8l)
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Jako onkin siis vallasväki saarikansaa
vastaan. Eleniuksen kirjoista löytää mon-
ta näyttöä saarelaisten yhtenäisyydestä
salakuljetuksessa. Kuinka yhteistunne
voisikaan murtua; kun laittomuus pitää
kansaa leivässä? Jos viinanrahtaajalle
täytyy saada alibi, eivät saarelaiset kaih-
da edes väärän valan vannomista:

Sen [=s11si suursalakuljettaja hevosineen ollut
ajossal voi vaikka koko kylä vannoa! (Ja kyllä ne sen
ukon hyväksi olisivat vannoneetkin!) (SK II: lB)

Kansan kesken ei urkita eikä tehdä
ilmiantoja salakuljetuksesta. Viranomai-
sille kieliminen on meren ihmisille vieras-
ta. Myös tullivartija arastelee tuttujen
ilmiantamista, hän ei missään nimessä
halua oman osuutensa tulevan tietoon:

Olisi parempi, ettei minun tääIlä [=luilikapteenin
luonal käynnistäni kukaan saisi tietää. Ne ovat
saman kylän miehiä. . . Naapurisopu - - hm -Kapteeni ymmärtää -. Olisi ilkeää, jos ne tietäisi-
vät, että minä olen heitä urkkinut ja antanut ilmi.
Olisi parempi, jos minä saisin mennä kotün. . . (SK:
126)

Valla su öki moittimas s a

Pariin otteeseen joku ylempien yhteis-
kuntaluokkien edustaja arvostelee sar-
jassa salakuljetusta. Kerran saaren pappi
nousee saarnastuoliin salakuljettajia
moittimaan:

-- kansan keskuudesta Perkele on löytänyt
muutamia heikkoluontoisia himonorjia sijaisikseen,
jotka nyt hänen kutsumustaan täyttäen eivät muuta
tee kuin kokoavat itsellensä väärää rikkautta
synnintiellä - salakuljetuksella, ja niin on synti
soaissut näiden miesten ja koko heidän perhekun-
tansa mielet, ettei sellaista toimintaa enää häpeänä-
kään pidetä, vaan mies se, joka enimmän lakia
rikkoo ja enimmän salakuljetuksella hyötyy! (SS:
r73)

Saarna nostattaa välihuutoja. Papin-
kaan auktoriteetti ei riitä moitteen jatka-
miseen, kun Sepän Jere on kansan
edusmiehenä huutonsa huutanut:
242

- - saarnaa sinä Jumalan sanasta, äIäkä salakul-
jetuksesta, sillä hyvää se tekee sinullekin ja koko
yhteiselle kansalle - se salakuljetus, ja miesten
miehet siihen vain pystyvätkin. (SS:1?4)

Kirkonmenojen jälkeen mielet kuohu-
vat yhä, kun rantakäräjillä kerrataan
papin ennen kuulumatonta julkeutta.
Yhteisesti todetaan pappi juopoksi ja
salakuljetuksen vastustaminen herrojen
metkuiksi. Eriäviä lausumia ei kuulu
Hinterikin Juuson tiivistettyä. ,'- - sa-
lakuljetus on kunniavirka".

Merisankarit

Parhaina päivinään saarelaissarjan lunt-
reijarit ovat noin 2O-vuotiaita. Elenius
näyttää mieltyneen tämänikäisten mies-
ten kuvaamiseen salakuljetuksessa. Nuo
Kiis-Juonaat ja Juusot lyövät tavalliset
laivurit purjehduksessa koska tahansa.
Osittain paremmuus johtuu oivista aluk-
sista, mutta muitakin selityksiä on. Lunt-
reijareita eivät estä myrskyt, meripöllyt
ja pillamukset. Vaikeat loka-, marras- ja
joulukuu ovat heille otollisinta työaikaa,
koska muut merenkulkijat samoin kuin
tulli pysyvät silloin maalla. Juuson sanoin:
"Muita kuukausia ei almanakassa tarvit-
sisi ollakaan!" Loistavan purjehdustaidon
salakuljettajat säilyttävät vanhuuden
päiviin asti, vaikka voivatkin vanhana
näyttää taitoaan vain kalahaapiolla koti-
rannassa.

Useimmat Eleniuksen salakuljettajista
ovat saaneet miehekkään Juuson piirtei-
tä. Siksi kirjailijan voi sanoa suosivan
heitä tai ainakin pitävän heitä sympaatti-
sina. Todellisuudessakin Suursaaren mie-
hillä on täytynyt olla kova maine itäisellä
Suomenlahdella. Niinpä esimerkiksi Toi-
vo Pekkasen Kotka-trilogian Toveruksis-
sa (1948) esiintyvä suursaarelaissalakul-
jettaja Raanti on kuvattu kookkaaksi,
vahvaksi, pelottavaksi, salaperäiseksi,
neuvokkaaksi - lähes myyttihenkilöksi.

Niin kuululta kirjailijalta kuin Larin
Kyöstiltä, joka sijoitti Suursaareen mm.
Kruununperämies -kertomuskokoelman-
sa (1926) tapahtumat, löytää epäaidon



salakuljettajatyypin, erään Särkän. Larin
Kyösti tunsi saaristo-oloja aika hyvin
kesävieraan näkökulmasta, mutta on siitä
huolimatta liittänyt Särkkään samoja
kliseeaineksia, joita aloitteleva elokuva-
teollisuus piti suomalaisen salakuliettajan
tuntomerkkeinä: yleisrikollisuutta ja ka-
valuutta; usein tyyppiin kuuluu myös
väkivaltaisuus, ammuskelu, tyhmyys.
Vastapainoksi Larin Kyöstillä on toinen
salakuljettaja, joka voisi yhtä hyvin olla
Eleniuksen luoma. Tämä Kurtti on hyvin
samanoloinen kuin Juuso.

Suurin ero filmisalakuljettajien ja Ele-
niuksen luntreijarien välille syntyy saa-
relaisten raikkaudesta. Kirjailija esittää
laittomuudet huimaksi aikuisten leikiksi,
suolaisen merituulen sävyttämäksi seik-
kailuksi. Saaren purjehdussankarit voit-
tavat tullin reilussa kilpailussa merellä
taitoylivoimansa turvin. Yhdessä mieles-
sä Elenius on jättänyt henkilönsä lapsek-
kaiksi: he eivät mietiskele tekojensa
seurauksia tai sitä, mitä pahaa voi koitua
heidän toimistaan. Raittiutta ei edes
sanana mainita näissä kirjoissa; niin oli
kirjailija omaksunut saariston elämän-
asenteen!

Oikein täytyy hämmästyä, kun uudessa
salakuljetuskirjallisuudessa törmää yhtä
ihanteellisiin lainrikkojiin kuin saarelais-
sarjassa. Katja Alvikin Syntisten paratii-
sin (1975) keskushenkilö Per Andersson
jostakin Inkoon tienoilta on tyyppinä
taatusti yhtä naiivi kuin Eleniuksen Kiis-
Juonas ja Juuso. Selityksenä myöntei-
seen näkemistapaan voi olla nykyinen
romanttinen suhtautuminen salakuljetta-
jiin.

Rappion päiuöt tuleuat

Jo Eleniuksen ensimmäisistä kertomuk-
sista tapaa tietoja salakuljettajan amma-
tin varjopuolista:

- -"Merenneidon" laivuri ja omistaja on köyhä
mies, monen alaikäisen lapsen isä ja paljon vastoin-
käymisiä kärsinyt - muun muassa vasta viime
talvena istunut kuusi kuukautta vedellä ja leivällä
salakuljetuksesta ja tulliviranomaisten pahoinpite-

lystä ja - - nykyään vielä on kansalaisluottamusta
nauttimaton mies - -. (SK: 130)

Juuson kaltaisten onnekkaat purjeh-
dukset eivät jatku loputtomiin. Elenius
esittää koko totuuden kaunistelematta:
suursalakuljettaja painui vanhuudessaan
halveksittuun asemaan. Kuvaus ammat-
tikunnan senkertaisesta rappioon vajoa-
misesta tarjoaa lukijalle annoksen saaris-
ton sosiaalihistoriaa.

Elenius summaa syitä, jotka käänteen
aiheuttivat. Tulli oli saanut höyrylaivoja,
eivätkä purjealukset vetäneet niille ver-
toja. Kun helppoon rahantuloon tottuneil-
ta salakuljettajilta vietiin ammatti muttei
entistä ylpeyttä, ei valittavaksi jäänyt
montakaan työtä. Turhautti joutua rah-
taamaan nopealla jaalalla katukiviä, pe-
runoita ja silakoita, siis kunniallisen
laivurin tavaraa, mikä ei tuonut suuria
voittoja eikä työnä ollut jännittävää tai
kasvattanut mainetta. Useat päätyivät
Juuson lailla ryypiskelemään. Meni an-
siot, meni säästöt. Tuho on kuvattu
kolkoksi:

Parinkymmenen vuoden kuluessa heistä suurin
osa sortui, mikä juoppohulluuteen, mikä keuhkotau-
tiin, mikä mihinkin. Kokonaisia perheitä kuoli
sukupuuttoon, ja talot jäivät autioksi. (SS: 230)

Jotenkin pääsivät jaloilleen ne, jotka
salakuljetuksen vaikeutuessa olivat päät-
tävästi heittäytyneet kalastajiksi, varsin-
kin jos olivat osanneet säästää.

Salakuljetus lähti murenemaan myös
sisältä käsin, ei vain yhteiskunnan pakko-
toimien vuoksi. Valppaat nuorukaiset
panivat merkille muutokset ja tekivät
omat johtopäätöksensä. Saattoi toki olla
kyse siveellisestä ratkaisusta; Elenius ei
kerro taustoja, kun esittelee muutosta
oirehtivan l9-vuotiaan Eskon Apin noin
1880-luvulta. Nuorukainen on seurannut
muutamilla matkoilla Hinterikin Juusoa
ammatin ja paremman tekemisen puut-
teessa. Mestari ennustaa Apille "loistavaa
tulevaisuutta salakuljettajana", mutta
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Apin mieli ei käänny Juuson yrityksistä
huolimatta. Apin lailla seuraava saare-
laispolvi hakeutui pois salakuljetuksesta.
Sen sijaan Hinterikin Juuso ja hänen
toverinsa Mikko olivat 70 ikävuotta täy-
tettyään "saaren hylkyjä, joista ei kukaan
mitään välittänyt".

Tullihuntit, oinaat

Saarelaissarjassa salakuljettajat ovat
voima, tullimiehet heidän vastavoimansa.
Koska luntreijarit on kohotettu sanka-
reiksi, ei vastapuolelle jää kuin nahjuksen
osa. Tasavertaista tullimiehen ja salakul-
jettajan kiistaparia ei löydä.

Vain harvoin, milteipä kuriositeetin
omaisesti, Elenius antaa tullille tunnus-
tusta. Tämä ei yllätä, vaan on odotusten
mukaista ja saaristokirjoille ominaista.
Samoja asenteita havaitsee Volter Kilven
upeassa Alastalon salissa -romaanissa
(1933) ja vähäisemmillä saariston kuvaa-
jilta. Jopa Larin Kyösti pääsee tulliin
suhtautumisessa lähelle laadukkaiden
saaristokirjojen otetta, vaikka monesti
muuten hairahtuu teennäisiin asenteisiin
Suursaari-kirjoissaan. Myös nykypäivi-
Dä, kun Benedict Zilliacus ja Henrik
Tikkanen kertovat saaristolaisten hank-
keista kieltolain aikana, lukijan myötä-
tunto asettuu salakuljettajan puolelle.
Sympatia johtuu näkökulmista: parhaat
tarinat on kuultu tutuilta saaristolaisilta,
ei tullimiehiltä. Into Jyläskosken Pirtuso-
ta Suomemme rannoilla (1976) on vasta
ensimmäisiä viranomaisten merellisten
kieltolakikokemusten kuvauksia.

Saarimaailmassa väheksytään kaikkia
tulliin kuuluvia, jopa päällystöä. Suhtau-
tumisen syitä joutuu kysymään. Riittääkö
ylenkatseeseen takavarikkoja, ilmiantoja
ja vakoilua kohtaan tunnettu viha? Ovat-
ko tullimiehet kuitenkin niin päteviä, että
heitä siksi nolataan? Harmittaako lahjon-
ta saarelaisia?

Kirjoja, laatukirjallisuuttakin, on kaut-
ta aikojen myyty hyvin sensaatioiden,
skandaalien ja paljastusten avulla. Lah-
jonta on aina kuohuttanut mieliä suoma-
laisessa järjestelmässä. Jos jossakin tulli-
2U

mies on ottanut lahjuksia, tapausta on
ensin suupuheina viety laajalle. Sitten
tapaus on mieluusti siirretty kirjoihin
menekkiä takaamaan. Näin saarelaissar-
jan tulliin kohdistuva, eittämättä vinou-
tunut suhtautuminen voisi johtua suurek-
si osaksi kirjailijasta eikä todellisuuden
ihmisten asenteista.

Joka tapauksessa halveksunta huokuu
saarelaisten puheista:

Menisit nyt jo matkaasi, kun olet nuuskimisesi
nuuskinut, että tässä paremmat ihmiset pääsisivät
jatkamaan matkaansa. (SK:122)

- - jos tulijat ovat vääriä ja vilpillisiä, kuten
esimerkiksi tullimiehiä - -. (SS:8)

Nurjamielisyys näkyy myös tullilaisille
annetuista nimistä. Yleisiä haukkumasa-
noja ovat tullihuntin ja oinaan ohella
tullikoira, koira, tullinuuski ja syökäri.
Eleniuksen kertomuksissa tulli tuhoaa
viinaa paitsi maahan myös mahaan kaata-
malla. Viinalle persoja ja lahjottavia ovat
monet saarelaissarjan tullimiehet. Ynseys
saattaa johtua Eleniuksen Suursaaren-
ajan ihmissuhteista. Ehkäpä kirjailija
purki virkakuntaan sitä kaunaisuutta,
joka oli patoutunut opettajakauden rii-
doissa.

Saaristolaiset itse lienevät ymmärtä-
neet tullin ja salakuljettajien kamppailun
peräti maailmanjärjestykseen kuuluvak-
si. Luntreijaus on ammatti siinä kuin jokin
muukin, ja saarelaisten vastuksina ovat
tullimiehet: "Jokaisen kannettavaksi on
Herra pannut oman ristinsä" (SS:17).

I{ieltolain oikaista salakulj etusta
his t ori o an k ätke tty n ä ?

Viinaa tihkuvan Saaren seikkailijan il-
mestyessä vuonna 1924 oli kieltolain
nostama salakuljetus Suomenlahdella
vauhdissaan. Aihe oli kuuma, ja ajankoh-
taista aineistoa oli runsaasti tarjolla.
Toinen kysymys sitten on, kerrottiinko
kirjailijalle uusista tapahtumista, kun
hänen kanavansa Suursaareen olivat tuk-
keutuneet.



Kirjailijan pitää saada teoksiaan kau-
paksi, muuten hän toimii väärässä amma-
tissa, tuottamattomassa työssä. Myyviä
aineksia sisällytetään erityisesti viihde-
kirjallisuuteen, ja Eleniuksen sarja oli
ilmestymisaikanaan hyvin Iähellä viih-
dettä. Ensimmäiset saarelaiskertomukset
nimittäin julkaistiin Juttutupa-nimisessä
lukemistossa. Helposti uskoisi Eleniuksen
käyttäneen oman aikansa kieltolakita-
pahtumia hyväkseen, myynnin edistämi-
seen, toisin sanoen myyneen viinaa kirjo-
jensa lehdillä. Mutta todisteet?

Viinan paljous sopii ensimmäiseksi to-
disteeksi. Seuraavassa katkelmassa ote-
taan ryyppyjä tiuhasti, ja paljon saa
alkoholi huomiota saarelaissarjassa, ku-
ten edellä on todettu:

No, eiköhän oteta sitten miehissä purjeryypyt!
Purjeryypyt otettiin ja sitten lukkarin tuliaisryypyt
ja sitten lukkarin onniryypyt ja sitten lukkarin
naimaryypyt ja niin edespäin. (SK II:206)

Olisiko kirjailija leikitellyt viinaku-
vauksilla yhtä paljon, ellei kieltolaki olisi
ollut voimassa? Hänhän puhui siitä, mistä
puute oli, ja sellaiset jutut kiinnostavat
aina. Ei Elenius jää tässä menettelyssä
ainoaksi Suomen kirjallisuudessa. Kielto-
lain aikana valmistuneisiin Putkinotkoon
ja Ryysyrannan Jooseppiin kehkeytyi
ilmeisesti pontikkakuvauksia myös siitä
syystä, että Joel Lehtonen ja Ilmari
Kianto uskoivat niiden kiehtovan lukijoi-
ta, eikä vain siksi, että laiton viina kuului
ajan todellisuuteen. Tietenkin kumpikin
taitaja pureutui Eleniusta paremmin vii-
nankeiton sosiaalisiin ja yhteiskunnalli-
siin syihin.

Vaikka saarelaissarjan tapahtumista
useimmat on viety ajassa taapäin, sarjas-
ta huomaa monta selvästi 1920-luvun
salakuljetukseen viittaavaa kohtaa.
Kaikki eivät voi olla sattumia. Oikeastaan
sillekään ei tarvitse antaa merkitystä,
että historian salakuljettajat ovat tietysti
monessa kohdin toimineet samoin kuin
2O-luvun viinankuljettajat. Olennaista on
se, että menetelmät voisivat olla Eleniuk-

sen omasta ajasta siirrettyjä, sellaisia
jotka lukijoiden on helppo tunnistaa.
Sitten katsotaan lisätodisteita edellä esi-
tettyyn väitteeseen.

Virolaisten ja salakuljettajien yhteistyö
sujuu sarjassa saaren sijainnin takia
saumattomasti. Kiinnostaviksi tiedot Vi-
ron-yhteyksistä muuttuvat vasta, kun
paljastuu, että muutamat virolaisista vir-
kamiehistä, mm. majakanvartijoista, ovat
samassa juonessa salakuljettajien kanssa.
Lukijan mieleen palaavat moitteet, joissa
sanottiin Viron nuoren valtion koettaneen
kohentaa talouttaan veljeskansan kielto-
Iain avulla.

Etappijärjestelmää käytetään saare-
laissarjassa kuten 20-luvun kuljetuksissa.
Mantereella vaikean kulkuveden takana
asustaa linkkimies, joka valomerkein
opastaa tulijoita ja jonka luokse lasti ensi
hätään kätketään. Maihin viina tuodaan
aluksen pohjakuormahiekan alla, jollei
isosta määrästä ole kyse. Kun sitä vie-
dään etapista välittäjille, astiat voidaan
piilottaa rekeen hailikuorman pohjalle.

Linnakippari eli mukalaivuri tunnetaan
sarjassa. Tätä tilapäisammattia tarjotaan
vaaratilanteessa jollekin palkkamatruu-
sille, ettei todellisen laivurin tarvitsisi
vankilaan mennä. Järjestely toimii yhtä
hyvin kuin kieltolain aikaisessa salakulje-
tuksessa, jolloin renki istui tuomiot. Si-
jaiskärsimisen tavallisuutta todistaa Jaa-
kon Aukun lausuma:

On tuota jo laivurin virkaa Viipurin linnassa
istuttu monenkin puolesta! Kyllä minä jo sen virren
osaan laulaa ilman urkuja ja lukkaria. (SK:84)

Eleniuksen kuvaamat tullimiehet käyt-
tävät mm. köysinuottaa. Laitteen avulla
tarkistetaan ankkuroidun aluksen poh-
janseudut ja naarataan ympäristö uppo-
kätköjen löytämiseksi.

Sekä salakuljettajien että vastapuolen
aseistautumiseen viitataan monin pai-
koin, vaikkei Elenius suosi paukuttelurat-
kaisuja. Tunnustelijan käyttö on sekin
vanhassa salakuljetuksessa tuttua: man-
tereella hevosilla ajettaessa saatetaan
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kuormaston kärkeen sijoittaa varmistaja,
ihan kuten 20-luvulla, kun auto oli kulku-
välineenä.

Kirjoissa kerrotaan myös, miten tarvit-
sevat saavat viinaa. Sitä voi ostaa saaren
kaupoista tiskin alta - kuin 20-luvun
salakapakoista. Saarelaissarjassa huhu-
taan, että eräät suvut ovat luoneet
varallisuutensa salakuljetuksella. Saman-
laisia puheita syntyi 20-luvulla todella
paljon, ja ne ovat sitkeästi eläneet näihin
päiviin asti.

Muutamia yleisesti tunnettuja juttuja
ja kaskuja, jollaisia 20-luvulla toisteltiin
puheissa hanakasti ja painettiin lehtien
hupiosastoihin, esittää Eleniuskin. Tässä
yksi tutuista:

Tullimiehet laskeutuivat ruomaan ja alkoivat
vetää vahvasti ilmaa sieraimiinsa ja päällysmies
ärjäisi viinan ja syysmyrskyjen tärvelemällä kä-
heällä kurkullaan:

- Täällä - täällä haisee viinalle!

- Vielä mitä! Silakan suolavedelle ja tervalle
siellä haisee, eikä viinalle.

- Minun nenässäni haisee viinalle!

- Jaa no - se onkin taas eri asia, millekä herra
tullipäällysmiehen nenässä haisee ja mille ruomassa
haisee! (SS:21)

Tositapahtuma Suomesta: Tammikuus-
sa 1922 ajoi spriikuunari Anita Ahvenan-
maalla lasteineen karille niin pahasti, että
joutui hätäsatamaan aluevesirajojen si-
sälle. Tulli ei kuitenkaan takavarikoinut
laitonta kuormaa, vaikka kynnet syyhyi-
vät, ei voinut, koska alus oli hätäsatamas-
sa.

Elenius kertoo Pelastus-jutussaan mil-
tei identtisen tapauksen. Hän siis käyttää
läpinäkyvästi oman aikansa tapahtumia?
Anitan tapaukseen Eleniuksen kujejuttu
ei voi pohjata samankaltaisuuksista huo-
limatta, sillä kertomus ilmestyi ennen
haaveria. Mitä ilmeisimmin Anita ei ollut
pelastumisessaan ensimmäinen, koska sa-
manlainen tarina jo kulki saaristoperin-
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teessä, jota Elenius jutussaan, kuten
muutenkin, hyödyntää.

Edellä esitetyistä todisteista voi päätel-
lä Emil Eleniuksen siirtäneen oman ai-
kansa salakuljetusta fiktiivisen saaren
salakuljettajien kulisseiksi. Anitan tapaus
tosin varoittaa esittämästä ehdottoman
varmoja väittämiä. Miksei kirjailija sitten
kertonut niin suoraan Suursaaren 20-lu-
vun salakuljettajista, että saareen mene-
vät lomailijat olisivat voineet nämä tun-
nistaa?

Ilmestyneet kirjat olivat entisestään
huonontaneet Eleniuksen ja suursaare-
laisten välejä. Häntä nyreksittiin niinä
kesinä, jotka hän Suursaaressa 20-luvulla
vietti. Kun kirjailija oli vuosikymmenen
puolivälissä myynyt vaimonsa kotitalon
saaresta, hän ei enää kirjallisessa apaja-
paikassaan käynyt. Niin paha oli kitka.
Jos kirjailija olisi kertonut suoraan aika-
laistensa salakuljetuksesta, lain rikkomi-
sesta, olisi voinut tulla käräjähaasteita tai
selkäsaunoja. Menettely olisi myös taval-
laan muistuttanut kielimistä, ilmiantoa,
eikä sellaista saarelainen toiselle tee,
vaikka huonoissa väleissä oltaisiinkin. Jäi
jäljelle tapahtumien etäännyttäminen
kymmenien vuosien taa.

Suomenlahden saarissa ei 20-luvun alku
vielä ollut suurimman salakuljetuksen
aikaa, vaan laittoman alkoholin valtavirta
kävi Pohjanlahdella. Suomenlahti
Suursaari sen myötä - joutui tärkeäm-
pään asemaan vasta, kun valvontaa Poh-
janlahdella kiristettiin. Suursaaren sala-
kuljetuksen värikkäimmät vuodet osune-
vat 1930:n vaiheille. Silloin Eleniuksen
kirjoja ei enää edes julkaistu.

Voidaan vain arvailla, mitä jäi kuule-
matta ja kirjoihin viemättä, kun suursaa-
relaisten salakuljetus paisui paisumis-
taan. Nyt meiltä puuttuu dokumentti
siitä, miten muuan alkuperäinen ja oma-
leimainen kalastajakulttuuri rappeutui
huonosti ajatellun yhteiskunnallisen pää-
töksen, kieltolain säätämisen takia.
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