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I
M ELKEIN

1. LAPSUUS

VANHASSA

JÄÄKÄRI

OULUSSA

Esko Riekki syntyi Oulussa 29. huhtikuuta 1891 Alma ja Frans Adolf
eli Aatu Riekin esikoisena. Hänestä tuli jääkärivärväri ja maanpetoksesta epäilty Špalernajan vanki. Hän osallistui jääkäreiden kanssa Vienan retkelle. Hän toimi Tornion poliisimestarina ja itsenäisen Suomen
ensimmäisen turvallisuuspoliisin – Etsivän Keskuspoliisin – pitkäaikaisena päällikkönä. Hän oli myös suomalaisen SS-pataljoonan luoja ja
suuren päivälehden, Uuden Suomen toimitusjohtaja. Hän oli siis monessa mukana, jollei aina kärkijoukoissa kulkija niin taustavaikuttajana
kuitenkin. Hän teki merkittävän uran. Hallitusneuvos Riekki kuoli Helsingissä 30. lokakuuta 1973. Hänet on haudattu vanhaan kotikaupunkiin Ouluun.1
Riekin syntymän aikoihin ei unelmoitu vielä vakavasti itsenäisestä
Suomesta. Vaikka valtiollisessa elämässä oli jo tapahtumassa muutoksia,
porvaristo, johon hänen kotiväkensä lukeutui, oli suhteellisen tyytyväinen osaansa. Suomi oli ikuisesti osa Venäjän keisarikuntaa, ja keisari
myös suomalaisten oma hallitsija. Tästä huolimatta Riekin omassa elämäntyössä korostuivat Venäjän vastaisuus, ystävien hankkiminen toisesta ilmansuunnasta ja pyrkimys heidän tuellaan elämiseen.
Ihmisen elämää kuvataan elinkaarella, johon kuuluvat lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus. Riekki vietti lapsuutensa ja nuoruutensa kokonaan Oulussa. Kauppiasperheen lapsena ja maaseutukaupungin kasvattina hänestä kehittyi varsin pikkuporvarillinen ihminen. Aikuisenakin hän asui kaiket kesät synnyinkaupungissaan, mutta vanhuuden hän
vietti jo muualla; yhteydet Ouluun vähenivät, vaikka miehen mieli ehkä
paloikin vielä lapsuuden maisemiin.
Tunnetun historioitsijan Pentti Renvallin mukaan elämäkerran kirjoittaja ei saa irrottaa kohdettaan ympäristöstään, kanssaihmisistään,
11

Esko Riekki (1891–1973) 15 kuukauden ikäisenä. Martti Riekin kokoelma.
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ajastaan eikä sen tapahtumista. Henkilöhistorian avulla pystytään myös
sanomaan olennaista yleisestä kehityksestä.2 Olen pyrkinyt seuraamaan
mainittuja ohjeita, pohtimaan sitä, miten ympäristö vaikutti henkilööni, ja miten taas hän siihen, kanssaihmisiinsä ja aikaansa.
Riekki ei kirjoittanut varsinaisia muistelmia. Minkäänlaista käsikirjoitusta hänen jäämistöstäänkään ei ole löytynyt. Jonkin verran hän sentään muisteli vuosien 1916–1917 vankila-aikaansa ja antoi pari haastattelua. Tämä ei ole ollut kuitenkaan haitaksi, pikemminkin eduksi, sillä
merkittävän vaikuttajan muistelmat saattavat helposti johdattaa myös
harhaan. Paljon tärkeämpää onkin ollut, että hänen elämäänsä valottavia kirjeitä ja muuta alkuperäistä aineistoa on ollut käytettävissä varsin
hyvin. Monia asioita olen voinut tarkastella myös aikalaisten aineistojen
näkökulmasta.3
Koska Riekin mahdollisesta toiminnasta toisen maailmansodan jälkeen ei ole kuitenkaan riittävästi aineistoa, johdonmukainen ”tarina”
päättyy tavallaan vuoteen 1944. Loppuvuosista olen tyytynyt vain suppeaan katsaukseen.
On väitetty, että onnellisella lapsuudella – hyvillä kasvattajilla ja
otollisilla kasvuolosuhteilla – on suuri merkitys harmoniseksi ihmiseksi
kasvamiselle.4 Mikäli näin on, Riekillä oli siihen kaikki mahdollisuudet.
Vaikka hänen lapsuudenkodissaan oli kuri ja järjestys, hänellä oli kuitenkin ehyt koti. Riekin isä oli lapsenlapsen luonnehdinnan mukaan
”ihanan lämmin ja hyvä ihminen, Oulun grand old man”. Vaikka lausumassa lienee jo ajanpatinaakin, tietoa ei ole syytä epäillä. Koska perhe
oli varakas, Riekin ja hänen sisarensa koulunkäynti oli turvattu. Heillä
oli myös muita virikkeitä. He saivat esimerkiksi matkustella, mikä ei ollut kaikille mahdollista.5
Riekin vanhemmat olivat mainitut Aatu Riekki (1861–1934)6 ja
Alma Matilda Burman (1861–1928). Useiden sukupolvien ajan saman
pudasjärveläisen suvun hallussa olleesta isosta talosta kotoisin ollut Aatu
Riekki oli tullut Ouluun kouluun. Käytyään viisi luokkaa (1876–83)
Suomalaista Lyseota (Oulun Lyseota) hän oli jäänyt kaupunkiin ja ryhtynyt kauppiaaksi. Menestys oli ollut myötä. Vain 44-vuotiaana hän
oli1905 saanut kauppaneuvoksen arvonimen.7
Riekin äiti Alma Matilda Riekki oli syntynyt vastaavasti Raahessa.
Hän oli merimiesperheen tytär, joka mentyään naimisiin Aatu Riekin
kanssa toimi tämän apuna liikkeen hoidossa ja omistautui lähinnä ko13

dille. Hän piti talon ohjaat tiukasti käsissään; häntä saatettiin jopa hiukan pelätäkin, kuten tyttärentytär on kertonut. Aivan hellan ja makuuhuoneen väliin hän ei sentään jäänyt, vaan harrasti muutakin. Koti, jossa Riekit asuivat, oli Kaiun mukaan ”kansallisten virtausten ja harrastusten tyyssija”. Miehensä kanssa Alma Riekki osallistui niihin varsin
aktiivisesti. Hän kuului mm. Oulun Nuijan naisjärjestöön 1907–18 ja
myöhemmin kokoomuksen Oulun osastoon.8
Sen lisäksi, että Alma Riekki oli voimakastahtoinen, hän lienee katsonut herkästi ylen kanssaihmisiään. Tällaiseen viittaa mm. Riekin muistutus äidilleen Špalernajan vankilasta: ”Olkoon tämä muuten osoitteena meillekin, Äiti-kulta, ettemme liiaksi menisi halventamaan toisten
kykyjä – varsinkin kun on kysymys sukulaisista.”9
Riekkien perheeseen kuului heidän omien lastensa, Eskon ja Elsan
lisäksi kaksi ottolasta, mikä kertonee perheen sosiaalisesta luonteesta.
Kun Alma Riekin veli kuoli, häneltä jäi useita lapsia. Niinpä Riekit ottivat Fanny Burmanin ottotyttärekseen. Hän avioitui 1900-luvun alkupuoliskolla Jonne Grundströmin kanssa. Häitä tanssittiin Riekkien kaupunkiasunnossa. Sen jälkeen he muuttivat Helsinkiin, josta Fannyn
kasvattivanhemmat ostivat heille asunnon. Jonne Grundströmistä tuli
myöhemmin Suomen Sokerin pääjohtaja ja vuorineuvos.10
Toinen ottolapsista oli Riekkien suvusta. Kun Aatun veli Akseli kuoli, häneltä jäi 12 lasta. Tällöin Riekit ottivat Tyyne-tyttären ottolapsekseen. Hänkin asui Fannyn tapaan Riekeillä kuin kotonaan. Hän avioitui myöhemmin lääkäri Aarne Pohjosen kanssa.
Riekit asuivat hyvin. Aatu Riekki osti 1899 Tori- ja Saaristokadun
kulmasta kiinteistön ja ryhtyi välittömästi rakentamaan tontille uudisrakennusta. Paikalle nousi 1900 komea kauppakartano, jossa oli jugendin ja uusrenessanssin piirteitä. Rakennus oli varsin kookas.11
Aika oli taloudellisesti epävarmaa. Tapahtui konkursseja. Ehkä Aatu
Riekki saattoi jossakin vaiheessa katua talokauppojaan, sillä hänen aina
sanavalmis lankonsa Sakari Ruotsalo – osa Burmaneista muutti nimensä Ruotsaloksi – kirjoitti 1907 talokauppoja suunnittelevalle veljelleen:
”Riekkikin katuu, kun talon laittoi.” Sakari Ruotsalon mielestään oli
hullua panna rahojaan uhkayritykseen, sillä ajat olivat huonot. Yhtäkkiä
saattoi kaikki olla tuhkana, eivätkä vakuutukset korvaisi. ”Parempi on
ostaa pikku talo itseään varten; kamalaa on hyyryläisten hankkiminen
ja niiden oikkujen tyydyttäminen.”12
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Alma ja Frans Adolf (Aatu) Riekillä oli Eskon lisäksi häntä nuorempi tytär Elsa
(myöh. Valmari). Perheeseen kuuluivat myös kasvattityttäret Fanny ja Tyyne.
Kuvassa Esko, Alma, Aatu ja Elsa. Pohjois-Pohjanmaan museo.
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Riekin talo seisoo edelleenkin Oulussa Saaristonkadun ja Torikadun kulmauksessa. Kuva Raimo Ahonen 1972. Pohjois-Pohjanmaan museo.

Riekit asuivat talossaan kuitenkin 35 vuotta. Kellertävä rakennus, jossa asunnon lisäksi toimi myös kauppa, seisoo vieläkin paikallaan. Vasta
kun Alma ja Aatu Riekki olivat kuolleet, perikunta – Esko Riekki ja hänen sisarensa Elsa Valmari – myi talon 1936 liikemies Oskari Santaholmalle. Tästä syystä sitä on Oulussa kutsuttu myös Santaholman taloksi.13
Riekeillä oli huvila Oulujoella. He lienevät viettäneet vapaa-aikaansa
jonkin verran myös Pudasjärven sukulaistaloissa, sillä Aatu Riekki ei ollut vielä vieraantunut lapsuudenmaisemistaan; hänellä oli siellä edelleenkin sukulaisia ja runsaasti asiakkaita, joihin yhteyden pitäminen ei
ollut mitätön asia. Tiiviisiin kontakteihin viittaa myös se, että Eskollakin oli aikuisena tapana käydä kalastamassa ja metsästämässä serkkujensa luona isänsä lapsuuden maisemissa.14
Oulussa oli tapana muuttaa huvilalle kesän alussa ja olla siellä syksyyn saakka. Riekkien Sarapään naapurissa oli Paulamäkien, Pasasten ja
Loukkoloiden huvilat. Sarapää oli valkeaksi maalattu. Sen ympäristössä
16

Oulujoen rannalla, Knuutilan talon vuokramaalla sijainneesta Riekkien huvila
Sarapäästä muistuttavat enää vanhat lehtikuuset. Martti Riekin kokoelma.

kasvoi lehtikuusia ja sembramäntyjä. Myös pensaita ja kukkia oli paljon. Tontilla kiemurteli sannoitetut käytävät. Herrasväki asui huvilarakennuksessa, palvelijat sivurakennuksessa, jossa he myös leipoivat ja
tekivät ruokaa. Lapsia varten oli Toimela-leikkimökki.
Paul Gustafsson on kuvannut mainiosti äitinsä suvun elämää 1900luvun ensi vuosien Oulussa. Hänen mukaansa kaupungin seuraelämään
osallistui ruotsinkielinen ”bättre folk” – mahdollisesti Riekitkin; olihan
kauppaneuvos Riekki vakavarainen kauppias, vaikka hänen perheensä ei
kuulunutkaan kaupungin ruotsinkieliseen eliittiin. Sen sijaan tavallinen
kansa ei seurustellut herrasväen kanssa.15
Riekilläkin vietettiin näyttävää elämää ja juhlittiin ainakin nimi- ja
syntymäpäivinä. Matildan päivä oli tärkeä juhlinnan aihe. Riekki kirjoitti 1907 enolleen Sakari Ruotsalolle: ”Meillä oli eilen Matildan päivillä kolmattakymmentä vierasta iltasella.”16 Esko tahtoi sanoa, että hänen kotonaan oli kyseinen määrä vieraita illallisilla.17
Sakari Ruotsalo taas kirjoitti lokakuussa 1910 Frans-veljelleen, että
tämä onnittelisi Aatua. ”Riekeillä on mahdettu juhlia! Kirjoitappas sananen siitä.”18 Veli ei kuitenkaan kirjoittanut, ja muutenkin jäi hämärän peittoon, mistä juhlista oikein oli ollut kysymys.
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Kunnallispolitiikassa toiminut Riekin isä tunsi hyvin kaupungin
murheet. Hän ja hänen vaimonsa sukulaiset arvostivat Kaiku-lehden
päätoimittajaa K. F. Kivekästä. Kun kaupunkiin perustettiin 1896 Diakonissakoti, johon oli otettu mallia Saksasta, isä Riekistä tuli puolisoineen yksi kodin kauppiastukijoista.19
Riekki korosti myöhemmin kotinsa vanhasuomalaista henkeä. Aatu
Riekin kauppa ilmoitti vain Kaiussa. Kuvaan sopi myös se, että porvarillinen Oulun Nuijan naisjärjestö, johon taas Riekin äiti kuului, päätti
1908 olla ostamatta niistä liikkeistä, ”jotka eivät ilmoita puolueemme
paikallisessa äänenkannattajassa Kaiussa”.20
Varmasti perheessä otettiin kantaa esimerkiksi Venäjän politiikkaan,
mutta Esko-poikaa lienee pidetty ainakin aluksi aivan liian nuorena asiaa
ymmärtämään. Siitä huolimatta hän lienee omaksunut monia perusnäkemyksiään juuri kotiväeltään, jonka suhde suomenkieliseen rahvaaseen, työläisiin ja työväenliikkeeseen oli tuskin kovin kielteinen, sillä
kauppiasperheen oli otettava markat pois joka suunnalta; myös työläiset
olivat asiakkaina tärkeitä. Riekki korostikin myöhemmin sitä, ettei hänen lapsuudenkodissaan tehty koskaan mitään hätiköityjä ratkaisuja.21
Riekkien vanhasuomalaisuus käy ilmi myös Riekin enon Sakari Ruotsalon paljon myöhemmin talvella 1918 kirjoittamasta kirjeestä veljelleen, jolle hän kertoi murheellisena Kaiun entisen päätoimittajan ja
suomalaisuusmies K. F. Kivekkään poisnukkumisesta. Ruotsalo totesi,
ettei hän ollut ihaillut ketään niin suuresti kuin Kivekästä. Ruotsalo halusi, että hän ja hänen veljensä sekä Alma ja Aatu Riekki toimittaisivat
seppeleen haudalle. ”Suomalaisuuden sankaria kiittäen ja kunnioittaen
Riekit ja Ruotsalot.” Niin lienee tapahtunut.22
On lupa uskoa, että Riekki oli jo lapsena ahkera kirjaston käyttäjä ja
lukija. Tällaiseen viittaa mm. hänen 1907 enolleen Sakari Ruotsalolle lähettämänsä kortti – tosin jo lukioajalta oleva –, jossa hän kiitteli saamastaan
kirjalahjasta: ”Eno rakas! Suuret kiitokset kirjasta, en ole sitä joutanut vielä paljo lukemaan, mutta Raatajasta olen lukenut kiittävän arvostelun.”23
Riekkiä lienevät miellyttäneet Oulua kuvanneiden kirjailijoiden tekstit. Kiinnostavia oululaiskirjailijoita oli moniakin, mutta ehkä Teuvo
Pakkala (1862–1925) oli ylitse muiden. Hän ei kuvannut kotikaupunkiaan vain kadun aurinkoiselta puolen, vaan toi nähtäväksi myös epäkohtia, joita oli yllin kyllin. Lisäksi hän oli supisuomalainen. Koska lisäksi tiedämme, että Riekki osallistui myöhemmin opiskeluaikanaan
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Helsingissä ylioppilasteatterin perustamiseen, myös teatterin on täytynyt olla mieleen. Unohtaa ei sovi sitäkään, että Oulu oli aikamoinen
musiikkikaupunki. Tiedetään myös, että Riekin sisar Elsa ( myöh. Valmari) harrasti pianonsoittoa.

2. LYSEOLAISENA 1901–1909
Kauppiasperheen vauraus takasi sen, että Riekki saattoi lähteä huoletta
opintielle. Oululaisten ja monien muidenkin pohjoissuomalaisten oppikoulu oli tuohon aikaan Oulun Lyseo (Oulun Suomalainen Klassillinen
Lyseo). Vaikka virkamiesten lapset olivatkin oppilaiden enemmistönä,
joukossa oli muutamia kymmeniä kauppiaidenkin poikia. Riekki kirjoittautui lyseoon Oulun suomalaisesta valmistavasta koulusta 1901, jolloin elettiin jo kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin ristiriitaista aikaa.24
Oulun Lyseo oli nähnyt monenlaisia lahjakkuuksia ja myöhempiä
kuuluisuuksia ennen kauppiaan poikaa. Sen oppilaina olivat olleet mm.
K. J. Ståhlberg, Ilmari Calamnius (Kianto), Kyösti Wilkuna ja Veikko
Antero Forsnäs (Koskenniemi). Siellä oli käynyt kouluaan hetken aikaa
myös, Kyösti Kallio – myöhempi talonpoikaispresidentti. Lahjakkuuksia oli myös Riekin omana aikana, hänen luokkatovereinaankin.
Miksi Riekki ei antautunut isänsä ammattiin, siitä ei ole varmuutta.
Hän oli perheen ainoa poika, ja kauppiaan tulotkin saattoivat olla hyvät, kun ahkeroi. Vaikka Eskolta ei puuttunut uutteruutta, ehkä kuitenkin ammatin riskit – Oulussakin oli ollut aina konkursseja – ja vanhempien sekä pojan yhteinen tahto olivat opintielle lähtemisen perussyitä. Oli ehkä jonkinlaista halua koulun kautta sosiaaliseen nousuunkin, sillä kouluja käyneitä arvostettiin. Yksi syy kauppahommien jättämiseen saattoi olla myös huono matematiikan taito.25
Vanhassa valokuvassa seisoo joukko Oulun Lyseon poikia opettajansa kanssa. Yksi heistä on nuori Riekki. Hän erottuu hattupäisenä, jykevänä ja vakavailmeisenä, ehkäpä ikäisiään tovereitaan vanhemman oloisenakin miehenalkuna.
Myös opiskeluajan valokuvissa Riekki seisoo tai istuu vakavana. Hänet nähdään harvoin hymyilevänä velikultana, joka nauttii täysin siemauksin akateemisen vapauden riemuista. Kuitenkin aikuisena hän oli
muistelijoiden mukaan hauska seuramies.26
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Riekkiä on luonnehdittu isänsä oloiseksi, mikä pitänee paikkansa.
Säilyneiden valokuvien perusteella hän oli rauhallisen tuntuinen, eikä
hänessä voinut havaita minkäänlaista uhoa eikä voimaa. Kuitenkin hänen maskuliiniset kasvonsa, mm. jykevä leukansa, kertovat päättäväisyydestä, jota hänessä epäilemättä oli.
Sosiaalipsykologiassa on termi ”pikkuvanha”, jolla tarkoitetaan sellaista lasta, joka aikuisten kanssa kasvaneena on omaksunut heiltä eleitä
ja varmoja käsityksiä, ikään kuin hän itsekin olisi aikuinen.27 Voisi ounastella, että Riekissä oli ripaus tällaista ”pikkuvanhaa”. Siihen viittaavat
mm. hänen olemuksensa ja varmat mielipiteensä jo lukioaikana. Tämä
luonteenpiirre tuskin heikkeni aikuisena.
Riekki oli luonteeltaan myös hyvin säästäväinen, suorastaan saita.
Hänen vaimonsa veljenpoika luonnehtikin häntä toteamuksella ”saita
kuin talviorava”. Ei ole tietoa, ilmenikö tämä piirre jo koulupojassa ja
lyseolaisessa. Ainakin se näkyi yliopistoaikana ja lienee vain vahvistunut
ajan myötä, mistä on useita hauskoja kertomuksia.28
Riekki lukeutui ns. 90-lukulaisiin. Hän oli syntynyt ja kävi osan koulustaan sanotulla vuosikymmenellä. Hän opiskeli maailmansotaa ennen ja
sen aikana yliopistossa. Tämä sukupolvi koki venäläistämispolitiikan voimistumisen 1800- ja 1900-luvun vaihteessa ja seurasi siitä aiheutuneen
vastarinnan syntymistä läheltä. Nämä nuoret näkivät ihmisten hädän ympärillään, kuulivat heidän keskustelevan tapahtumista kotiensa peräkamareissa. Jotkut 90-lukulaisista omaksuivat jo koululapsina jyrkän kielteisen
kannan venäläisiin, olivat mukana töhrimässä venäjänkielisiä katukilpiä
tai olivat valmiita jopa aseellisestikin vastustamaan sortajaa. Monet heistä
liittyivät aktivisteihin ja lähtivät sittemmin myös jääkäreiksi.29
Koulun käytävillä ja pihalla Riekkikin lienee kuullut yhtä ja toista
mielenkiintoista vanhemmilta pojilta, jotka harrastivat käytäväpolitikointia ja Venäjän vastaisuutta. Varmasti päivän asioista puhuttiin kotona, vaikka se olikin vanhasuomalainen ja ilmeisesti varoi sekaantumasta
valtakunnanpolitiikkaan ellei aluksi peräti hyväksynyt keskusvallan toimia.
Kaikki eivät sietäneet Bobrikovin politiikkaa. Viimeinen pisara oli,
kun tsaari antoi hänelle 1903 asetuksellaan poikkeusvaltuudet. Kun
Bobrikov ryhtyi karkottamaan vastustajiaan, jyrkimmät olivat jo varsin
pian valmiita tekemään tilit selviksi. Näin oli etenkin kiihkeimmissä aktivisti- ja radikaaleissa työläispiireissä.30
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Venäjän politiikkaan tyytymättömimmät väittivät, ettei passiivinen
vastarinta riittänyt. He vaativat lähtemistä aktivismin tielle. Oli vaikka
väkivalloin noustava venäläisiä ja heidän suomalaisia nuoleskelijoitaan
vastaan. Lakeja ei tarvinnut kunnioittaa, koska Venäjä oli jo polkenut
ne lokaan. Ennen pitkää jyrkimmät olivat sitä mieltä, ettei venäläisten
ja heidän lakeijoidensakaan tappaminen olisi mikään rikos.31
Perustuslaillisten saamattomuuteen tyytymättömät pitivät syksyllä
1903 Tukholmassa kokouksen, johon Oulusta osallistui rehtori Mauno
Rosendal. Aktivistien linja alkoi hahmottua. Se erottautui muiden perustuslaillisten linjasta omakseen. Runoilija Arvid Mörne julkaisi lokakuussa 1903 Veckans Nyheter -lehdessä aktivistien ohjelmajulistukseksi
joskus luonnehditun artikkelin. Siinä hän vaati vastarintaa, ”joka näkyy
ja kuuluu ja tuntuu, vastarintaa, joka herättää vihollisessa pelkoa”.32
Aktivistit valitsivat lähikuukausina toimintalinjakseen laittomuuden
ja terroriteot. He liittoutuivat Venäjän sosialistisen vallankumouspuolueen (SR) kanssa, joka oli omaksunut äkkijyrkät menetelmät jo aiemmin ja pannut toimeen muutamia poliittisia murhiakin.
Aktivistit saivat Oulustakin kannattajia, joita viehätti toiminnan salaperäisyys ja vaarallisuus. Varakas Hanna Åström rahoitti heidän toimintaansa siellä alusta lähtien.33
Kun Venäjän ja Japanin välillä puhkesi 1904 sota, venäläiset joutuivat yllättäen alakynteen, mikä lisäsi vastarinnan valinneiden uskoa. Pohjalaiset pitivät maaliskuussa 1904 Bodenissa kokouksen, jossa päätettiin
jatkaa ja tehostaa toimintaa. Oululaisista Rosendal ja Jaakko Kemppainen osallistuivat kokoukseen.34
Kun Eugen Schauman 16. kesäkuuta 1904 ampui kenraalikuvernööri Bobrikovin, vanhasuomalainen Kaiku tuomitsi veriteon. Oulun
vanhasuomalaisten keskuudessa heräsi myös ajatus pahoitella tekoa keisarille. Niinpä joukko tunnettuja kansalaisia – heidän etunenässään olivat mm. Kaiun päätoimittaja Kivekäs ja Aatu Riekki – lähetti heinäkuussa 1904 tätä tarkoittavan kiertokirjeen Oulun läänin kunnille ja
kehotti niitä keräämään nimiä adresseihin, joissa paheksuttiin murhaa.
Adressit oli tarkoitus lähettää sen jälkeen keisarille.35
Esko Riekki oli tuolloin vielä pikku poika, eikä koskaan muistellut
asiaa, liekö ollut siitä tietoinenkaan. Joidenkin mielestä Riekin isä ja
Kaiun päätoimittaja Kivekäs epäilemättä kuitenkin ymmärsivät aivan
liian pitkälle Venäjän politiikkaa.
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Aatu ja Esko Riekki asettautuneina kuvaan kesällä 1903 Savonlinnassa. Pohjois-Pohjanmaan museo.
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Kun tilanne oli hiukan rauhoittunut, uusi kenraalikuvernööri Ivan
Obolenski teki pitkän kiertomatkan Suomessa. Ensi töikseen hän lopetti karkotukset ja höllensi muutenkin kovia otteita. Ouluun hän saapui
elokuussa 1904. Vaikka perustuslailliset olisivat halunneet tavata tuoreen kenraalikuvernöörin, heidän lähetystönsä ei sallittu niin tehdä.36
Kaikkia Venäjän kurssin tarkistaminen ei kuitenkaan tyydyttänyt.
Konni Zilliacus perusti muiden samanhenkisten kanssa marraskuussa
1904 Suomen Aktiivisen Vastustuspuolueen (SAVP), joka vuoden 1905
ohjelmansa ja toimintansa perusteella oli kumouspuolue niin sisä- kuin
ulkopoliittisestikin. Se mm. hyväksyi terroriteot, joita sen jäsenet panivat muutamia täytäntöön.37
Kansa osoitti monella tavalla Oulussakin mieltään. Mellakoihin osallistui myös lyseolaisia, joiden joukossa ei Riekkiä kuitenkaan nähty.
Hän istui varmasti kiltisti kotonaan. Kuulusteluihin ja oikeuteen haastettiin tiettävästi noin 70 oululaista.38
Ehkä kuvernööri Otto Savander teki viisaan päätöksen erotessaan,
sillä hänen murhaamisensa oli yksi aktivistien tavoite. Jyrkkä toiminta
viehätti joitakin koululaisiakin. Riekin luokkatoveri Kaarle Valter (Atte)
Merikallio väijyi toverinsa kanssa poliisipäällikkö Michael Demidoffia
lyseon pihalla mutta jänisti. ”Minun piti ampua revolverilla, mutta kun
ratkaiseva hetki tuli, käsi vapisi, eikä ampumisesta tullut mitään.”39
Riekki saattoi tietää tällaisista puuhista, mutta varmasti kavahti niitä. Hän myönsi haastattelussa myöhemmin, että rehtori Rosendalin vaikutus oppilaisiin oli suuri. ”Koulussa oli isänmaallinen ja itsenäisyyteen
tähtäävä mieli jo aivan alaluokilta lähtien. Ryssäviha oli voimakas.” Melskeisestä ajasta Riekki ei kirjoittanut koskaan riviäkään.40
Riekin kotona lienee pidetty huoli siitä, ettei poika päässyt tekemään
muiden mukana tyhmyyksiä. Vaikka toveripiirissä olikin yltiöpäitä, kuten
Kaarle Merikallio ja Artturi Blomberg (myöh. Vuorimaa) ym., ei pitänyt
kompromettoitua. Riekki oli koulussa kiltti poika. Hyvinkin hän saattoi
olla päiväsaikaan muiden mukana, mutta vain uteliaana koulupoikana ja
joukon jatkeena. Hän lienee ollut kuitenkin tietoinen toisten suunnitelmista ja kolttosistakin. Iltaisin hän ei ollut katumellakoissa, vaan lienee
istunut kuuliaisesti turvallisen kodin piirissä tinasotilaidensa seurassa.
Salainen aktivistipuolue puuhasi yhdessä venäläisten kanssa kumousta. Kun John Grafton -laiva oli kuljettamassa syksyllä 1905 aseita Pieta-
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riin, lastia ei siellä otettu vastaan. Siksi se ohjattiin Pohjanlahdelle. Myös
oululaiset vastarintamiehet saivat laivasta joitakin ”graftoneita”.41
Aseiden kuljetuksen epäonnistumisesta huolimatta kriisi leimahti
Venäjällä kapinoinniksi, mikä näkyi Suomessa suurlakon puhkeamisena. Riekki muisteli myöhemmin, miten hänenkin kotiinsa hankittiin
muutamia aseita ryöstöjen varalta. Toimilla pyrittiin ainoastaan ”estämään levottomuuksia.” Vaikka järjestelmä natisi liitoksissaan, se pysyi
kuitenkin pystyssä. Luonnollisesti suurlakko, sortotoimien kumoaminen ja myöhemmin tapahtunut eduskuntauudistus olivat vaikuttavia
kokemuksia kaikille.42
Nuoret lyseolaiset olivat suurten tapahtumien keskellä voimansa tunnossa. Lyseon konventti piti joulukuun alussa 1905 juhlakokouksen,
koska rehtori Rosendal oli palannut takaisin kotiinsa ja kouluunsa.
Civis Arvi Hällfors, josta tuli myöhemmin tunnettu aktivisti, alusti kokouksessa aiheesta ”Onko puolue-elämä aina hyödyllinen”.43
Venäjän vallankumous ja suurlakko helpottivat Suomen tukalaa asemaa. Keisarin antama ns. marraskuun manifesti palautti vanhat oikeudet. Vihatut santarmit poistuivat maasta. Kaikki näytti selkenevän. Uudistuspolitiikkakin sai tuulta purjeisiinsa. Suomessa toimeenpantiin 1906
valtiopäiväuudistus, jonka seurauksena säätyvaltiopäivät jäivät historiaan ja
tilalle tulivat yksikamarinen eduskunta, yleinen ja yhtäläinen äänioikeus.44
Kaikki eivät katsoneet uudistuksia hyvällä; niiden pelättiin menneen
jo liian pitkälle. Ei ole tietoa, miten Riekin perheessä tulkittiin tilannetta. Se pantiin varmasti merkille, että yhteiskuntaa ravisuttaneilla aineksilla oli entistä enemmän valtaa ja jatkossa paremmat mahdollisuudet
vaikuttaa asioista päättämiseenkin.
Aktivistit valmistautuivat edelleen sosialistivallankumouksellisten kanssa
vallanottoon, mitä silmällä pitäen he perustivat vuoden 1906 alussa
Voima-liiton. He naamioivat taistelujärjestönsä urheiluseuroiksi. Vaikka
liitolla oli toimintaa 125:lla paikkakunnalla, sen jäsenmäärä lienee jäänyt kuitenkin varsin pieneksi, eikä sen merkityskään voinut olla kovin
suuri.45
Oulussa toiminta naamioitui Oulun Yleiseksi Urheiluseuraksi (OYU).
Suuri osa mukana olijoista oli lyseolaisia ja vielä nuorempia koulupoikia. Viranomaisten tarkkailun vuoksi aseistautuminen oli vaikeaa. Vaikka Toppilan satamassa kävi aselaiva Peter, oululaiset vetivät vesiperän;
laivasta irtosi vain muutamia kiväärejä.46
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Riekki kävi Pohjois-Suomessa kuuluisaa Oulun Lyseota 1901–1909, jonka
V luokka asettautuneena 1906 valokuvaan. Esko äärimmäisenä oikealla hattupäisenä herrasmiehen alkuna. Martti Riekin kokoelma

Lyseolaiset puhuivat varmasti näistä puuhistaan; olihan monia touhussa mukana. Ilmeisesti asioista keskusteltiin myös Riekin kotona.
Hänen vanhempansa olivat kuitenkin maltillisia vanhasuomalaisia ja
suhtautuivat epäilemättä kielteisesti kaikkiin jyrkkiin puuhiin. Kodin
ajatukset lienevät vaikuttaneet myös nuoreen mieheen, eikä hänestä liene ollut kiihottajaksi, vaikka hänen toveripiirissään ehkä oltiinkin valmiita seuraamaan ”ajan henkeä” ja ihailtiin suoraa toimintaa.
Myöhemmin eläkeläisenä Riekki väheksyi aktivismia ja Voima-liittoa. Hänen mielestään niiden aikaansaannoksia oli suurenneltu. ”Minun kodissani pidettiin Voima-liiton toimintaa vähän ’hei-hei hommana’”, hän muisteli. Vaikka Oulussa järjestettiinkin aseharjoituksia, hänen mielestään siinä ei ollut ”mukana merkittäviä miehiä.” Siinä toimi
hänen muistikuviensa mukaan vain konttoristeja ja kauppamatkustajia,
muttei porvaristoa eikä sivistyneistöä. Varteenotettaviksi tekijöiksi hän
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nimesi parin muun henkilön rinnalla vain Kaarlo Hillilän – entisen
alaisensa – isän.47
Ensimmäiset eduskuntavaalit 1907 oli tietenkin merkkitapaus Oulussakin. Vanhasuomalaisen puolueen sihteeri K. N. Rantakari48 otti
noihin aikoihin varsin ärhäkkäästi kantaa ajan kysymyksiin ja vaati porvarillisten puolueiden yhteistyötä. Varsin yleisesti uskottiin, että vanhasuomalainen puolue menestyisi vaaleissa hyvin ja että sosiaalidemokraatit saisivat vain noin 20–30 eduskuntapaikkaa.49
Vaikka Riekin kirjoittamia kirjeitä tai kortteja ei juuri ole nuoruudesta, tältä ajalta on säilynyt nuoren Riekin enolleen Sakari Ruotsalolle
lähettämä kortti. Riekki oli tuolloin jo lyseolainen, mutta kuitenkin vielä liian nuori saadakseen äänestää. Hän kirjoitti: ”Äiti meni juuri äänestämään, isä on vaalilautakunnassa. [- -] Nuorsuomalaiset ovat pitäneet
kokouksia ja kauheaa melua, Joonas monet kerrat käynyt Suomettarelaisia haukkumassa, saa nähdä miten käy.”50
Vaikka Riekin perheessä oli ajateltu vanhakantaisesti ja mahdollisesti
vastustettu koko eduskuntauudistusta, kortti osoittaa, etteivät vaalit olleet läpihuutojuttu. Siksi äitikin oli kiiruhtanut täyttämään kansalaisvelvollisuuttaan. Vanhasuomalaisten haukkujaksi Riekin mainitsema
”Joonas” lienee ollut nuorsuomalainen Jonas Castrén, jonka veli toimi
Oulussa pormestarina.
Vaalien tulos oli monille yllätys. Vanhasuomalainen puolue sai 59,
mutta sosiaalidemokraatit peräti 80 kansanedustajaa.51 Oulussakin sosiaalidemokraatit ottivat selvän voiton, mikä lienee entisessä tervakaupungissakin pannut miettimään monia asioita.52
Lyseolaisille oli tullut tavaksi purkaa paineitaan ja ottaa kansalaisia
kuohuttaviin tapahtumiin kantaa konventin (toverikunnan) kokouksissa.
Niihin saivat osallistui kaikki 6–8-luokkalaiset. On kuitenkin luultavaa,
että tietoja konventin kuumimmista aiheista ja mielenkiintoisimmista
keskusteluista tihkui synkkinä aikoina lyseon nurkissa myös nuorempien korviin, vaikka heidän kannanottonsa eivät näykään pöytäkirjoissa.53
Riekin luokalla – tai niillä luokilla, jotka täyttivät edellisen ehdon – ,
oli oppilaita, joilla oli erikoinen tulevaisuus. Joukosta lähti kirjailija,
taiteenkerääjä, filosofi, poliitikko, historiantutkija, sankarikuoleman saanut jääkäri ja maanpakolainen sekä Stalinin puhdistuksissa teloitetuksi
joutunut. Niinpä konventin alustukset ja keskustelut olivat huippuluokkaa ja kehittivät kaikkien mukana olleiden persoonallisuutta ja väit26

telytaitoa. Vaikka jollakulla ei
olisi aina ollutkaan riittävästi
omaa kykyä, hän oppi kuitenkin aina toisilta.54
Vaikka Riekki ja hänen toverinsa kokivat liian nuorina
kenraalikuvernööri Bobrikovin
ajan ymmärtääkseen kaiken,
jonkinlainen käsitys heille kuitenkin jäi. Vaikka he katsoivat
tapahtumia enemmänkin sivusta käsin ja elivät varsin kaukaa
myös Bobrikovin murhan, ne
kaikki vaikuttivat heihin.
Melkein sivullisina nämä
nuoret näkivät myös suurlakon
ja välittömästi sen jälkeisen Riekki kirjoitti ylioppilaaksi 1909 kohajan, jolloin he pääsivät ensim- talaisin arvosanoin. Tämä kuva lienee
mäistä kertaa konventtiin ”po- hiukan varhaisemmalta ajalta. Pohjoislitikoimaan”. Sen toiminta oli Pohjanmaan museo.
tuolloin varsin aktiivista. Aika
oli näennäisesti vapaata, ja yhteiskunnalliset asiat kiinnostivat kaikkia.
Konventin puheenjohtaja kertoi esimerkiksi tammikuussa 1906 sovitun, että oululainen maisteri Väinö Kokko kävisi laskemassa lyseolaisten seppeleen Eugen Schaumanin haudalle Porvooseen, jonne hänet oli
uudelleen haudattu. Vaikka yksi oppilas – Georg Franzén, josta tuli
myöhemmin jääkäri – ilmoitti vastalauseensa, sitä ei otettu huomioon;
puheenjohtaja saattoi kertoa jo helmikuussa, että seppele oli laskettu.55
Konventti keskusteli alustusten pohjalta. Riekki sai osallistua syksystä 1906 lähtien aina ylioppilaaksi tuloonsa (1909) saakka konventin
istuntoihin. Miksikään suupaltiksi häntä ei voi kehua. Hän oli niissä pikemminkin passiivinen rivijäsen kuin aktiivinen osallistuja. Tosin, mitä
pidemmälle aika kului, sitä enemmän hän käytti puheenvuoroja ja oli
entistä ylimielisempi ja itsevarmempi mielipiteissään. 56
Riekki esitti tänä aikana vain muutamia lyhyitä kommenttipuheenvuoroja. Yhtään alustusta hän ei pitänyt. Hän ei loistanut mitenkään
tiedoillaankaan. Hänen taipumuksensa viittasivat pikemminkin käytän27

Tämän Sarapäässä otetun kuvan kaikkia henkilöitä ei tunneta. Kuva lienee
kuitenkin Riekin (vas.) yliopistovuosien alkuajalta. Kuvassa myös Aatu ja Alma
Riekki sekä mahdollisesti tämän veli perheineen. Martti Riekin kokoelma.

nön puolelle kuin teoreettisten kysymyksien pohdintaan tai kaunopuheisuudella keikarointiin. Hän toimi joko konventin yhtenä taloudenhoitajana, kirjastonhoitajana tai urheilukilpailujen toimitsijana.
Erityisen paljon keskustelua herätti civis Väinö Takalan57 maaliskuussa 1907 pitämä alustus sosialistisen yhteiskunnan toteutumismahdollisuuksista. Kun hän vastasi kysymykseensä myöntävästi, se nostatti
monia torjuvia puheenvuoroja. Hänen ajatuksiaan pidettiin tuulentupina. Riekki oli keskustelun aikana kuitenkin vaiti.
Kun lokakuussa 1907 keskusteltiin runouden lukemisen hyödyllisyydestä, Riekki käytti yhden harvoista puheenvuoroistaan. Hän oli
erään toverinsa kanssa sitä mieltä, ettei nuorten pitäisi lukea kaikenlaisia
seikkailukirjoja, ”vaan sellaisia kaunokirjallisia teoksia, joita yleisesti pi28

detään hyvinä”. Tässä näkyi ilmeisesti se, että hän oli itse lukenut ja luki
sellaisia kirjoja. Ehkä tässä alkoi näkyä myös sittemmin muutamia ärsyttänyt Riekin itsevarmuus.
Ottaessaan toisen kerran kantaa konventin alustukseen syyskuussa
1908 Riekki joutui vastatusten myöhemmän aktivisti- ja jääkärivärväritoverinsa Arvi Korhosen – tiedustelumiehiä hänkin – kanssa. Koululaisten vapaa-ajanvietosta alustanut Korhonen oli sitä mieltä, että heidän olisi nuorena iloittava; heiltä ei saisi vaatia liikoja. Kommentti, jonka Riekki antoi, kuvannee hyvin hänen velvollisuudentuntoista pikkutarkkaa luonnettaan. Samalla siinä näkyi ehkä ”takametsistä” (Utajärveltä) kotoisin olleen Korhosen ajatuksia vähättelevä itsevarmuus. Riekki nimittäin väitti, että kaikenlaisissa seuroissa ”paljon puuhaavat koululaiset tavallisesti laiminlyövät koulutyönsä”. Hänen mielestään jokaisen tulisi ”lupa-aikoina parantaa tietojaan”. Varmasti vastaus oli opettajan mieleen. Vaikka siinä oli paljon perääkin, hänen itsensä kohdalla
se osoittautui myöhemmin alkavien opintojen osalta valitettavan hyvin
paikkaansa pitäväksi. Hänen yliopisto-opintonsa jäivät alkupisteeseensä.
Korhosesta tuli sen sijaan tunnettu historian professori ja tutkijoiden
kouluttaja.
Kun ujous haihtui, Riekistä kuoriutui yhä itsevarmempi kauppaneuvoksen poika. Syyskuussa 1908 hänen mielestään oli oikein, että
raittiusseurat käyttivät viinavoittorahoja työhönsä: ”Silloinhan niistä
edes osa tulisi oikein käytetyksi.” Kun lokakuussa 1908 kuultiin alustus
raittiusliikkeen lamaannustilasta, koko raittiusaate oli silloin Riekin mielestä käynyt jo ”kovin vanhaksi”; siitä oli myös puhuttu aivan liikaa.
Hänen mielestään juomari ei paranisi raittiussaarnoilla.
Kun Matti Lahti käsitteli lokakuussa 1908 kysymystä, oliko nainen
henkisten kykyjensä puolesta tasa-arvoinen miehen kanssa, konventti
puhkesi suorastaan huutamaan yhteen ääneen. Joukossa oli samalla kannalla olevia, mutta asiaa toisestakin näkökulmasta katsovia. Niin tai
näin, kommentit olisivat saaneet naisasianaiset hurjistumaan. Lopulta
civis academieus Arvi Hällfors totesi: ”On mahdotonta löytää naisia,
jotka ovat samalla asteella kuin miehet. Naisethan ovat jo niin kauan olleet alemmalla asteella, kuin miehet, eivätkä he voi saavuttaa miestä
henkisessäkään suhteessa. Naiset ovat hyvin kiihkeitä luonteeltaan ja se
voi vaikuttaa, että heidän järkiominaisuutensa ovat vähemmän kehittyneet, kuin tunneominaisuutensa.” Riekki ei puuttunut keskusteluun,
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Riekin isä oli arvostettu
henkilö Oulussa.
Kuvassa kahvihetki
kotona. Martti Riekin
kokoelma.

mutta saattoi hyvinkin olla samoilla linjoilla. Ainakin on viitteitä siitä,
että hänen kodissaan oli selvää, kuka siellä oli isäntä.
Kun marraskuussa 1908 alustajana toiminut väitti, että Raamatun
ja kehitysopin välillä oli ristiriita, hän sai kuulijoilta tukea. Kun Riekin
pudasjärveläinen serkku Lauri Paavola, jonka äiti oli Riekkejä, katsoi
kuitenkin, että Raamatussa ja kehitysopissa oli paljon yhtäläisyyksiäkin,
Riekki ilmoitti olevansa samaa mieltä. Tämä saattoi olla hyvinkin osoitus hänen peruskonservatiivisuudestaan ja uskonnollisuudestaan tai pelkkä solidaarisuuden osoitus sukulaista kohtaan.
Viimeisen kerran Riekki käytti puheenvuoron marraskuun lopussa
1908, kun keskusteltiin markkinoista ja siitä, olisiko niistä vastaisuudessa luovuttava. Sen jälkeen kun alustajan valitsemaa ”ala-arvoista aihetta”
oli ihmetelty, Riekkikin tuli kuorestaan. Hänen mielestään markkinoilla
ei ollut mitään merkitystä, ”sillä se huvituskin, mitä markkinoilla on
tarjona, on aivan ala-arvoista”. Vastauksessa heijasteli ehkä jonkin verran kauppiaskodin asialla oleminen, veiväthän markkinat jossakin mää30

rin asiakkaita. Markkinoiden vastustus oli muutenkin noihin aikoihin
varsin yleistä.
Oulun Lyseon oppilaskunnan lehdessä Walon Terhossa, johon olivat
jättäneet puumerkkinsä mm. Ilmari Calamnius (Kianto), Kyösti Wilkuna ja Veikko-Antero Forsnäs (Koskenniemi), ei ollut Riekin kirjoituksia, mutta muutamat muut hänen luokkatoverinsa ja aikalaisensa
olivat ahkeria kynämiehiä. Sellainen oli esimerkiksi Väinö Takala, josta
tuli myöhemmin sosialisti ja äärivasemmiston sanomalehtien toimittaja.
Hän oli siten myöhemminkin vastapuolella kuin Riekki.58
Takala julkaisi lokakuussa 1908 kuvitteellisen kertomuksen siitä,
millaiselta Oulu näyttäisi kymmenen vuotta myöhemmin ja mitä silloin
kuuluisi vuosina 1908–1909 ylioppilaiksi tulleille. Hänen mukaansa yksi
olisi asemapäällikkö, toinen vt. kaupungin lääkäri jne. Veli Räsäsestä olisi
tullut tohtori ja Arvi Korhosesta kirjallisuuden dosentti. Sovittuun illanviettopaikkaan saapuisi myös maisteri Riekki. Hän tulisi yksin. ”Kemisti Riekki siirtyi välttämättömien esitysseremonioiden jälkeen miesten
puolelle julkituomaan painavan persoonansa kanssa suhteelliset mielipiteensä.”59
Takalan ennustuksessa oli oikeaa ja väärää. Riekistä ei tullut koskaan
maisteria eikä kemistiäkään, vaikka hän molemmiksi kyllä pyrki. Ehkä
Takalan luonnehdinnassa oli kuitenkin jotakin oikeaan osunutta. Kun
Riekki saapui kuvauksen mukaan tilaisuuteen yksin, se saattoi hyvinkin
olla viittaus siihen, ettei hän ollut vielä kouluaikanaan osoittanut kiinnostustaan tyttöihin.
Ehkä luonnehdinnassa oli hitunen myös pientä piruilua; sehän ei
ollut kuvattavaa kovin korkealle arvostava. Ehkä se on viittaus Riekin
fyysiseen massiivisuuteen ja itsevarmuuteen, melkeinpä ylimielisyyteen,
joka oli jo näyttäytynyt. Ehkä se myös kertoi siitä, etteivät Takalan ja
Riekin henkilökemiat eivätkä poliittiset näkemyksetkään sopineet kovin
hyvin yhteen.
Vaikka Riekki oli ahkera ja siinä mielessä ilmeisesti monen opettajan
mieleen, häntä ei voi pitää koulumenestyksen ja muunkaan toimintansa
perusteella minään lahjakkuutena. Kevään 1908 todistuksessa hänen
kaikkien aineiden keskiarvonsa oli 7,5. Hän ei ollut kuitenkaan luokkansa huonoin, jollei aivan parhaasta päästäkään.60 Ylioppilaaksi hän
valmistui 1909 arvosanalla cum laude approbatur. Samaan aikaan lyseosta kirjoitti ylioppilaaksi 19 muuta nuorta.61
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Ilmeisesti kotitausta ja kasvuympäristö, rehtori Rosendalin koulu,
jonka ilmapiirissä Riekki varttui ja sai elämäneväitä, sekä rauhaton ja
muutoksia täynnä ollut aika kuljettivat häntä tiettyyn suuntaan.
Suuri merkitys on annettava juuri Oulun Lyseon hengelle, koulun
konventtiin osallistuneille luokkatovereille, yleensäkin oululaisuudelle.
Oulu oli hänen lapsuudessaan ja nuoruudessaan kaupunki, jossa toiset
katselivat maailmaa pikkuporvarillisen sovinnaisuuden silmin, mutta
toiset pitivät muutosta välttämättömänä ja olivat sen vuoksi valmiita
vaikka kumoukseen.

3. KEISARILLISESSA ALEKSANTERIN
1909–1915

YLIOPISTOSSA

Riekki matkusti syyskuussa 1909 Helsinkiin ja kirjoittautui Keisarillisen Aleksanterin (Helsingin) yliopiston filosofisen tiedekunnan fyysismatemaattiseen osastoon. Seuraavana vuonna hänen on kerrottu suorittaneen opintomatkan Saksaan, mutta vuosi lienee väärin, sillä hänelle myönnettiin ulkomaanpassi viideksi vuodeksi vasta huhtikuussa 1911.
Samana vuonna hän siirtyi historiallis-filosofiseen osastoon, ikään kuin
siitä olisi tullut lisäpotkua kurjasti käynnistyneisiin opintoihin. Vaikka
hän yritti opiskella syksystä 1909 kevääseen 1915 saakka, minkäänlaista edistystä niissä ei tapahtunut, eikä hän suorittanut koskaan mitään
akateemista tutkintoa.62
Mikä oli syynä siihen, että tarmokas mies jäi ylioppilaaksi? Huomiota kiinnittää se, että hän ryhtyi opiskelemaan ”fyysismatemaattisessa
osastossa”, vaikka hänen lahjansa eivät viitanneet alalle lainkaan; hänen
kouluarvosanansa luonnontieteissä olivat olleet keskinkertaisia tai heikkoja, ja myös hänen sukulaisensa ovat kertoneet hänen kehnosta matematiikan taidostaan. Äidinkielessä ja historiassa hän oli ollut hyvä, mutta siinä vaiheessa, kun hän vaihtoi aineita, hänellä oli jo yllin kyllin
muuta puuhaa.
Ehkä opiskelijamaailman ilmapiiri ruokki saamattomuutta? Aika oli
kieltämättä masentava. Suomen asema oli käynyt suurlakon jälkeen uudelleen tukalaksi. ”Kanteleet ja harput oli ripustetut puihin, sillä suomalaisilla oli omassa maassaan paha olla”, muisteli Riekin ystävä Yrjö
Ruuth (myöh. Ruutu).63
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Vaikka vuoden 1906 valtiopäiväuudistukseen ja lainsäädäntötyöhön
oli kiinnitetty suuria toiveita, niistä ei ollut herunut paljoakaan iloa, sillä keisari jätti useimmat lait konservatiivien iloksi vahvistamatta.64
Lisäksi Venäjän tavoitteeksi tuli uuden yleisvaltakunnallisen lainsäädännön luominen. Poliitikot ja viranomaiset lähtivät toteuttamaan sitä
vain hienovaraisemmin kuin Bobrikovin aikana. Kenraalikuvernööri
Nikolai Gerard (1905–1908) joutui sivuun ja hänen sijaansa astui tomerampi Vladimir Boeckmann (1908–1909) sekä vihdoin hänen jälkeensä Bobrikovin entinen apulainen F. A. Seyn (1909–1917).65
Professori Josef Mandelstam reagoi keväällä 1908 Hufvudstadsbladetissa voimakkaasti erääseen Uuden Suomettaren kirjoitukseen ja sätti
perin pohjin vanhasuomalaista puoluetta, mikä johti ylioppilaiden protestointiin, luentolakkoon ja rettelöihin. Tapaukseen otti kantaa myös
vanhasuomalaisen puolueen sihteeri K. N. Rantakari, joka oli lähellä
protestoijia. Myös Suomalainen Nuija sanoi lopulta mielipiteensä ja kehotti välttämään mielenilmauksia.66
Venäjän pääministeriksi tullut P. A. Stolypin kertoi toukokuussa 1908
Suomea koskevista aikeistaan. Pian hyväksyttiinkin uusi ohjesääntö Suomen asioiden esittelyjärjestyksestä. Se merkitsi käytännössä Suomen autonomian loppua. Vaikka Suomi sai tukea ulkomaita myöten, valittu linja
pysyi. Seuraava ilmaus siitä oli keisarin lokakuussa 1909 hyväksymä manifesti, jonka mukaan suomalaiset joutuivat maksamaan korvausta Venäjän valtiolle siitä, että heidät oli vapautettu asevelvollisuudesta.67
Lopullinen kylmä suihku tuli 1910. Venäjän uuden järjestelmän mukaan suomalaisten piti lähettää edustajansa Pietarin valtakunnanneuvostoon ja duumaan. Venäläisten mielestä Suomen oli tyydyttävä samaan
kuin muutkin kuvernementit. Ei heitä kohdeltaisi yhtään kummemmin.
Suomen ja Venäjän välit ajautuivatkin täydelliseen umpikujaan.68
Duuma hyväksyi kesäkuussa 1910 lain, joka muistutti kuuluisaa
helmikuun manifestia. Uusi laki kytki Suomen yleisvaltakunnallisten
lakien piirin ja sisälsi 19-kohtaisen luettelon. Lain mukaan suomalaisten piti valita kaksi edustajaa valtakunnanneuvostoon ja neljä duumaan.
Kun laki hyväksyttiin, äärinationalisti V. M. Puriškevitš huudahti tunnetut sanansa: ”Finis Finlandiae!” Kohta seurasi muita Suomen autonomiaa murentavia lakeja, kuten esimerkiksi 1912 säädetty yhdenvertaisuuslaki. Vaikka rohkeimmat asettuivat vastahankaan, heidät vietiin oikopäätä Pietarin Krestyyn ja Špalernajaan.69
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Riekki osallistui aktiivisesti Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan toimintaan. Erityisesti kotiseututyö ja juhlien järjestäminen veivät hänen aikansa. Kuvissa Riekki
ylioppilastovereineen Haapaveden kesäpäivillä 1910-luvun alussa. Martti Riekin kokoelma.
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Ehkä juuri näiltä ajoilta on Riekin Helsingistä enolleen Sakari Ruotsalolle Mikkeliin lähettämä päiväämätön postikortti. Kun vanhasuomalaisen puolueen sihteeri Rantakari oli ottanut kantaa asioihin, Riekki
sivusi sitä. Hän heitti enolleen kysymyksen, mihin ”Rantakarin kagalismi”70 veisi ja ”mitä toisen puolen hurmahenkiset fanaatikot” saisivat
aikaan. Riekin mukaan ylioppilaat olivat kiihdyksissä, vaikka useimmat
eivät olleetkaan vielä uskaltaneet ilmaista kantaansa.71
Kortin lähettäminen Helsingistä paljastaa, että Riekki oli jo opiskelemassa; miten muuten hän olisi pääkaupungissa ollut? Kortti ei liittyne
kuitenkaan Mandelstam-jupakkaan, sillä yliopisto-opintonsa Riekki aloitti vasta syksyllä 1909. Kortissa hän puhui ylioppilaspiirien käsityksistä
varman tuntuisesti. Tuskin hän olisi tehnyt niin, jos hän olisi ollut vielä
oululainen koulupoika.
Riekki myös kysyi, oliko eno lukenut Oulun Nuijan ”hullunkurisesta kannasta” asiaan. Itse hän arveli olevansa ”’ei Rantakarilainen’, jos
tiukka tulee”. Tämä paljasti hänen varovaisen luonteensa. Hän uteli
myös, mitä mieltä mahdettiin Mikkelissä päin olla, ja mitä eno itse oli.
Itse hän näyttää toivoneen sovintoa. ”Eiköhän jutusta sentään sovinnolla selvitä. Vai ovatko ajat niin vaikeat että on ruvettava kagaaliksi”, hän
kysyi.
”Ryssä” oli monien mielestä osoittautunut jälleen kerran ”ryssäksi”.
Jotkut nostivatkin kätensä pystyyn antautumisen merkiksi. Pettyneimmät kuluttivat aikaansa kulttuuririentoihin ja turhanpäiväisyyksiin,
koska kaikki näytti olevan aivan samantekevää. Ylioppilaspiireissä yletön juhliminen ja apatia eivät olleetkaan harvinaista. Alettiin puhua
”dagsdrivare-ajasta”.72
Masentuiko Riekkikin tämän toivottomuuden keskellä? Laiminlöikö hän sen takia opintojaan? Kuuluiko hän ”dagsdrivareihin”? Olihan
hän ollut yliopiston kirjoissa jo syksystä 1909 lähtien, muttei ollut saanut kuitenkaan mitään aikaiseksi!
Riekin Helsingin ajan elämästä tiedetään kovin vähän. Huolimatta
siitä, että hän oli ahkera ja hyvä kirjoittaja, hänen kotiväelleen Ouluun
lähettämiä kirjeitä ei ole säilynyt. Vaikka hän oli pessimismiin taipuvainen, tietoja mistään masennuksesta ei kuitenkaan ole. Sitä paitsi hänellä
oli Helsingissä turvapaikka. Hän asui sisarpuolensa (Fanny ja Jonne
Grundströmin) luona. Helsingissä asui myös hänen sisarensa Elsa, joka
oli Elannon johtajan Otto Valmarin kanssa naimisissa.73
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Helsingissä oli myös Riekin äidin puolen sukulaisia. Esimerkiksi hänen serkkunsa Lauri Ruotsalo kirjoitti tammikuussa 1913 kotiväelleen
Ouluun opinnoistaan. ”Esko lupasi Kikan hakea Riekiltä sanakirjoja,
jos niitä tarvitsee.”74 Myöhemminkin serkukset olivat kyllä tekemisissä
keskenään. Missään äidin sukulaisten kirjeissä ei ole kuitenkaan mainintoja ”Esko-rievun” huonosta opintomenestyksestä.
Myöhemmin Špalerjanajassa Riekki viittasi opintojensa laiminlyöntiin ja kysyi, pitäisikö hänen tehdä jonkinlainen yhteenveto kokemuksistaan, ”lopputulos hummauksistani ja vegeteerauksestani kuuden pitkän, kalliin vuoden aikana.”75
Riekillä ei ollut kuitenkaan kanttia tehdä selvitystä koskaan. Ainakaan sitä ei ole säilynyt. ”Hummailiko” hän sitten? Vaikka sellaisen ei
luulisi sopineen hänen luonteelleen, hänen viittauksensa on syytä ottaa
vakavasti. Ehkä maailmalle päässeen elämään liittyi sittenkin runsaanlaisesti iloista ylioppilaselämää ja ”vegeteerausta”, mihin muutamat tuon
ajan valokuvat viittaavat. Kovin oli nuorimies niissä ”hyvässä lihassa”.
Hän ei selvästikään kehdannut puhua asiasta, eikä palannut siihen enää.76
Ilmeisesti ryhtyminen ylioppilaskunnan ja osakunnan tehtäviin oli
se keskeinen tekijä, joka vei kaiken ajan. Tapahtui juuri se – kaikenlaisiin yhdistyksiin liittyminen, vaikka olisi pitänyt opiskella –, josta Riekki oli itse varoitellut tovereitaan Oulun Lyseon konventissa.
Ehkä Riekissä oli hitunen sitä tunnollista koululaista, joka pärjäsi
kyllä koulussa opettajien ja vanhempiensa katsannon alla, mutta josta ei
ollut kuitenkaan itsenäiseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun yksinään. Silloin opiskelu hävisi aina harrastuksille. Tässä hän ei ollut ensimmäinen
eikä viimeinen.
Riekki oli Suomalaisen Nuijan toiminnassa mukana. Se oli opiskelijoiden suomenmielinen yhdistys, joka harjoitti myös kansanvalistusta. Hän ei
hyväksynyt muistikuviensa mukaan kuitenkaan äärimmäisiä myöntyväisyyspoliitikkoja, ”mutta se ns. perustuslaillisten omahyväisyys ja ’huuto’
harmitti”, hän muisteli. Vaikka vanhasuomalaisuus oli hänen mielestään
kärsinyt haaksirikon, se ei ollut kuitenkaan este aikansa seuraamiselle.77
Vaikka Venäjä jyräsi, tilanne ei ollut aivan toivoton. Jo lokakuussa
1911 maisteri Rudolf Holsti oli esittänyt arvion, että kansainvälinen tilanne päätyisi suursotaan, jota Venäjä ei voisi voittaa. Siksi Suomen olisi
mahdollista itsenäistyä. Sitä varten suomalaisten olisi lähetettävä nuoria
miehiä ulkomaille valmistautumaan suuriin tehtäviin.78
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Vuosi 1912 oli Riekin elämässä merkittävä rajapyykki. Hänet valittiin tällöin Pohjalaisen valtuuskunnan jäseneksi ja hiukan myöhemmin
myös osakunnan klubimestariksi, hallituksen jäseneksi sekä kansanvalistustoimikunnan puheenjohtajaksi. Vuosina 1914–1915 hän oli myös
ylioppilaskunnan hallituksen jäsen.79
Osakunta oli aloittanut 1908 Ostrobotnian rakentamisen. Riekki
valittiin 1912 juhlatoimikunnan jäseneksi, mitä kautta hän tuli, monien poliittiselta vakaumukseltaan aktivistien ja jyrkkien Venäjän vastustajien kanssa kosketukseen. Nämä henkilöt olivat melkeinpä patologisia ”ryssän” vihaajia ja kyttäsivät vain tilaisuutta, jota voitaisiin käyttää
hyväksi pyrittäessä Venäjästä irti. Riekin mielestä myös uuden talon valmistuminen lisäsi pohjalaisten yhteishenkeä.80
Riekki näyttää olleen varsin kiireinen. Pohjalaisen Valtuuskunnan
ehdottamana Riekki joutui vastaamaan juhlien järjestämisestä, missä
hän olikin hyvä. Tarmoa hänellä epäilemättä oli. Hän puuhasi maaseutukiertueita, jotka toteutettiin loma-aikoina. Hän yritti myös luoda
yhteishenkeä ehdottamalla, että osakunta ostaisi Oulun Suomalaiselta
Klubilta aktivistien arvostaman Eetu Iston myyntiin tulleen Tornionjoen lohenkalastusta esittävän taulun; siihen osakunta ei kuitenkaan
huonojen rahavarojensa vuoksi suostunut.81
Joskus näyttäytyi Riekin perusluonne. Lokakuussa 1913 hän vaati,
että osakunta ”kieltäisi klubihuoneustossaan tanssin ja huonekalustoa
sekä korkkimattoa turmelevat leikit”. Osakunta suostui. Mutta toisaalta
hän yllättikin. Kun osakunnassa ehdotettiin vapun vietosta luopumista,
hän oli enemmistön kanssa jyrkästi sitä vastaan. Kun osakunta päätti
joulukuussa 1913, että vuosijuhlaa vietettäisiin ”virallisesti sekä yksityisestikin raittiina”, hän vastusti sitäkin ja uhkasi jopa toimittaa seuraavaan kokoukseen kirjallisen vastalauseensa, ellei viinaksia sallittaisi. Ehkä Riekin hummaamisvaihe oli pahimmillaan? Vastalausetta osakunnan
pöytäkirjoissa ei kuitenkaan ole.82
Riekkiä näyttää kiinnostaneen teatteri. Kotikaupunki Oulu oli ollut
pienuudestaan huolimatta koulu- ja kulttuurikaupunki, millä saattoi
olla tähän hyvinkin vaikutusta. Niinpä hän oli syksyllä 1913 perustamassa Ylioppilasteatterin ensi vaihetta, Ylioppilaiden Näyttämöyhdistystä, joka suunnitteli William Shakespearen Hamletia ensimmäiseksi
näytelmäkseen. Hanke karahti kuitenkin alkuunsa karille. Yhtään parempi menestys ei ollut August Strindbergin Kruunumorsiamellakaan.
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Yhdistyksessä olivat Riekin lisäksi mukana myös Into Auer ja Ilmari Räsänen – jääkäriliikkeen toiminnassa sittemmin mukana olleita hekin.83
Poliittinen kriisi syveni. Jo Balkanin sodan puhkeaminen 1912 oli
saanut ylioppilaat jossakin määrin kiinnostumaan uudelleen kansainvälisestä politiikasta. ”Dagsdrivare-aika” alkoi olla ohi. Aktiivisimmat aprikoivat, että sota voisi hyvinkin aiheuttaa muutoksien vyöryn.84
Isänmaallinen mieliala voimistui. Kun yliopiston promootiota vietettiin toukokuussa 1913, itsenäisyysajatus ikään kuin leijui ilmassa. Jälkikäteen onkin puhuttu ”jääkäripromootiosta”. Yliopiston promootiotoimikuntaan kuului lähinnä pohjalaisia, mm. maisterit Kai Donner, Yrjö
Ruuth ja Väinö Kokko. Mukana oli myös uusimaalainen P. H. Norrmén.
Kun Donner viittasi puheessaan isänmaalle liian selvästi itsenäisyyteen, varakansleri Edvard Hjelt katsoi viisaammaksi jättää puheen julkaisematta.85
Riekki oli osallistunut promootion valmisteluihin, mutta itse tilaisuuteen hän ei muistikuviensa mukaan ehtinyt. Siihen hänellä ei olisi
ollut asiaakaan; tutkinto oli nimittäin suorittamatta. Vaikka myöhemmin puhuttiin jääkäripromootiosta, keväällä 1913 ei jääkäriliikkeestä
tiedetty vielä yhtään mitään. Riekin mukaan valmisteluissa oli kuitenkin sellainen henki, että toimikunnan jäsenten piti olla ”oikein ajattelevia”, missä siinäkin lienee jonkin verran jälkiviisautta.86
Marraskuussa 1913 järjestettiin Porthan-juhla, joka oli promootion
ohella toinen merkittävä isänmaallisuuden kohotustilaisuus. Virallisen
juhlan jälkeen pidettiin monia itsenäisyyteen viittaavia puheita ja lausuttiin ”suorastaan kapinallisia sanoja”. Riekkikin muisteli, että tilaisuudessa kuultiin ”voimallisia puheita”. Hän viittasi myös jonkinlaisen konsensuksen löytymiseen osakuntien välillä. Vaikka juhlijoina olivat vanhat
riitapukarit, nuorsuomalaiset pohjoispohjalaiset, vanhasuomalaiset eteläpohjalaiset ja ruotsalaiset vaasalaiset, nyt vallitsi ainakin näennäinen sopu.87
Hotelli Seurahuone oli ollut valmistumisestaan 1886 lähtien Oulun
seuraelämän keskus ja lippulaiva. Sanomalehti Kaiussa oli tammikuun
alussa 1914 ilmoitus Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan hotellissa ”kansanvalistus- ja kotiseutututkimus -työn hyväksi” järjestämistä ohjelmallisista tanssiaisista. Tapaus oli merkittävä, sillä hiukan yli kymmenentuhannen asukkaan Oulussa ei saanut joka vuosi nauttia akateemisista
juhlista.88
Vaikka paikkakunnan sanomalehdissä ei kerrottu tanssiaisista mitään, tunnelma lienee ollut juhlava, koska juhlapukuihin ja ylioppilas38

Kun kauppaneuvos Aatu ja Alma Riekki viettivät syyskuussa1913 hopeahäitään, perhe kokoontui valokuvaan juhlistamaan tapausta. Vasemmalla takana
Elsa ja Esko, edessä Aatu ja Alma Riekki. Martti Riekin kokoelma.

lakkeihin pukeutuneita nuoria saapui Seurahuoneelle runsaasti. Sen sijaan lehdet huomioivat osakunnan kotiseutupäivien ohjelman ja sen,
että tällöin Ouluun perustettiin myös kotiseutuyhdistys.89
Myöhemmin tammikuussa 1914 Riekki teki osakunnalle selkoa Oulun tanssiaisista; vanhaan tapaan ne olivat onnistuneet hänen mukaansa
hyvin. Tästä syystä olivat järjestäjät ”tilanneet Seurahuoneen juhlasalin
’ikuisiksi ajoiksi’ loppiaisena – sattuneesta syystä ei sitä tällä kertaa oltu
onnistuttu siksi päiväksi saamaan – osakunnan käytettäväksi”.90
Oulun matka oli ollut muutenkin menestys. Osakunnan kotiseutupäivillä oli ollut esitelmiä, ja mm. haapavetiset kansanpelimannit olivat
esiintyneet. Osakuntalaiset olivat joutuneet kuitenkin oikomaan maa39

laisliittolaisessa Liitossa olleita väittämiä päivien huonosta vaikutuksesta
maaseudun nuorisoon. Riekki selosti myös rekiretkeä, jonka Oulussa
joululomaansa viettämässä olleet osakuntalaiset olivat tehneet Oulujoen
Knuutilan tilalle. Sen mailla muuten sijaitsi Riekkien kesäpaikka Sarapää. Retkelle oli osallistunut noin 60 henkeä.91
Kevättalvella 1914 alkoivat sanomalehdet kirjoittaa yhä laajemmin
sodan mahdollisuudesta. Yrjö Ruuth muisteli olleensa tuolloin yhteydessä mm. Väinö Kokkoon ja ottaneensa hänen kanssaan ensimmäisen
kerran puheeksi Suomen itsenäisyyskysymyksen. Asia voi hyvinkin olla
niin. Muutamat muutkin saattoivat pohtia samanlaisia kysymyksiä.92
Koska maanpetosta suunnittelevat pitävät harvoin pöytäkirjaa, on
mahdotonta osoittaa puheita vääriksi, mutta yhtä mahdotonta on myös
sanoa, että ne ovat totta. Tuskin ne kuitenkaan ovat täysin perättömiä
tai pelkkää jälkiviisauttakaan. Pienissä piireissä saatettiin rohkaisuryyppyjä nauttineena valaa todellakin kannuja itsenäisen Suomen puolesta.
Uskottavaa on, että Riekkikin oli joskus mukana jossakin nurkassa kuulolla, tosin säästäväisenä miehenä ehkä kuivin suin, ellei joku muu tarjonnut.
Riekki kertoi käyneensä joskus ennen sotaa ruotsinkielisen Uusmaalaisen Osakunnan riennoissa. ”Tässä osakunnassa oli myös jo sama henki
kuin pohjalaisissa. Siellä puhuttiin jo melko rohkeasti”, hän muisteli.93
Riekki oli 1914–1915 tekemisissä mm. Arthur Eklundin, Kai Donnerin, Yrjö Ruuthin, Kaarlo Koskimiehen, Ilmari Heikinheimon, Uuno
Hannulan, Eero Heickellin (myöh. Kuussaari) Ero Gadolinin, Väinö
Kokon, Into Auerin, Aarno Malinin ja Aappo Heikkisen kanssa. Kaikkien näiden miesten mielissä pyörivät tuolloin isänmaan elämän ja kuoleman kysymykset.94
Kun Riekki oli ollut 1913–1914 järjestämässä kotiseutujuhlia mm.
Ouluun, Haapavedelle, Raaheen ja Tornioon sekä perustamassa kotiseutuyhdistyksiä maaseudulle, ja kun esimerkiksi Ouluun perustetun
yhdistyksen johtomiehet osoittautuivat sittemmin itsenäisyysmiehiksi ja
aktivisteiksi melkein järjestäin, voisi helposti ajatella, että kyseessä oli
harkittu ja kaukonäköinen verkostoituminen tulevaisuutta silmällä pitäen.
Täytyy kuitenkin muistaa, ettei Riekki, eikä kukaan muukaan, nähnyt tulevaisuuteen. Jos väittäisimme, että kyseessä oli edeltä käsin harkittu organisoituminen tulevaisuutta ja jääkäriliikettä silmällä pitäen,
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Riekki valitteli Špalernajan vankilassa ollessaan, että hän oli tuhlannut yliopistovuotensa laiskotteluun ja hummaamiseen. Tästä valokuvasta näkyykin, että
hyvä ruoka ja juoma olivat maistuneet nuorelle miehelle. Martti Riekin kokoelma.

tekisimme hänestä ja hänen tovereistaan aivan liian hyviä ennustajia.
Silloin ei vielä uskottu jääkäriliikkeen tapaiseen toimintaan. Toki niistä
kontakteista, joita syntyi, oli myöhemmin apua, mutta varmasti oli
apua niistä kauppayhteyksistäkin, joita hänen isällään oli ympäri Pohjois-Pohjanmaata. Ehkä niillä oli vieläkin suurempi merkitys.
Sanotaan, että paistaa aurinko risukasaankin. Riekki oli alkanut seurustella. Ehkä hän oli tehnyt niin jo muutaman vuoden ajan. Hänen
valittunsa ja tuleva elämänkumppaninsa oli oululainen ylioppilas Ami
(Alma Maria) Pallari (1893–1968), joka oli koulunjohtaja Matti Pallarin ja opettaja Agnes Olivia Pallarin (o. s. Lang) tytär. Hän oli kirjoitta41

nut 1912 ylioppilaaksi ja valmistunut 1913 opettajaksi Raahen seminaarista. Nuorten tuttavuus lienee ollut perua jo kouluajoilta, mutta
rakkaus lienee roihahtanut kunnolla vasta myöhemmin. Kun he kihlautuivat virallisesti 1916, Riekki totesi heidän seurustelleen vakavasti 5–6
vuotta – olleen jopa salakihloissakin.95
On ymmärrettävää, että Riekki viihtyi edellä mainitusta syystä hyvin loma-aikoinaan – ja etenkin kesäisin – Oulussa. Siellä olivat vanhemmat, koti ja rakas kesäpaikka Sarapää. Siellä asui myös tuleva puoliso.
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Riekki muisteli vuosikymmeniä myöhemmin olleensa maailmansodan
syttymishetkellä Oulussa. Hän väitti olleen itselleen heti selvää, että tulisi jokin käänne. ”Taisinpa olla liikaakin heti alusta pitäen saksalaisten
puolella.” Kun hänen enonsa96 asettui vastahankaan, seurasi väittely.
”Ei ollut vielä selvää, että Suomesta olisi tehtävä oma valtakunta. Varsinkin vanhat halusivat paluuta vanhaa [- -].”97
Saattaa hyvinkin olla, että myöntyväisyyshenkisen vanhasuomalaisen kodin varovainen esikoinen oli saanut ”saksalaistartunnan” monien
muiden nuorien lailla, sillä paljon myöhemminkin tapahtui niin, että
porvarisperheiden isänmaan toivot kiinnostuivat protestiksi aivan oudoista opeista. Väittämä saksalaismielisyydestä voi tietenkin olla silkkaa
jälkiviisauttakin.
Kumouksellisimpien ja Saksaan uskovien ajatuksia hillitsi lehdissä
julkaistu kenraalikuvernööri Seynin ilmoitus, jonka mukaan maa oli sotatilassa. Lainkuuliaisille kansalaisille siitä ei olisi mitään haittaa, mutta
ikään kuin varmuuden vuoksi hän teroitti kuitenkin ”pahanilkisten ainesten” mieliin, että ”tottelemattomuus tahi niiden määräysten rikkominen, jotka sotatilan nojalla väestölle annetaan, tullaan rankaisemaan
sota-ajan lakien kaikella ankaruudella”.98
Kaikki eivät olleetkaan saksalaismielisiä. Heti sodan alussa ilmeni lojaalisuuden ilmauksia Venäjälle. Upseereja ilmoittautui palvelukseen,
liikemies- ja teollisuuspiirit, joilta sota vei kauppatuttavan Saksan, oivalsivat varsin pian Venäjän suhteiden taloudellisen merkityksen. Niinpä
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he olivatkin tuota pikaa valmiita tukemaan sotaponnistuksia. Kohta oli
myös halukkaita kansalaisia Venäjän rintamille.99
Riekki palasi syyskuussa 1914 Helsinkiin. Oli käynyt ilmeiseksi, ettei Saksan pelättyä maihinnousua tapahtuisi ainakaan heti. Hänen muistikuviensa mukaan ylioppilailla ei ollut yhtenäistä käsitystä asioista eikä
tilanteen vaatimista toimista. ”Mietittiin, mikä olisi se reikä, josta Suomi voisi päästä Venäjästä irti.” 100
Ylioppilaat neuvottelivat vanhempien poliitikkojen – kagaaliin kuuluneiden – kanssa, mutta heidän suhtautumisensa Saksaan ja ylipäänsä
maanpetoksen tielle lähtemiseen oli erittäin varovainen. Varovaisuutta
ilmeni etenkin vanhasuomalaisissa piireissä. Vain harva osoitti ymmärtämystä nuorten aivoituksia kohtaan. Kielteisesti suhtautuvia saattoi
olla paljonkin.101
Riekki, joka oli tuskin kaikkein rohkeimpia, muisteli, että vanhemmassa väessä oli paljon varovaisia. Donner ja Kokko olivat poikkeuksia.
”Kävin Suomalaisella Klubilla, joka oli patavanhoillisten pääpaikka. Ei
sielläkään ollut juuri vastustajia. Klubilla tiedettiin hyvin, kuka minä
olin ja mitä tein. Asioista keskusteltiin [- -].”102
Kun sodan alussa pelättiin Saksan mahdollista maihinnousua, venäläiset alkoivat valmistautua evakuointiin. Elokuussa 1914 annettujen
ohjeiden perusteella rannikon kaupunkien hallintolaitokset ja arvotavara oli siirrettävä sisämaahan.103
On vaikea sanoa, missä määrin tällaisesta oli levinnyt tietoja ylioppilaille. Täysin mahdotonta se ei kuitenkaan ole, sillä Oulussakin suunniteltiin lääninhallituksen evakuoimista Muhokselle. Pienessä kaupungissa, jossa Riekin isä oli tärkeä mies, salaisuudet eivät säilyneet. 104
Muutamia suomenruotsalaisia ylioppilaita matkusti jo syksyllä 1914
Tukholmaan tunnustellakseen Ruotsia auttajaksi. Vaikka siellä olikin
vahva aktivistipuolue, ja etenkin hovissa suuri Saksan kannatus, puolueettomaksi julistautunut Ruotsi ei uskaltanut tarttua ojennettuun käteen. Epävirallisten tapaamisien kautta Saksa lienee kuitenkin varmistunut Suomen poliittisen ilmapiirin olevan sittenkin riittävän kapinallinen ja suotuisa asioiden kulkuun puuttumiselle.105
Kun Helsingin päivälehdissä oli marraskuussa tietoja Suomen autonomiaa mahdollisesti kaventavista uusista päätöksistä, ylioppilaiden halu vastarintaan kasvoi. Vanhojen varoitteluista huolimatta eri osakuntien ylioppilaat pitivät 20. marraskuuta 1914 Ostrobotnian kassahuo43

neessa salaisen kokouksen, jonka osanottajat päättivät ryhtyä hankkimaan sotilaskoulutusta. Vaikka Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan varsinainen kuraattori oli Rudolf Holsti (1914–1917), puhetta johti hänen
poissa ollessaan entinen kuraattori Väinö Kokko. Näin hänestä tuli
kuin vahingossa jääkäriliikkeen syntysanojen lausuja. Kokous päätti lähettää kaksi Uusmaalaisen Osakunnan ylioppilasta Tukholmaan tunnustelemaan tilannetta, sillä he tunsivat sinne paenneen entisen Saksan
Helsingin-konsulin. Kysymys ei ollut kuitenkaan Saksan syliin heittäytymisestä, sillä heidän piti ottaa yhteyttä nimenomaan anglosaksisiin
maihin suuntautuneeseen kreivi Carl Mannerheimiin.106
Riekki on maininnut toimineensa Ostrobotnian kokouksessa jonkinlaisena ”tamburimajurina”. Mitään merkittävää roolia hänellä ei kokouksessa ollut. Hänet muistetaankin kapinalippua heiluttaneiden oven
avaajana. Ei ole mitään mainintaa, käyttikö hän tilaisuudessa edes puheenvuoroa. Muita oululaisia hänen ja Kokon lisäksi ei tilaisuudessa
tiettävästi ollut. Riekki muisteli, ettei kokouksen aikana osattu ”vielä
kovin konspireerata”. Ainoa mitä tehtiin tämän hyväksi, oli päätös, ettei
tilaisuudessa pidetä pöytäkirjaa eikä tehdä muistiinpanoja.107
Kukaan toinen oululainen tai pohjoissuomalainen ei noussut jääkäriliikkeen alkuvaiheessa yhtä merkittävään asemaan kuin Kokko, ei Riekkikään. Vaarallisella tavalla leimautunut Kokko, jota seurattiin kohta,
katsoi pian viisaimmaksi vetäytyä Hankoon hoitamaan sieltä saamaansa
rehtorinvirkaa. Tosin hän eli koko ajan kuin veitsenterällä. Hän keräsi
systemaattisesti tietoja Venäjän satamalaitteista, laivoista ja venäläisistä
joukoista siellä sekä toimitti tiedot Helsingin kautta Saksaan. Hän siis
vakoili Saksan hyväksi, mistä olisi seurannut pahimmassa tapauksessa
kuolemantuomio. Muita merkittävästi liikkeessä vaikuttaneita oululaisia
olivat mm. veljekset Arvi ja Kaarlo Hällfors, toimittaja Yrjö Mäkelin,
vaatturi Jaakko Kemppainen sekä ylioppilaat Eero Heickell (myöh.
Kuussaari), Arvi Korhonen ja Riekki.108
Kassahuonekokouksessa mukana olleille oli selvää, että he olivat ryhtymässä maanpetokseen. Riekki korosti vielä vanhanakin (1970) tätä.
Elettiin sotatilan aikaa, jolloin vieraan vallan apuun turvautuminen, olipa siihen kuinka hyvä moraalinen syy tahansa, oli sekä Suomen että Venäjän rikoslain mukaan yksi raskaimmista rikoksista.109
Varmistuakseen asiasta ylioppilaat halusivat vielä keskustella professori K. J. Ståhlbergin kanssa, jolloin tämä oikeusoppineena ja laillisuus44

Maailmansodan syttyminen 1914 antoi toiveita paremmasta. Ylioppilaat turvasivat pian sankoin joukoin Saksaan, jonne myös monet Riekin toverit lähtivät saamaan sotilaskoulutusta. Kuvassa Helsingin yliopiston opiskelijoita.
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miehenä kertoi – aivan oikein –, mistä heidän toiminnassaan oli kyse.
Suoraan kysymykseen hän antoi suoran vastauksen. Sinänsä hän ei vastustanut jääkäriliikettä, toisin kuin monesti on väitetty, vaan korosti
omassa puolueessaankin sitä, miten tärkeää oli pitää myös laillisia keinoja vireillä, jos nuoret epäonnistuisivat hankkeessaan.110
Tukholmaan matkustaneet nuoret ottivat kehotetulla tavalla yhteyttä siellä pakolaisena olleeseen kreivi Mannerheimiin (”Molin”), jonka
kanta olisi voinut hyvinkin muuttaa kehityksen suuntaa ja johtaa vapausliikkeen etsimään tukea ympärysvalloilta. Mutta hän torjui heidät
kokonaan. Hänen välityksellään nuoret saivat kuitenkin yhteyden jo
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aiemmin saksalaisten palvelukseen astuneeseen ja Suomeen vakoilumatkankin tehneeseen kagaalin mieheen, tohtori Herman Gummerukseen
(nyt ”Hellberg”). Hänen avullaan nuoret pääsivät Saksan edustajan (sotilasasiamies Carlo von Aweyden) kanssa kontaktiin. Yhdessä Gummeruksen kanssa he laativat Saksan viranomaisille osoitetun kirjeen ja pyysivät, että Saksa antaisi sotilaskoulutusta pienelle suomalaisjoukolle.111
Kuten tunnettua Saksa suostui harkinnan jälkeen pyyntöön. Suurvallan lupaus ei perustunut kuitenkaan mihinkään haluun tukea ainoastaan vain suomalaisten itsenäisyyspyrkimyksiä, kuten joskus on naiivisti
ajateltu. Tuen lupaus oli kylmää reaalipolitiikkaa, suurvallan käyttöönottama keino heikentää vastustajaansa. Saksan tavoitteena oli nimittäin
kouluttaa sissijoukko, jota se voisi käyttää arktisilla alueilla Venäjän
huoltoteitä ja ehkä muitakin sotilaskohteita vastaan hyväksytyillä ja
kielletyillä keinoilla.112
Suomalaisten sotilaskoulutus käynnistyi helmikuussa 1915 Hampurin läheisellä Lockstedtin leirillä (ns. pfadfinder-kurssi). Saksa jatkoi
kurssia moneen otteeseen ja päätti lopulta kesällä 1915 laajentaa toimintaa perustamalla ns. Lockstedtin koulutusjoukon (Ausbildungstruppe Lockstedt). Vasta kuitenkin keväällä 1916 Saksa perusti jo koulutetuista suomalaisista nuorista miehistä Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27:n, joka antoi siinä palveleville jääkärin kunniakkaan
nimen. Pataljoona taisteli itärintamalla kesästä 1916 lähtien kevättalveen 1917 saakka, minkä jälkeen se vedettiin toistamiseen selustaan.
Vasta helmikuussa 1918 alkoi pataljoonaan kuuluneiden jääkäreiden
kotiuttaminen Suomeen, jossa sota oli raivonnut jo parin viikon ajan.113
Vaikka Riekin kotikaupungista Oulusta lähti 44 miestä Saksaan, ja
paikkakunnalla toimi monia aktivisteja, jotka olivat sitoutuneet vapausliikkeeseen, entisessä tervakaupungissa oli runsaasti sellaisiakin, jotka
suhtautuivat varauksella tai jopa täysin kielteisesti koko touhuun. Täyttä varmuutta Riekin kotiväenkään asennoitumisesta ei ole. Ainakin aluksi
se lienee ollut horjuva.114
Riekki pohdiskeli myöhemmin sitä, miksi hän vanhasuomalaisena
saattoi liittyä jääkäriliikkeeseen mukaan; sille ei ollut hänen mielestään
mitään estettä. Vanhasuomalaiset olivat hänen mukaansa vain reaalipoliitikkoja, jotka muuttivat kantaansa olosuhteiden mukaan. ”Liittyminen jääkäriliikkeeseen oli enemmän temperamenttikysymys kuin poliittinen”, hän filosofoi.115
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Ehkä tämä kannanotto kuvastaa Riekin perusluonnetta. Hänessä ei
ollut hitustakaan impulsiivista ihmistä, joka syöksyy suin päin seikkailuihin, nopeasti harkiten tai harkitsematta. Mutta ehkä maailman näkeminen Helsingin, opiskelija- ja osakuntatovereiden horisontista pani
hänet ajattelemaan asioista samansuuntaisesti kuin he. Se oli pyrkimystä tulla toveripiirissä hyväksytyksi. Ehkä se lienee ollut myös jonkinlaista kapinaa kodin sovinnaista henkeä kohtaan.
Riekin käsitys jääkäriliikkeestä lienee ollut hyvin perinteinen. Hän
joutui varsin pian vankilaan, eikä luonnollisestikaan voinut olla tietoinen siitä, mitä kaikkea jääkäreiden rintamalla oloaikana tapahtui tai miten riitainen liike loppujen lopuksi oli. Ehkä hän kuuli asioista myöhemmin Vienan retken aikana ja muissa yhteyksissä.
Riekille jääkäriliike oli kuitenkin täysin suomalaisten hyväksi ja isänmaan eduksi toiminut vapausliike. Hän ei ainakaan tuonut esiin muuta. Tässä hän oli samoilla linjoilla muiden 90-lukulaisten kanssa. Jos
hän olisi ollut eri mieltä, hän olisikin ollut suuri poikkeus.
Kun puhutaan ensimmäisen maailmansodan ajasta ja Suomen vapausliikkeestä, jääkärivärväyksestä ja ns. kalterijääkäreistä eli špalerniiteistä, Riekki kuuluu mainittavien joukkoon.

J ÄÄKÄRIVÄRVÄRINÄ
Venäjän vastaisen liikkeen organisaatio syntyi vähitellen. Kotimaan tärkeimmäksi ja toimintakykyisimmäksi elimeksi osoittautui ylioppilaiden toimintakomitea (Aktionskommitté) eli A. K., joka perustettiin syksyllä 1915 toteuttamaan ns. suurta värväystä.116
Kun suomalaisnuorten koulutuksen ensimmäinen vaihe – ns. pfadfinder-kurssi – käynnistyi helmikuussa 1915, värväysorganisaatio oli
puutteellinen. Tällöin koulutusta ajateltiin vain ylioppilaille, jotka lähtivät poikkeuksetta osakunnista. Värväystä ei juuri tarvittu. Melkein
kaikki menivät passilla, eivätkä venäläiset aavistaneet tuossa vaiheessa
maanalaisesta puuhasta vielä mitään; heillä ei ollut vihjettäkään siitä,
että suomalaisten laaja valtio- ja maapetos oli juuri alkamassa.117
Riekki osallistui toimintaan ja lähetti jopa muutamia miehiä tässä
vaiheessa matkaan. ”Mukana olin jo ensimmäisiä Pfadfindereitä lähetettäessä ja valitan haikeasti, etten itse ehtinyt paikaltani alas lähtemään,
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jonne koko ajan oli tarkoitukseni työni täällä päättyessä lähteä”, hän
muisteli asiaa 1919 jälkiviisaasti. Lähtijöistä huomattavin osa oli ruotsinkielisten osakuntien ylioppilaita, sillä nimenomaan he kokivat hankkeen jo tässä vaiheessa omakseen; toimittiinhan nyt tavallaan Kaarle
XII:n ja karoliinien hengessä!118
Kun kaikki kurssille aikoneet olivat matkustaneet, Helsingissä jäätiin odottavalle kannalle. Uskottiin tulevaisuuteen, eikä tiedetty kurssiin
liittyneistä ongelmista mitään. Luottamus Saksaan oli suuri, mikä näkyi
mm. siinä, että innokkaimmat ryhtyivät hankkimaan sotilastietoja eli
vakoilemaan.119
Tiedustelu Sakan laskuun oli alkanut jo ennen varsinaista vapausliikettä. Todennäköisesti Viipurilaisen Osakunnan jäsen maisteri Isak
Alfthan oli ollut ensimmäisenä asialla. Myös Gummerus oli suorittanut
tunnetun matkansa jo lokakuussa 1914. Ylioppilaiden keräämiä tietoja
ryhdyttiin toimittamaan laajemmassa mitassa Saksaan viimeistään joulukuussa. Ne lähetettiin salaisesti Ruotsiin, mutta niitä veivät mukanaan myös pfadfinder-kurssille matkustaneet.120
Riekki harrasti Sven Donnerin ym. pohjoispohjalaisten ylioppilaiden kanssa ns. maastoretkeilyä. He pyrkivät selvittämään venäläisten
joukkojen kokoonpanoja ja määriä ja opettelivat Venäjän armeijan arvomerkkejä. Väinö Kokon kanssa hän kävi muutamia kertoja urkkimassa Venäjän laivastoa Helsingin edustalla. He laativat sen sijainnista
asemapiirroksia ja laskivat alusten määriä. Todennäköisesti nämäkin tiedot toimitettiin Saksaan.121
Helsinkiin jääneet yrittivät luoda yhteishenkeä mm. kokoontumalla
yhteen. Riekillä oli tapana lukea tilaisuuksissa sotilaskirjallisuutta, kuten
esimerkiksi ruotsalaisen Rudolf Kjellénin teoksia, joissa tämä uskoi Saksan mahdollisuuksiin sodassa. Hänen teoksensa antoivatkin suomalaisille aktivisteille perusteita uskoa samoin.122
Kaiken epätoivon keskellä saatiin kesällä 1915 ilosanoma. Saksa oli
päättänyt laajentaa koulutusta. Nyt tuli ajankohtaiseksi tehostaa värväystä. Koulutukseen piti saada myös talonpoikais- ja työläisnuoria, joita elähdytti viha venäläisiä kohtaan.123
Koska värväys oli ollut puutteellista, Arvi Hällfors ehdotti, että
A. K.:n johdettavaksi luotaisiin ympäri maata käsittävä värväysverkosto.
A. K.:n tärkeimmäksi henkilöksi siinä nousi Kai Donner. Helsingin
värväyskeskuksia olivat Ostrobotnia, Liisankadun toimisto (Karjalaisten
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Väinö Kokko oli oululainen
jääkäriliikkeen ”syntysanojen
lausuja” ja Riekin vanhempi
tiedustelutoveri Helsingissä.
Myöhemmin 1941 miehet
tekivät yhteistyötä ”uuden
jääkäriliikkeen” (SS-pataljoonan) pystyttämiseksi. Eero
Kokon kokoelma.

talo) ja polyteekkarien värväyskeskus. Oulussa rahastonhoitajan tehtäviä
ryhtyi hoitamaan Hällforsin vanhempi veli, kaupunginviskaali Kaarlo
Hällfors.124
Saksalaiset lähettivät syksyllä 1915 edustajansa Haaparantaan ja perustivat sinne oman toimistonsa hoitamaan asioita. Tuosta pienestä rajakaupungista tuli Tukholman jälkeen liikkeen toiseksi tärkein keskus
Ruotsissa. Myöhemmin vielä suomalaiset perustivat kaupunkiin oman
toimistonsa. Rajaseudulta käsin operoivat myös monet saksalaisten palveluksessa toimivat suomalaiset sabotaasi- ja tiedustelumiehet. Sieltä
avustettiin myös sotavankeja ja hoidettiin salaista posti- ja henkilöliikennettä sekä propagandatoimintaa.125
Nyt tarjokkaiden matka Ruotsiin suuntautui nimenomaan pohjoisen kautta. Riekki ajateltiin lähettää jo syksyllä 1915 organisaattoriksi ja
värväriksi Ouluun, mutta hanke lykkääntyi. Tulo kotikaupunkiin kesken lukuvuoden olisi saattanut herättää kiusallista huomiota. Niinpä
hän muutti ja jäi Ouluun vasta joululomalla. Hänen, kuten monen
muunkin, oli syytä olla varovainen. Hän oli asunut Helsingissä täysin
kielteisesti toimintaan suhtautuneessa sisarpuolensa perheessä.126
Oulusta muodostui Saksaan menon kannalta tärkeä solmukohta.
Sieltä lähteneiden lisäksi sitä kautta matkusti myös huomattava määrä
etelästä saapuneita, joita Riekki sai avustaa ja opastaa eteenpäin.127
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Oulussa Riekki oli läheisessä yhteystyössä Hällforsin veljesten kanssa. Hän teki matkoja maaseudulle, muun muassa Haukiputaalle ja Haapavedelle, jossa hän oli vieraillut Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan asioissa monet kerrat. Hän kävi myös Kemissä. Matkoillaan hän näki, että
tilanne siellä oli vaikea; ennen pitkää viranomaiset pääsisivät puuhista
varmasti perille. Hänen apulaisinaan Oulussa toimivat mm. sittemmin
jääkäreiksi lähteneet Verner Viklund (myöh. Viikla), Erkki Merikallio,
Yrjö (George) Franzén, Martti Wegelius jne.128
Riekin toimintaa lienee helpottanut se, että hän oli ollut järjestämässä osakunnan kotiseuturetkiä maaseudulle, mitä kautta syntyneistä kontakteista oli nyt apua. Vielä suurempi hyöty lienee ollut siitä, että hänen
isänsä oli tunnettu kauppias, jolla oli laajalla maaseudulla runsaasti
asiakkaita ja liiketuttavia. Kaupan varjolla saattoikin pitää monenlaisia
yhteyksiä. Tärkeää oli myös se, että kaupassa oli puhelin käytettävissä.
Varatuomari Hjalmar Procopé, joka oli suhtautunut alusta lähtien
myönteisesti toimintaan, toi ainakin kerran Helsingistä rahoja Riekille.
Samalla hän koetti – ilmeisesti huonolla menetyksellä – puhua oululaisten rahamiesten tukea liikkeelle.129
Kun läänin eteläosasta lähetettiin miehiä Ouluun, siitä puhuttiin
peitekielellä. Kalajokisen Alfred Kärjän muistin mukaan hän soitti lähettävänsä esimerkiksi ”seitsemän ‘laatikkoa’” Riekin tilaamaa tavaraa.
Riekin isän kauppaan tai läheiseen Loukkolankin kauppaan saatettiin
myös soittaa ”saippuapaketeista”, jotka oli lähetetty. ”Laatikot” ja ”saippuapaketit” olivat Saksaan matkaavia nuoria, joista monet palasivat kuitenkin jo seuraavalla junalla takaisin, koska Riekki paljasti heille – toisin
kuin monet muut värvärit – , mihin he Saksassa joutuisivat.130
Vaarallisen työn merkit alkoivat näkyä pian. Venäjän viranomaisilla
oli jo monenlaisia tiedustelutietoja ja epäilyjä siitä, miksi suomalaisnuoria matkusti poikkeuksellisen paljon ulkomaille. Esimerkiksi Haapavedellä ja Nivalassa levisi jo tammikuussa 1916 huhuja, että joku värväsi nuoria miehiä Saksaan. Tällaisesta tiedoista kertoivat mm. maalaispoliisit Esko Käräjäoja ja Juho Salmela.131
Riekillä oli myöhemmin mahdollisuus kertoa oma versio toiminnastaan, kun Sotakuvia Oy otti toukokuussa 1919 häneen yhteyttä ja pyysi
tekeillä olevaan Suomen Jääkärit -teokseen kirjoitusta etappitoiminnasta. Hän ei halunnut kuitenkaan ”ryhtyä reklaamia tekemään, koska en
ole pännämiehiä”. Hänen muistikuvansa parin kuukauden Oulun ajas50

ta olivat ristiriitaisia. Hän kirjoitti Sotakuvia Oy:lle, että hänen kauttaan kulki reilun kahden kuukauden aikana ”pitkän matkan miehiä
kolmatta sataa”. Myöhemmin hän kuitenkin väitti, että häneen ehti ottaa yhteyttä kaikkiaan noin 500–600 miestä, ennen kuin hänet pidätettiin. Hänellä oli ollut ilo kohdata ”heissä sittemmin kunnon upseereita”. Myöhemmistä vaiheista Riekki ei osannut sanoa, koska hänet pidätettiin helmikuussa 1916, jolloin värväys oli parhaassa vauhdissa. 132
Riekki kielsi koskaan houkutelleensa miehiä Saksaan lupauksilla sankaruudesta, ”vaan päinvastoin huomautin aina lähdön olevan askeleen,
jolla mies astuu aivan tuntemattoman, kylmän kohtalon kelkkaan”. Osa
ymmärsi asian. Halu Saksaan alkoi pian muutenkin tyrehtyä, kun levisi
huhu mahdollisesta rintamalle joutumisesta. Yhteensä 1 897 jääkäristä
Pohjois-Suomen kautta matkusti Saksaan noin 1 650 eli 82,5%. Heistä
noin 150 oli mennyt jo pfadfinder-kurssille. Tammi- ja helmikuussa
1916 Lockstedtiin saapui noin 500 miestä. Riekki muisteli korostaneensa lähtijöille tavoitteena olevan Venäjästä irrottautuminen.

PIDÄTYS 1916

JA KUULUSTELUT

HELSINGISSÄ

Viranomaisilla oli erilaisia keinoja lopulta paljastuneen toiminnan tukahduttamiseksi. Ensinnäkin jo maanpetoksesta rikoslaissa luvattu ankara rangaistus toimi hyvänä pelotteena, jota lehdissä olleet kuulutukset tehostivat. Samalla kun santarmistoja oli vahvistettu, maahan julistettu sotatila antoi poikkeusvaltuudet valvoa kansalaisten lojaalisuutta.
Myös armeija tehosti vastavakoilua ja rajojen valvontaa. Mutta vaikka
kenraalikuvernööri Seynia on pidetty yhtenä pahimpana ”Suomi-syöjänä”, hän suhtautui paljastuneeseen liikkeeseen selvästi maltillisemmin kuin sotilaat, vaikka hänkin halusi sen kuriin.133
Oulun lääniä johti tarmokas kuvernööri Alex Fabian af Enehjelm.
Hän panikin ”Saksan agentit” ennen pitkää kuriin. Simon kahakan
(11.12.1916) jälkeen, jolloin Riekki oli jo pidätetty ja pelistä pois, kuvernöörin noin 100-miehinen poliisikaarti piti sotilaiden lisäksi huolta
siitä, ettei Venäjän viranomaisten lähes terroristeiksi luokittelemilla jääkäreillä ollut enää minkäänlaisia mahdollisuuksia saapua länsirajan
kautta maahan tai maasta pois.134
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Lopullisen varmuuden viranomaiset saivat maanpetoksellisen liikkeen olemassaolosta, kun ylioppilas Edvard Bruhn jäi joulukuussa 1915
Torniossa satimeen. Santarmit olivat päässeet hiukan aiemmin Helsingin Liisankadun vakoilu-, värväys- ja sabotaasitoimiston jäljille. Bruhn
teki melko täydellisen tunnustuksen ja kertoi viranomaisille liikkeen
johdosta, värväysorganisaatiosta ja toimintatavoista.135
Niinpä uutta vuottaan 1916 Oulun Seurahuoneelle juhlimaan saapunut joukko outoja nuoria miehiä herätti huomiota. Mukana olivat
ainakin Leo Ekberg, Aarne Sihvo, Toivo Johannes Jussila (myöh. Maunu) ja Jaakko Sohlo. Mahdollisesti Riekkikin oululaisena oli mukana.
Mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Koska nuoret olivat kuulleet Sihvon
mukaan Riekiltä, että myös Kemissä oli miehiä, joiden oli aikomus lähteä sunnuntai-iltana matkaan, he matkustivat aamutuimaan sinne.136
Pidätykset käynnistyivät tammikuussa 1916. Harry Backberg pidätettiin jo 18. tammikuuta Helsingissä, matkustajakoti Osulan omistaja
Juho Heiskanen 20. tammikuuta Kemissä, monia pohjalaisia sydäntalvella, ylioppilas Aale Roos myöhemmin toukokuussa Helsingissä jne.
Tornion-etapin alaetappia Kemissä johtaneet Arvi Hällfors ja Konstu
Pietilä olivat myös vaarassa jäädä kiinni, mutta he ehtivät piiloutua. Samalla tavalla myös Heickell meni ”maan alle”. Ruotsiin meno lamaantui. Pidätykset kuitenkin jatkuivat, sillä santarmit lähettivät nyt provokaattoreitaan värväyspaikkakunnille.137
Riekin mukaan suomalaisten ei tarvinnut epäillä omia kansalaisiaan
provokaattoreiksi. ”Ryssien suomalaisia vakoojia ja ilmiantajia oli vähän, Oulussakin vain eräs ’viidennen luokan huora’.” Venäläiset viranomaiset olivat Suomessa auttamattoman yksin, hän muisteli.138
Ehkä näin oli. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei asiaa ole tutkittu vielä
riittävästi. Jääkäriliikkeeseen oli soluttautunut santarmien palkkalistoilla
olevia varmasti samalla tavalla kuin myöhemmin itsenäisen Suomen
turvallisuuspoliisin palveluksessa olevia kommunistien riveihin, minkä
Riekki tunsi hyvin. Samanlaisia kahden herran palveluksessa olleita voi
siunautua hyvinkin lisää, kun Venäjällä olevat Suomen santarmiston arkistot joskus avautuvat.139
Vaikka Riekki vähätteli santarmien taitoja, alkuvuosi oli vaikea myös
oululaisille aktivisteille. Ei ole näyttöä siitä, että joku tietty oululaishenkilö olisi paljastanut hänet. Santarmien epäilykset häntä kohtaan
lienevät vahvistuneet pidätettyjen kuulustelujen seurauksena.
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Riekin lähettämiä miehiä alkoi palata Kemistä takaisin Ouluun. Siitä huolimatta etelän junat suolsivat koko ajan uusia jääkäritarjokkaita
kaupunkiin. Rekryyttejä suorastaan ruuhkaantui rautatieasemalle, jossa
sitä ei voinut olla huomaamatta. Vaikka tuntemattomien väitettiin olevan matkalla pohjoisen savotoille, sellaiset selitykset eivät olleet loputtomiin uskottavia. Riekki yritti tovereidensa kanssa laukaista ruuhkaa.
Epäilemättä Oulussa vallitsi tammi–helmikuussa suuri sekaannus.140
Riekin luokse saapui outoja miehiä, jotka olivat kuulleet hänen tietävän Saksaan menosta. Joukossa oli kyllä rehellistä väkeä, mutta myös
epäilyttävillä asioilla olevia. Jotkut jopa tiukkasivat häneltä rahaa paluulippua varten. Hän selviytyi kuitenkin kaikista tapauksista. Osan hän
sai ohjatuksi Merenkurkun (Jepuan ja Voltin), osan Tervolan ja Muurolan kautta Ruotsiin. Koska hän ei voinut auttaa kuitenkaan kaikkia,
osa lähti myös paluumatkalle kotiseudulleen.141
Yksi Kemistä Ouluun tovereineen palaamaan joutunut oli karjalohjalainen Jalmari Luoto, jonka Väinö Lindén oli värvännyt. Siellä
”ylioppilas Esko Riekki mahdollisesti voi järjestää heidän matkansa”,
Luoto muisteli Kemissä saamiaan ohjeita myöhemmin. Hän tapasikin
Riekin, mutta tämä ei voinut auttaa. Kun Luoto lähti paluumatkalle ja
yritti pian tämän jälkeen Merenkurkun kautta Ruotsiin, hänet pidätettiin Lapualla.142
Kun maa alkoi polttaa jalkojen alla, muutamat muutkin halusivat
jättää koko touhun. Alkoi levitä huhuja Riekin kodista ”värväystoimistona ja Saksasta komennukselle saapuvien jääkäreitten etappipaikkana”,
hän muisteli. Vähitellen tuttavatkin alkoivat kaihtaa ja varoitella.143
Ehkä oli enteellistä, että Oulun kaupungin poliisimestari Aaro Lindqvist, jota on pidetty sekä jääkäriliikkeen omana miehenä että pelkkänä
”ryssän kätyrinä”, vieraili Riekin kotona. Vaikka poliisimestarilla oli jotakin asiaakin, vierailu saattoi olla myös tekosyy, jolla hän halusi varoittaa. Tiettävästi myös kuvernööri af Enehjelmiltä oli saapunut jonkinlaisia varoitusviestejä.
Myös Riekin serkku oli kertonut kuulleensa lennätinkonttorissa,
että tästä oli annettu tietoja Tornion santarmeille. Serkku kehottikin pakenemaan, mutta Riekki oli muistikuviensa mukaan edelleen luottavainen, eikä paennut, vaikka siihen olisi ollut vielä tilaisuus.
Mihin Riekki olisi sitten voinut paeta? Mennä maan alle vai lähteä Saksaan? Oliko hän vakavasti edes pohtinut viimeksi mainittua vaihtoehtoa?
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Riekki väittää valmistautuneensa Saksaan lähtöön. Matkavarusteet
odottivat piilossa. Jaakko Kemppaisen räätälöimän säämiskävyöhön hän
oli kätkenyt kultarahoja. Kuntonsa kohottamiseksi hän oli tehnyt pitkiä
hiihtoretkiä.
Riekin mukaan hänen pakonsa olisi johtanut kuitenkin hänen isänsä pidättämiseen ja sitä myöten ”koko liike- ja perhe-elämän tuhoutumiseen”. Häntä esti lähtemästä myös se, että jääkäritarjokkaiden siirto
oli vielä käynnissä. Erilaisten huhujen perusteella hän myös aliarvioi
vaaran suuruuden.
Väitteet isän pidättämisestä olivat spekulaatiota. Muissakaan tapauksissa sukulaisia ei vangittu toisten kolttosista. Vaikka heitä saatettiin pidättää kuulusteluja varten, heidät myös vapautettiin varsin pian, jos heidät todettiin syyttömiksi. Tässä mielessä Venäjä oli oikeusvaltio, joka ei
suosinut kohtuutonta mielivaltaa, vaikka jääkäri- ja aktivistiperinne sellaista onkin väittänyt.144
Mutta oliko vielä joitakin syvempiä syitä?
Vaikka jääkäriperinteessä elää vieläkin myytti, että Saksaan lähtijät
olivat vakavaraisista kodeista ja oloista, joissa vihattiin venäläisiä, niin ei
useinkaan ollut. Esimerkiksi Hämeen kartano- ja maaseutualueelta, jossa oli vaurautta yllin kyllin, jääkäriksi lähteminen oli varsin vähäistä.
Gummerus on myös kertonut muutamista isistä, jotka tulivat Tukholmaan saakka hakemaan seikkailemaan lähtenyttä poikaansa pois. Samoin naisylioppilaiden toimintaan osallistunut Elsa Brun (Inberg) on
muistellut joidenkin vanhempien vihaisina tiedustelleen, missä heidän
poikansa oli. Suuren värväyksen aikana lähteneet olivatkin pikemminkin niitä, joilla ei ollut omaisuutta, eikä mitään muutakaan menetettävää. Heitä kiehtoi seikkailumieli. Lähtivätpä monet värvääjien harhauttamina Saksaan ”töihin”.145
Riekki kuului ensin mainittuihin. Olisi ollut aivan liian suuri menetys
jättää rikas koti ja heittäytyä epävarmaan ja tuntemattomaan tulevaisuuteen. Hänellä olikin liian paljon vaakakupissa: vauras koti ja isän tuottoisa
kauppaliike, joiden mahdollinen menettäminen olisi romahduttanut
maailman. Lisäksi hänellä oli rakkaussuhde, joka saattoi olla kaikkein
suurin syy nuoren miehen päättämättömyyteen tai päättäväisyyteen.
Riekki oli luonteeltaan tyypillinen varman päälle eläjä; hän pyrki
minimoimaan kaikki riskit. Hänet voidaan siis vallan hyvin rinnastaa
rintamaiden hyvinvoipien maatilojen poikiin, joilla ei ollut tunnetusti
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kovin suurta intoa lähteä seikkailemaan vieraalle maalle. Sitä paitsi emme tiedä lainkaan, mitä mieltä isä ja äiti olivat. Ei ole kuitenkaan kovin
uskottavaa, että he olivat ensimmäisenä työntämässä esikoistaan matkaan. Riekki jäikin paikalleen odottamaan, mitä tulevaisuus toisi.
Noutaja tuli talvisena Matin päivänä (24.2.1916). Pidätysprosessin
taustalla voidaan nähdä liikkeen laajempi paljastuminen. Venäläiset olivat lähettäneet Lapualle provokaattorin, joka sai yhtä ja toista selville.
Riekin antoi kuulusteluissa ilmi Jalmari Luoto, joka kertoi avoimesti
käyneensä tämän luona Oulussa.146
Riekki oli juuri saapunut pitkältä hiihtolenkiltä. Vastaan juossut
talonmiehen poika ehti jopa varoittaa häntä, mutta hän ei ottanut siitä
vaaria, vaan marssi rohkeasti sisälle. Kun hän pääsi sisälle, siellä odottivat kuitenkin ratsumestari Nikolai Tšerkašnikov ym. viranomaiset. He
suorittivat välittömästi kotitarkastuksen ja pidätyksen.147
Riekki aavisti, että jotakin kohtalokasta oli tapahtunut, koska pidätysmääräys oli tullut Helsingistä saakka. Häntä hermostutti, sillä hänen
huoneensa piirongin päällä lojuneet paperit olivat vähällä joutua santarmien käsiin. Onneksi kauppaneuvos, joko tahtoen tai tahtomattaan,
onnistui höpötyksellään sekoittamaan tarkastusta. Niinpä se lopetettiin
pian. Tapahtuneesta levisi kohta tieto kaupungilla, sillä Riekki vietiin
päivän päätteeksi talon komeimmalla hevosella ja parhaalla reellä Oulun lääninvankilaan. Vapausliikkeeseen myönteisesti suhtautuneen vankilanjohtaja V. O. Juveliuksen välityksellä hän sai lähetettyä kotiinsa
käskyn hävittää tulenarat paperit heti.148
Niin kauan kuin venäläisten tiedot maanpetoksellisen liikkeen olemassaolosta olivat olleet epävarmoja, he eivät olleet ryhtyneet mihinkään dramaattisiin toimenpiteisiin. Kuulusteluihin ei Oulun lääninvankilassa ryhdyttykään. Riekkiä käytiin siellä kuitenkin ihmettelemässä, sillä varoitettuhan häntä oli.
Koska suomalaisten salaliitto oli tosiasia, keisari nimitti helmikuussa
Pietarin oikeuspiirin erittäin tärkeitä kysymyksiä selvittävien tutkintatuomarien joukosta Nikolai Akimovits Maškevitšin tutkimaan juttua.
Hän oleskeli sen jälkeen pitkiä aikoja Suomessa ja vieraili Oulussakin.
Pääasiallisesti hänen tutkimuksensa keskittyivät kuitenkin Pietarin Špalernajaan. Ennen pitkää Riekkikin joutui sinne hänen käsiinsä.149
Kyösti Wilkuna on kertonut karuista kokemuksistaan Oulun lääninvankilassa ja väittänyt mm., että hänet oltiin vähällä viedä kahleissa
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Helsinkiin. Kun Riekille valmisteltiin samaa matkaa, hän ajoi isänsä
parhaalla hevosella santarmien saattamana rautatieasemalle. Siellä kaikki
sijoittuivat vaunuun, jossa heille oli varattu neljän hengen hytti. Senkin
oli kauppaneuvos Riekki kustantanut.150
Mutta kun Oulu alkoi jäädä taakse, sen kasvattina Riekki saattoi hyvinkin ajatella samalla tavalla kuin kohtalotoverinsa Wilkuna on kuvannut myöhemmin tapahtunutta omaa matkaansa. Kun juna lähti rautatieasemalta, matalien ”Vaaran” mökkien yli näkyivät kohta enää tuomiokirkko ja Seurahuone, mutta ne näkyivätkin pitkään muistuttamassa menneestä elämästä. ”Mutta vauhti kiihtyy, tuomiokirkon kupooli ja
Susis katoavat näkyvistä, loppuu vihdoin Heinätorin puoleinen pitkän
pitkä ja matala kaupungin häntä ja niin jää Saara Wacklinin kaupunki
kokonaisuudessaan jälelle [- -].”151
Riekin pidätyksen ja matkan Helsinkiin tiesi koko Oulu. Kohta se
oli helsinkiläistenkin ”piirien” tiedossa. Pienellä viiveellä se tiedettiin
Lockstedtin leirilläkin. Haukiputaalainen jääkäri Heikki Jussila taltioi
tosiasian maaliskuun alussa 1916 päiväkirjaansa näin: ”Santarmit ovat
pitäneet kotitarkastuksen ja vieneet Eskon mennessään vankilaan. Siinä
se oli, ja kun Esko tahtoi kovasti jäämään hänelle apulaiseksi. Kaippa
sitä olisi nyt kiinni samantien ja [- -] linnassa”, hän siunaili.152
Jääkärit olivat kuitenkin voimattomia. He eivät voineet kuin sadatella. Oli vain odotettava, toivottava ja pelättävä pahinta. Riekki ei ollut
ainoa kiinni jäänyt. Saman kohtalon kokeneita oli jo useita. Sitä paitsi
jääkäreillä oli muitakin murheita. Vaikka Suomessa oli luvattu, ettei
heitä vietäisi rintamalle, jo alkuvuodesta 1916 liikkui villejä huhuja siitä, että toisin tulisikin käymään. Touko–kesäkuussa huhut kävivätkin
toteen. Vaara suurista miestappioista oli ilmeinen. Lisäksi jääkärit joutuivat kokemaan Suomessa olevien tovereiden kiinni jäämisen monta
kertaa. Vuoden 1916 loppupuolella oli tiedossa vieläkin pahempaa, sillä
silloin väitettiin jo ensimmäisten joutuneen narun jatkoksi. Niin ei kuitenkaan sentään käynyt.153
Ennen kuin pidätetyt siirrettiin Katajanokan vankilaan kuulusteltaviksi ja säilytettäviksi, heitä käytettiin turvallisuuspoliisin tehtäviä Suomessa hoitaneen Santarmihallituksen tiloissa. Yksi toisensa jälkeen heidät tyrkättiin pieneen sivuhuoneeseen, mistä he kotvan kuluttua marssivat takaisin sormet mustina. Heiltä oli otettu sormenjäljet ja heidät oli
valokuvattu. Tuolloin santarmien ottamassa valokuvassa Riekki istuu
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ilme synkkänä, ainakin yhtä vakavana kuin muissakin kuvissa. Rinnassa
hänellä on tutkijoita varten numero 55.154
Vaikka aktivistit ja jääkärit syyttivät myöhemmin venäläisiä kovista
otteista – kukapa kuulusteltu saati tuomittu ei olisi viranomaisia moittinut – , Katajanokan vankila osoittautui loppujen lopuksi kohtuullisen
mukavaksi paikaksi.
Vankilaviranomaiset kohtelivat Riekkiä hänen omankin kertomansa
mukaan asiallisesti. Hän sai kotoaan jatkuvasti hyviä ruokia, mm. hirvipaistia. Hän sai lukea ja lukikin paljon, mm. Oma maa -teoksen kannesta kanteen. Voisi melkeinpä väittää, että pidätettyjen olot olivat paremmat kuin myöhemmin kommunistien ”Tammisaaren yliopistossa”,
jonka olot Riekki tunsi muista syistä myöhemmin hyvin. Saapuneita
kirjeitä, joita ehti varmasti tulla jo vanhemmilta, Elsa-siskolta ja mielitietyltäkin, hänelle ei sen sijaan annettu, eikä niitä ole säilynyt.155
Minkälaiset olivat sitten kuulustelut? Niitäkin aktivistit ja jääkärit
ovat monesti kauhistelleet. Niihin kuului suostutteluvaihe, jossa jo jotkut osoittivat yhteistyöhalukkuutensa. Vasta sen jälkeen seurasivat varsinaiset kuulustelut, joita oli monen asteisia.
Vaikka turvallisuuspoliisilla ja sisäisen turvallisuuden tarpeella, mm.
salaisella turvallisuuslailla oli Venäjän keisarikunnassa suuri merkitys,156
venäläisten menetelmät eivät poikenneet Iain Lauchlanin mukaan radikaalisti länsimaiden salaisten poliisien menetelmistä. Se olikin ymmärrettävää, sillä, vaikka Venäjän systeemillä olikin juurensa kaukana maan
omassa historiassa, esimerkiksi ranskalaiset olivat vaikuttaneet venäläisten menettelytapoihin1880-luvulla. Mm. taivuttelu, lahjontayritykset ja
kiristys olivat yleisiä.157
Niin Riekkiä kuin muitakin vankeja kuulusteltiin päivittäin Santarmihallituksessa. Suostuttelu ja uhkailu kuuluivat kuvaan, mutta kukaan
suomalainen ei ole puhunut koskaan minkäänlaisesta fyysisen väkivallan käytöstä. Missään tapauksessa venäläiset eivät syyllistyneet sellaisiin
menetelmiin, joista syytetään nykyään totalitääristen maiden turvallisuuspoliiseja.158
Lahjontayrityksiä saattoi olla sen sijaan toisinkin päin. Kun vankilan
vahtimestaria pakomatkansa avustajaksi houkutellut Väinö Lindén oli
halunnut myös Riekkiä mukaansa, mies oli torjunut heti ajatuksen: ”Ei
Riekki halua [- -]. Riekin isä on luvannut Maškevitšille 40 000 markkaa, jos tämä vapauttaa Eskon takuita vastaan”, Lindén muisteli.159
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Olisiko Riekin isä voinut yrittää lahjontaa? Riekki ei ole sanonut
muistelmissaan asiasta halaistua sanaa, mutta pienemmässä piirissä hän
on sen tiettävästi myöntänyt. Onkin ymmärrettävää, että kauppaneuvos
Riekki yritti hädissään tehdä niin. ”Voitelu” lienee ollut venäläisten edessä
yksi toimiva keino ja joskus varsin hyväkin.160
Riekin kuulustelut eivät johtaneet hänen väittämänsä mukaansa mihinkään positiiviseen lopputulokseen. Kerrankin kuulustelu keskeytyi,
vaikka paikalle saapui Santarmihallituksen johtaja, kenraalimajuri A. M.
Jeremin. Vaikka tämän apulainen kehotti Riekkiä nousemaan, hän ei väittämänsä mukaan hievahtanutkaan. Kun apulainen tiukkasi syytä, hän
väittää ilmoittaneensa, ettei hän tuntenut arvon kenraalimajuria. ”Kuulusteluni päättyi tähän minun huomauttaessa vielä lopuksi, että syytös on
aivan väärä. Tunsin saaneeni yliotteen Bashinskij’sta”, hän muisteli. Oliko
asia näin? Ainakin sen kertominen oli varsin tyypillistä Riekkiä.161
Mutta venäläiset eivät luovuttaneet. Muutaman viikon kuluttua Riekki vietiin uudelleen tentattavaksi. Nyt oli vastapuolella luiseva valtioneuvos Maškevitš. Riekin mukaan hän sai odotella kotvasen aikaa, ennen kuin kuulustelu käynnistyi. ”Ovi oli raollaan ja joku tirkisteli minua silloin tällöin. Tämä oli kai olevinaan jonkinlainen kuulusteltavan
hermostuttamiskeino”, hän muisteli. Vihdoin valtioneuvos oli vetänyt
hermosavunsa ja luiskahti eteen, esitteli itsensä sekä venäläiseen tapaan
jälleen valtuutensa. ”Minä en katsonut tarpeelliseksi esittää itseäni”,
Riekki muisteli.
Riekki kertoo havainneensa, että jo edellisen kuulustelijan jäljiltä oli
siunautunut runsaasti aineistoa. Maškevitš oli kuitenkin kiinnostunut
eri asioista. Hän halusi kuulla ylioppilaskunnan hallituksen kokoonpanosta ja etenkin Ruuthin roolista. Riekki väittää olleensa haluton yhteistyöhön ja suositelleensa kuulustelijalle Helsingin yliopiston luetteloa
lähteeksi.
Vaikka Riekki ei leimannutkaan valtioneuvosta samalla tavalla paholaiseksi kuin monet Špalernajassa istuneet sittemmin, hänkin korosti
aina tämän pirullisesti karehtivan hymyn merkitystä ja voitonvarmuutta, josta saattoi lukea: ”Kyllä sinä minun käsissäni sittenkin olet.”
Vaikka Maškevitš oli varma asiastaan, Riekki väittää kieltäneensä
kaiken ja puolustautuneensa parhaan kykynsä mukaan. Pietarista saapunut oikeushovin prokuraattori asettui kuulustelijan linjalle ja kehotti
Riekkiä yhteistyöhön, mikä oli tietenkin juoni. ”Miksi te jatkuvasti
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kiellätte syyllisyytenne? Tämähän on selvä asia”, hän patisteli. Kun Riekki
esitti tekohurskaasti syytöntä, turhautunut prokuraattori ilmoitti jutun
käsittelyn jatkuvan toisella kerralla.
Olivatko kuulustelut edenneet juuri siten kuin Riekki on niitä kuvannut, on kyseenalaista. On syytä kiinnittää huomiota siihen, että vankilassa vietetyt kuukaudet koettelivat häntä Špalernaja-päiväkirjan mukaan paljon enemmän, kuin hän sittemmin Kalterijääkärit-teoksessa
myönsi. On muistettava, että hän oli 1935 kunniansa kukkuloilla. Välttämättä hän ei voinut paljastaa totuutta.
On hyvä myös muistaa, että tiedot Riekin, kuten muidenkin aktivistien, kuulusteluista perustuvat yksinomaan heidän omiin kertomuksiinsa. Kuulustelijat eivät ole olleet prosessia kommentoimassa. Valtiorikoksesta ja mistä tahansa muustakin rikoksesta epäillyt muistavat ja
näkevät asiat aina toisin kuin kuulustelijat. Epäillyt saattavat unohtaa
tahallisesti itselleen kielteisiä, mutta tapahtumien kannalta oleellisia asioita. Heillä on yleensä myös hyvin kielteinen kuva kuulustelijoista ja heidän tutkintamenetelmistään, vaikka nämä olisivat toimineet hyvinkin
asiallisesti.162

Š PALERNAJASSA
Riekki vietiin Pietariin huhtikuussa 1916. Matkatovereina olivat mm.
Vihtori Kosola, Väinö Lindén, Georg Edvard Ahlholm ja muutamat
muut. Koska Riekki osasi melko hyvin venäjää, kaikki saivat tietää, että
heidän matkansa pää siellä oli Špalernajan vankila. Tieto huolestutti,
sillä he olivat selvillä, että juuri siellä säilytettiin pahimpina pidettyjä
rikollisia – myös kuolemaantuomittuja.163
Joku muisteli myöhemmin ehdottaneensa vartijoiden tappamista ja
pakenemista, mutta juuri Riekki löi hanttiin. Itse hän vähätteli puheita
paosta. ”Kaikki oli pelkkää vangin mielikuvituksen lentoa.” Hänen mukaansa he eivät tienneet, minne hakeutua, jos he olisivat tappaneet saattajat.164
Mahdollista on, että Vihtori Kosola oli puhunut väkivallan käytöstä.
Riekkiin 1930-luvun alussa pettyneenä hän saattoi jopa mustamaalata
tätä. Riekki-sanalla oli hänen muistelmiensa ja Kalterijääkärit-teoksen
kirjoittamisajankohtana (1935) jo selvästi hapan maku. Kuvaavaa on59

kin, miten Kosola jatkaa: ”En tiedä, katuvatko muut vielä, ettei sittenkin Riekistä huolimatta ryhdytty temppuun, mutta minä ainakin
kadun.”165
On mahdotonta sanoa, miten asia loppujen lopuksi oli. Vaikka vangit saattoivat sotkea asioita, tulkinta sopii kokonaiskuvaan. Kieltämättä
Riekki oli varovainen, eikä ryhtynyt harkitsematta mihinkään toimiin.
Hän oli myös pessimisti, joka hyvinkin on voinut nähdä onnistumisen
mahdollisuudet olemattomina.
Kukaan ei yrittänyt pakoa. Matka jatkui keisarin kaupunkiin. Vastaanotto siellä oli koruton. Ilman turhia viivytyksiä suomalaiset siirrettiin asemalta Špalernajan paksujen muurien suojaan.
On ymmärrettävää, ettei Riekki voinut Etsivän Keskuspoliisin päällikkönä kertoa Kalterijääkärit-teoksessa kaikkea rehellisesti vankila-ajastaan. Sitä verrattomasti parempi lähde onkin hänen originaali vankilapäiväkirjansa, joka poikkeaa julkaistuista muistelmista huomattavasti.
Valitettavasti se käsittelee vain vuoden 1917 tammi–maaliskuuta.166
Päiväkirjalla on yleisempääkin merkitystä. Se poikkeaa muiden pitämistä muistiinpanoista siinä, että siinä Rekki ottaa kantaa moniin häntä
askarruttaviin henkilökohtaisiin kysymyksiin. Tällaisten päiväkirjojen
pito oli vankilassa luvatonta, eikä samanlaisia olekaan muita. Esimerkiksi Aarne Sihvon muistiinpanot vankilasta ovat aivan toisenlaiset.
Muistiinpanoja sai tehdä vain tutkintapöytäkirjojen lukutilaisuudessa,
jonka jälkeen muistiinpanovälineet koottiin pois. Niinpä Sihvon muistiinpanoissa onkin tietoja lähinnä vain siitä, mitä viranomaiset olivat
saaneet hänestä tutkimuksissaan selville. Epäselvää on, miksi Riekki sai
kuitenkin pitää tällaista yksityistä päiväkirjaa.167
Vankilapäiväkirjansa mukaan Riekki osoittautuu synkkämieliseksi
pessimistiksi, jonka hermot olivat kireällä. Hän kutistuu varsin pieneksi
ja osoittautuu ihmiseksi kaikkine inhimillisine heikkouksineen, mitä
hän ei halunnut myöhemmin selvästikään paljastaa.
Kosola ja Riekki sijoitettiin aluksi samaan selliin. Riekin muistikuvat neljännen kerroksen sellistä numero 175 eivät ole lainkaan niin
mustat kuin hänen toverinsa. Hän kertoi päässeensä varsin pian selville,
että vankilassa oli jonkinlainen herrojen keittiö, josta sai tilata erikoisruokia kohtuulliseen hintaan. Totta kai tämä oli kauppaneuvoksen pojan mieleen. Lisäksi oli tupakkakauppa, josta sai hienoa savuketupakkaa.
Hänen mukaansa toverukset olivatkin pian innolla käärimässä sätkiä.168
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Vallankumouksen kouriin joutuneen Špalernajan sisätiloja. Martti Riekin kokoelma.

Riekin olot vankilassa olivatkin varmasti parhaimmasta päästä. Kuten Katajanokallekin hän sai jatkuvasti paketteja kotoaan. Lisäksi hänellä oli rahaa tilata ruokia kanttiinista. Joskus niitä kertyi niin paljon, että
ne uhkasivat pilaantua. Vanhimmasta päästä hän jakoikin niitä muille.
Kohtuullisen hyvistä oloista kertoi sekin, että oli varaa nirsoilla. Kun
hän ei ollut saanut kolmeen päivään valkeaa leipää, häneltä oli jäänyt
voita, sillä ”ryssänlimppu on likisattunutta eikähän siitä ole teen kanssa
nautittavaksi”.169
Kaikilla ei ollut tietenkään samanlaista. Monet näkivät nälkää, laihtuivat ja sairastelivat. Näille onnettomille oli suureksi avuksi, että vankina olleen Urho Massisen sisko Sanni Massinen sekä muutamat muut
naiset ryhtyivät toimittamaan vankilaan paketteja ja välittämään kirjeitä. Massisen sisarukset saivat puhutuksi yhteistyöhön myös virolaissyntyisen vartija Omnapuun, joka toimi henkensä kaupalla.170
Riekistä kehittyi kova tupakkamies. Ehkä hän oli oppinut tupakoimaan jo opiskeluaikanaan? Kun polttamiseen uhkasi tulla katkos, se
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huoletti häntä kovasti. ”Nyt on taas vuorostaan tulitikut lopussa Pietarista; mitähän tästä tulee jos tupakin poltto alkaa vaikeutua, kovin olen
kerennyt siihen piintyä”, hän kirjoitti tammikuussa 1917.
Kosola oli saanut toveristaan tietynlaisen käsityksen jo tulomatkalla.
Kun he olivat majoittuneet, tämän luonne aukeni suurpiirteiselle pohjalaiselle entistä paremmin. Kun Kosola, jonka mielenterveyttä vankilaaika kovasti koetteli, käveli hermostuksissaan toverinsa sängyn ohi ja hipaisi toistuvasti sillä lojunutta peitettään, Riekki kivahti Kosolan mukaan: ”Älä, älä sinä raski kulkea noin likeltä vilttiä, se voi kulua!” Muutkin kuin sellitoveri ovat kertoneet samaa tarinaa. Kosolan mukaan Riekki
olikin luonteeltaan ”nuuka” mies. Riekki syytti toveriaan myös tuhlailevasta sinapin syönnistä. Kosolan kuvaukset ovat tuskin paikkaansa pitämättömiä, sillä hänen sellitoverinsa turhan tarkka ja säästäväinen luonne tunnetaan varsin hyvin monistakin yhteyksistä.171
Aika kului kohtalaisesti, kun oli suomalainen sellitoveri. Mutta sitten tapahtui muutos. Riekille tultiin ilmoittamaan, että hänen isänsä ja
mielitiettynsä olivat saapuneet Suomesta tervehtimään. Ennen kuin hän
ehti lähteä heitä tapaamaan, Kosola pyysi, voisiko Riekin isä välittää häneltä Lapualle terveisiä. Kun Riekki tiedusteli siihen valtioneuvos Maškevitšilta lupaa, tämä äimistyi. Miten oli mahdollista, että kaksi maanpetoksen puuhaajaa oli sijoitettu samaan selliin? Niinpä valtioneuvos
kielsi jyrkästi terveisien lähettämisen. Seurauksena myös oli, että Riekki
vietiin tapaamisen jälkeen toiseen selliin ja kaikki muutkin suomalaiset
erotettiin toisistaan.
Sinä aikana, kun Riekki oli asunut Kosolan kanssa, hän ei ollut lukenut juuri mitään; aika oli rientänyt jutellessa ja kannuja valaessa.
Mutta kun miehet erotettiin, elämään tuli toinen syke. Riekki alkoi
opiskella venäjää ja lukemaan säännöllisesti. Ahne hän oli ollut aina kirjojen perään. Lukemiseen olikin hyvät mahdollisuudet, sillä vankilan
kirjasto oli erinomainen. Riekki luki mm. Nikolai Gogolin Revisorin,
Toivo Tarvaan Kohtalon tuulista, L. Onervan runoja, Charles Dickensin
David Copperfieldin ym. Hän käytti vankilan kirjastoa – sehän oli ilmaista – ja tilasi luvallisia venäjänkielisiä sanomalehtiä, mm. Ruskij Invalidin ja Pravitelstvennij Viestikin. Muistikuviensa mukaan hän alkoi
tätä kautta päästä vähitellen selville rintamatilanteesta. Hän kirjoitti
vankilapäiväkirjaansa hiukan ennen vallankumousta: ”Olen tätä nykyä
taas pahimmassa lukuraivossa.”172
62

Riekin selliin alkoi kasautua ennen pitkää kunnon kirjasto. Hänen
uusi sellitoverinsa, taskuvaras Kuznetsov jopa salakuljetti hänelle lukemista kirjastosta, minkä Riekki joutui kieltämään liian vaarallisena. Kotoaan hän sai sanakirjoja ja kaunokirjallisuutta, minkä lisäksi hän myös
osti lukemista vankilan kaupasta. Siltä varalta, että hän joutuisi Siperiaan, hän luki kertomansa mukaan sikäläisiä oloja, kansaa ja maantiedettä kuvaavia teoksia. Lukemisen lisäksi hän teki vankilan töitä: numeroi vangeille annettavien päiväkirjojen lehtiä ja laati vankilan taloudenhoidossa tarvittavia luetteloita.
Riekki oli lukenut venäjää Oulun Lyseossa. Hän näyttää hallinneen
sitä kohtuullisen hyvin. Hänen vankilapäiväkirjassaankin on pitkiä pätkiä venäjäksi. Nyt hän sai toimia joskus jopa tulkkina.173
Riekki tapasi vankilassa omaistensa lisäksi muitakin oululaisia. Hän
ja vaatturimestari Jaakko Kemppainen, joka pidätettiin vasta syksyllä
1916, kohtasivat kerran matkalla piirioikeuteen. Kun Kemppainen palasi myöhemmin koppiinsa, sen vartija kysyi häneltä, tunsiko hän Riekin. Kemppaisen vastattua myöntävästi vartija kysyi, oliko Riekki rikas.
Kun hän sai taas myöntävän vastauksen, miekkonen jatkoi: ”Riekki on
siivo poika.”174
Riekki oli siirretty syksyllä 1916 taskuvaras Kuznetsovin koppitoveriksi. Hän yritti auttaa tätä monella tavalla; olihan tämä ”smuglannut”
hänelle pari kertaan sanomalehden ja tuonut suomalaisvangeilta tietoja.
Toveruus toi Riekistä uusia piirteitä esiin: hän antoi tälle onnettomalle
ruokaa ja vaatteita – hänellä kun niitä oli. ”Täytyy, vaikka vastahakoisesti, antaa hänen toisinaan käyttää villapuseroani ja tohveleitani”, Riekki kirjoitti. Hän tilasi tälle joskus myös herkkuja kanttiinista, ”joita
paitsikin mainiosti tulisi toimeen”. Hän piti miestä kuitenkin toivottomana tapauksena, sillä tämä osasi ”tylsäillä ja vötkistellä” loputtomiin.
Hänen harvat mielipiteensä maailmanmenosta ja elämästä olivat mahdollisimman hulluja, pimeitä ja likaisia. ”Varas ja kulkuri hän on ja siksi
jää, en minä ainakaan saa hänestä ihmistä ja luulen, ettei se ole onnistuva toisillekaan”, hän kirjoitti. Lopulta hän pyysi pääsyä eri koppiin,
ja silloin kovin erilaisten toverusten tiet erosivat lopullisesti.175
Kirjeet olivat vangeille tärkeitä. Jääkäriliikkeen avustajana Tukholmassa toiminut Alma Söderhjelm kertoi heinäkuussa 1916 Herman
Gummerukselle Suomessa tapahtuneista pidätyksistä. Niiden seurauksena monia oli viety Špalernajaan, myös Riekki ja Ruuth, Söderhjelm
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kirjoitti. Sitten hän jatkoi: ”Riekin morsian kävi sulhastaan tervehtimässä. Hän oli ollut masentunut, mutta nähdessään Ruuthin reippaan
tuulen (heitä käytettiin ulkona samalla kertaa), oli hän tullut tyynemmäksi. Riekki sanoo rakentelevansa tuulentupia ja uneksivansa ja uskovansa uniinsa enemmän kuin ennen.”176
Riekki puhuu päiväkirjassaan monesti lähettämistään ja saamistaan
kirjeistä. Milloin hän oli saanut kirjeen kihlatultaan Amilta, milloin
”äitiraukalta”. Elsa-siskolleenkin hän kirjoitti. ”Eilen kyhäsin Elsalle
kirjepahasen”, hän totesi helmikuussa 1917. Hän pahoitteli, että niistä
tuli ”väkisten kehnonpuoleisia, hajanaisia niin muodoltaan kuin sisällykseltäänkin, siitä syystä vain, että on niin liian paljon kerralla, joka pitäisi sanoa, ja sanoa ponnella”.177
Riekin pessimismi ja masennus näkyivät siinäkin, että hän epäili
kirjallisia kykyjään. Niitä hänellä ei omasta mielestään ollut, ei metodia,
eikä tyyliä. ”Olen niin surkean keskeneräinen, niin epävarma kaikessa
opissa. Aivan siitä voi raivostua!” Saamiaan kirjeitä hän ei säilyttänyt,
mutta kommentoi niitä päiväkirjaansa. Mahdollisesti hän puhui samoista
asioista päiväkirjalleen, joista kirjoitti läheisilleen.
Parasta lienee ollut, kun Riekki sai marraskuussa 1916 tavata isänsä
ja Ami Pallarin. Valtioneuvos Maškevitš oli läsnä ja todistajana, kun
nuoret julkaisivat samalla kerralla kihlauksensa ja vaihtoivat sormuksia,
mitä Riekki muisteli myöhemmin helmikuussa 1917: ”Tänään on vuosi siitä päivästä, joka sormukseeni on merkitty kihlauspäiväksemme. Eli
se on kaiverrettu niin ovelasti (II), että sen yhtä hyvin voi lukea marraskuun kuin helmikuun 23 ksi pksi. Sopisi, sopisi olla siellä luonanne –
erittäin nyt varsinkin Amin luona, tai Amin kanssa, tätä vuosipäivää
viettämässä.”178
Ei tiedetä, monestiko Riekin omaiset kävivät häntä tapaamassa. Äiti
ja sisar eivät liene käyneet lainkaan. Isä vieraili ainakin pari kertaa. Vaikka suomalaiset juristit olivat neuvotelleet venäläisten kollegoidensa kanssa
hänen poikansa vapauttamisesta, siitä ei näyttänyt tulevan mitään. Joku
oli jo Riekin myöhemmän muistelman mukaan neuvonut isää ivallisesti: ”Olisi parasta kääntyä Rasputinin puoleen.” Ivaa tai ei, Rasputinilla
oli noihin aikoihin kuitenkin arvaamaton vaikutus hovissa.179
Koska venäläinen järjestelmä oli korruptoitunut, virkamiehet oli monesti mahdollista lahjoa, jos oli varaa laittaa ruplia riittävä määrä pinoon. Kauppaneuvos Riekillä niitä oli. Ei ole täyttä varmuutta, yrittikö
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hän käyttää tätä porsaanreikää hyväkseen Pietarissa, mutta täysin mahdotonta se ei kuitenkaan ole; Suomessa hän sitä ainakin yritti.180
Venäläisten taktiikka Špalernajan kuulusteluissa oli hiukan toinen
kuin Katajanokalla. Nyt he käyttivät kaikkien muiden keinojensa lisäksi
myös neljän loikkarijääkärin todistusta. Eino Oskar Tuominen, Hjalmar Fritiof Vikström, Eino Valdemar Rissanen (ent. Toivola) ja Karl H.
Niskanen olivat siirtyneen ”Villen” palveluksesta ”Nikun” leipiin, mikä
oli monelle totinen paikka.181
Riekkikin törmäsi kerran kuin sattumalta jääkäri Rissaseen, jota on
epäilty santarmikätyriksi.182 Kun Riekki oli kerran odottamassa Maškevitšin huoneessa omaisiaan, hän kiinnitti huomiota komeaan nuoreen mieheen, joka oli pukeutunut saksalaiseen vihreään ja sotilaskenkiin. ”Hänet oli todennäköisesti tuotu varta vasten minun saapumiseni
varalta, sillä hän ja Mashkevitsh katsoivat minuun hyvin tarkasti.” Riekki ei ollut kuitenkaan nähnyt koskaan Rissasta, eikä tämäkään häntä,
joten valtioneuvoksen epäluulot ilmeisesti haihtuivat.183

LÄHELLÄ

ROMAHDUSTA ?

Vankila-aika oli monelle kova koettelemus. Reino Ravantti sekosi täysin. Monen muun oli käydä samoin. Useimmat kärsivät kokemastaan
koko elämänsä ajan. Riekin päiväkirja paljastaa, että vankila-aika ja
kuolemantuomion uhka voivat tehdä karskistakin uhoajasta pienen.184
Tämä näkyi selvästi Riekistäkin. Hän oli pessimistinen ja masentunut,
monesti melkeinpä epätoivoisen kärsimätön. Olisiko hän kyennyt säilyttämään ryhtinsä, jos vankila-aika olisi jatkunut pidempään, on vaikea sanoa.
Riekki kirjoitti tammikuussa 1917, että hän oli paremman tekemisen puutteessa ”tuhertanut” jo pari vihkoa täyteen kaikenlaista ja nyt
aloitteli kolmatta. Jos hän pääsisi joskus vielä vapaaksi, ”sinun kanssasi
Ami pikkusen tätä selailemme, Isälle ja Äidille luen, kuinka tätä pitkää
murheen vuotta olen elänyt, luen itse palauttaakseni mieleeni hyviä
parannuspäätöksiäni, että vain muistaisin koettaa niitä toteuttaa, etten
vaan velkojani unohtaisi.”185
Kotoa saadut kirjeet eivät voineet haihduttaa ikävää. Vaikka Riekki
oli saanut juuri morsiameltaan kirjeitä, pessimismiin taipuvaisena hän
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pohdiskeli tämän 24-vuotissyntymäpäivänä, olisiko Amille ollut sittenkin parempi, jos heidän tiensä olisivat eronneet. ”Mutta kuka tuon tietää, voisihan olla huonomminkin hänen osansa; ehkä hän yhä ’hummailisi’ ja häntä hakkailisivat sellaiset kuin ennenkin, ilman että hänen
elämänsä ja onnensa olisi sen korkeammalla, kuin nytkään.” Amilla oli
kuitenkin hyvät oltavat, sillä Riekin vanhemmat olivat ottaneet hänet
luokseen. Heidän luonaan hän sai huolenpitoa, hyvyyttä ja rakkautta
osakseen. Hän toimi opettajana Oulussa.186
Riekki toivoi, että hänen morsiamensa toiveet toteutuisivat ja että
hän pääsisi joskus kotiinsa tämän ja omaistensa luo. ”Mutta pitäisihän
minun jo osata heittää pois ainainen pessimismini, epäilyni ja nurinani,
minun pitäisi vain kiittää ja siunata Amia, siitä että hän on niin paljon
valoisampi ja puhtaampi, kuin minä ja ikävän synkkä luontoni.”187
Kun Riekki sai Oulusta eräänä päivänä paketin ja sen lisäksi vielä
kirjeitä, hän puhkesi valittamaan: ”Fankiuvesta pois, fankiuvesta pois
on yhä useammin ollut nyt huutoni, pois Amin luokse, vapauteen, rakkauteen, työhön ja muretta ja huolta rakkailtani keventämään!”
Koska Riekin luonteeseen kuului myös pedanttisuutta yllin kyllin,
hän saattoi kiukutella lähimpiensä kirjeiden kirjoitusvirheistäkin, mitä
hän pyyteli myöhemmin kyllä anteeksi. Mikään ei olisi hänelle ollut
raskaampaa kuin se, jos he olisivat hänen moitteistaan loukkaantuneet
ja hänet hyljänneet.
Toisinaan Riekkiä huvittivat saamansa kirjeet. ”Paljon se Ami kirjoittelee huppanoita, olisi ollut mukava säilyttää vanhat kirjeet, mutta
tähän saakka olen ne enimmäkseen hävittänyt. Lupaahan Ami minulle
suudelmia ja varmaan kokonaankin itsensä joka ilta viittä minuuttia yli
kymmenen”, hän unelmoi. Hän huomautti kuitenkin, että Pietarissa oli
eri aika – siellä oltiin 20 minuuttia edellä Suomen ajasta.
Riekki myönsi, että kuvittelujen jälkeen oli hetken aina helpompaa,
ja hän oli kuin ”hurmiossa”, mutta sitten tuli krapula, entistä ankeampi
olo. ”Kunpa Ami parka vielä malttaisi ja jaksaisi; pitäisihän nähdä toki
mitenpäin tämä kääntyy.”
Kun Riekki pohdiskeli suhdettaan morsiameensa, hän myönsi, ettei
se elämä, jota hän oli elänyt ennen pidättämistään, olisi voinut jatkua.
”Tiedänhän, ettei niin käynyt enää minkään hyvän nimessä jatkaminen, kun elää ketuutin enkä mihinkään todella tarttunut.” Tällä hän
lienee viitannut opintojensa täydelliseen laiminlyömiseen. Hän myönsi,
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että Ami olisi ennen pitkää sellaiseen kyllästynyt. ”On se niin nöyryyttävää, samalla jos on liikuttavan hyvääkin, että tämä edes rakkauden
asiassa edesauttoi, auttoi ilman minun toimenpiteitäni.”
Riekki toivoi, että he kiittäisivät hänen vanhempiaan, jotka olivat
luoneet heille puitteet elää hyvin tulevaisuudessa. Hän kuvitteli, olisivatko he jo naimisissa, jos hän olisi vapaa. Sitten hän havahtui. Parasta
oli pysäyttää ”kynärähjä” ajoissa, hän kirjoitti. Hän kiitti vanhempiaan,
mutta sai samalla kuin raivonkohtauksen: ”Riittää, riittää tätä kuritusta
ja koetusta jo toki.”
Riekki voivotteli helmikuussa 1917, että hänestä oli tullut tavattoman laiska; häntä vain nukutti. Tee, eikä paljon muukaan ruoka maistunut, suolakalaa vain halutti. Tuntui kuin hän ei olisi ollut oikein terve, vaikkei hän kyllä ollut sairaskaan. Ehkä tämä oli merkki hiipivästä
apatiasta?
Riekki oli alkanut nähdä unia. Ne olivat joskus rauhattomia, mahdollisesti seksuaaliuniakin, mutta myös toisenlaisia. Kerrankin hän oli
unessaan vierailulla tutkintatuomari Maškevitšin luona. Tämä oli hyvin
kohtelias, myönsipä jollekin vangille lomaakin. Erikoista oli Riekin mielestä se, että hän ”asui paremmin kehnosti ja ei hienosti, sanoi tutkimuksen lopettaneensa ja kuulleensa sen ja sen syyttömäksi”.
Eräänä talvisena sunnuntaina Riekin ikävä oli melkein ylipääsemätön: ”Kyllä veti kotia, veti niin, että eipä monesti.” Hän kuvitteli, miten
kotona olisi piha lakaistu ja ihmiset palaamassa kirkosta, kaikessa tuttu
pyhänleima. ”Meillä ryyppäisimme aamupäiväkahvit (tunnen sen maun
niin selvästi) ja lähtisin Amin kanssa ajelemaan ja täysin rinnoin nauttimaan luonnon ja olemassaolon ihanuudesta.” Silloin olisi kaikki hyvin.
Mutta niin hyvin eivät asiat todellisuudessa olleet. Kotona olivat murhe
ja huoli. Hänellä oli vain koppi ”ahdinkoon asti täynnä kipeää kaipausta ja aina vaan sama lohduton tietämättömyys tulevasta”.
Riekki oli lukenut vankilassa runoja. Hän lainasi L. Onervaa päiväkirjaansa:
”Niin hyvin minä ymmärrän kaikki ne,
jotka elämän leikissä murtuu:
toisilta järki hämärtyy,
toisilta tuntehet turtuu.
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Niin hyvin minä ymmärrän kaikki ne,
Joita elämän hurjuus hurmaa,
Jotka kiihkojen kuumissa höyryissä
Hakevat surujen surmaa.
Sillä harva on täällä se sankari,
Jok’ on pystyssä loppuun saakka,
Jos vaan on polku liukasta
Ja harteilla suuri taakka - - -.”188
Sitaatin loppuun Riekki oli kirjoittanut: ”Luettu nautinnolla, mielenkiinnolla ja hyväksymisellä Pietarissa 19–20 helmik. 1917. Esko Riekki.”189 Mahdollisesti runo puhutteli häntä erikoisesti, sillä hän oli itsekin murtumaisillaan.
Riekki purki pahaa mieltään ja ihmetteli, miksi kotimaan samanuskoiset eivät olleet toimittaneet heille vankilaan Raamattuja, vaikka he
hyvin tiesivät, että Pietarissa oli monia maanmiehiä. ”Onko työala tässä
liian vaarallinen, pelottaako, että voisitte joutua marttyyreiksi? Vai tehän ette taida virallisesti tietääkään, että tänne on salvattu suomalaisia
valtionpettäjiä?”
Ärtymystä täynnä olleet rivit olivat pieniä piikkejä myöntyväisyyslinjan suuntaan, johon kuului myös kirkonmiehiä. Helpompaa oli ummistaa silmät venäläistämiseltä kuin nousta sitä vastaan.190
Tammikuussa 1917 oli vihdoinkin suomalainen jumalanpalvelus.
Paikalla oli 80 vankia, pappi ja lukkari, vankilan johtaja apulaisineen.
”Saimme virsikirjat (omiksemme) ja mahtavasti hartaudella veisasimme
’Enkeli taivaan’ ja lopuksi ’Sun haltuus’.” Riekki toivoi vastaisuudessakin samanlaisia tilaisuuksia.
Kun Riekki moitti rakkaitaan jopa kirjeiden muotoseikoista, hän
kysyi masentuneena, miksi hän oli niin ”onnettoman häijy luontonen”;
se kidutti häntä. Hän tunnusti tehneensä lapsellisesti pauhatessaan
Amille kirjoitustavasta, ”nähden hänen kirjeissään muka aivan kauheita
paljastuksia ja kuoppia päämme varalle”. Eihän ”Amilla ole ainekirjoitus juuri vahvana puolena”, hän yritti selitellä pedanttisuuttaan ja
mustasukkaisuuttaan. Hän kertoi ottaneensa saarnakirjan esiin ja etsineensä sieltä ”tosihyvän rukoussunnuntain tekstin ja sen selityksen”.
Paineet panivat miettimään myös uskonasioita. Ehyt ja rikoksista
puhdas elämä, rakkaus ja vilpittömyys olivat Riekin mukaan kristinus68

kon vaatimukset autuaaksi tulemiselle, ”se on laki autuuteen aikoville,
ei sinne tulla iltarukouksilla, kirkonkäynneillä ja koko sillä [- -] uskovaisuudella vaan töillä ja taas teoilla”, hän kirjoitti vakuuttuneena.
Tuskin Riekki halusi puhua näistä ajatuksistaan myöhemmin suurena päällikkönä; siksi ne ovatkin mielenkiintoisia. Ehkä niissä näkyi toisaalta Rosendalin koulun, toisaalta kodin ja hädän vaikutusta.
Riekin filosofointi alkoi muistuttaa jossakin määrin Seitsemän veljeksen Jukolan poikien tai Nummisuutarien Eskon syvällisimpiä pohdintoja. Ne olivat selviä merkkejä siitä, että vankeus oli puristanut mehut
pois ja saanut pohtimaan ja kuvittelemaan kaikenlaista.
Vielä omituisemmin Riekki kirjoitti, kun hän äityi pohdiskelemaan
armeijan mielekkyyttä. Hän piti typeränä, että miehet äkseerasivat rauhan aikana vuosikausia, asuivat kasarmeissa, marssivat soittokuntain
kanssa ja pitivät paraatejaan. ”Upseerit ja sivistyneet miehet pyhittävät
elämänsä sellaiseen leikkielä(mä)än ja tekevät palvelusta kuin oikeaa
työtä”, hän viisasteli.
Sodan aikana, jolloin leikki oli kaukana, kuri ja muodollisuus olivat
hänen mielestään tarpeen, ”mutta ammattina on sotiminen niin kuin
äkseerauskin jo nykyisellä sivistysasteella kerrassaan hullua, – olkoon sillä nyt nimenä isänmaanpuolustus, sankarius tai mikä muu tahansa tämän raakalaisuuden lempinimityksistä”, Riekki sivalteli.
Kovin pasifistiseksi heittäytynyt Riekki toivoi, että löytyisi vielä joku
”nerokas rohkea kynäniekka”, joka sydämensä pohjasta nousisi ivaamaan koko sotilaallisuutta. Se olisi pitänyt hänen mielestään tehdä kuitenkin taidolla ja vapaana käsityksiimme juurtuneista ihanteista ja siitä
glooriasta, joka sotasankareille annettiin.
Ehkä sellainen täydellinen kielteinen kanta tässä veisi nihilismiin ja kaiken järjestyksen anarkiaan, sillä joka paikassahan jokaisessa yhteiskunta- tai valtiolaitoksessahan töksähdämme sotilaskomentoon, sillehän melkein kaikki ’hyvä järjestys’ kuitenkin on rakennettu, mitäpä jäisikään monesta tärkeästä ja komeasta menosta jäljelle, jos siltä kaikki paraadi riisuttaisiin [- -].
Tämä oli tekstiä, joka ei sietänyt myöhemmin päivänvaloa. Tuskin kukaan Riekin tuntenut olisi uskonut lainattua hänen kirjoittamakseen.
Oliko hänestä tulossa vankilassa anarkisti ja nihilisti? Niin tuskin oli.
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Sen sijaan kuukausiksi venynyt vankila-aika ja sen tuoma epätoivo alkoivat vain näkyä perusarvojen epäilynä. Yksi mahdollisuus on myös
se, että hän oli lukenut esimerkiksi Leo Tolstoin tai F. M. Dostojevskin
teoksia tai muita klassikkoja ja saanut niistä vaikutteita.
Pilkistäneestä pasifismistaan huolimatta Riekin mielestä Saksan voitto oli varma. Hän oli ahminut käsityksen vankilassa hankkimistaan sanomalehdistä ja kirjallisuudesta. Hän vakuutti päiväkirjalleen, miten
Saksa oli melkein kaikilla aloilla muita valtioita etevämpi.
Riekki oli havainnut, että mm. lääkkeet, lämpömittarit ym. olivat
saksalaisia. Suurimmat valtamerilaivat samaten kuin ranskalaisten samppanjapullotkin valmistettiin Saksassa. ”Eikähän se ole kumma jos kismittää ja käy kunnialle ei vaan sotatapahtumien kulun vuoksi, vaan siksi, kun ne peijakkaan ’hunnit’, ’teutonit’, ’vandalit’ y. m. y. m. täytyy
tunnustaa ensimmäisiksi joka ainoalla elämän alalla s. o. kulttuurisaavutuksissa”, hän puntaroi. Saksassa myös pärjättiin hänen mielestään
paremmin kuin muualla.
Säästäväisenä miehenä Riekkiä kuitenkin mietitytti, miten maailma
selviytyisi sodan aiheuttamista menoista. Hän oli vakuuttunut siitä, etteivät voittajavaltiotkaan kykenisi saamaan niin suuria sotakorvauksia,
että omilleen pääsisivät. ”Romahdus täytyy tulla, romahdus niin kauhean perinpohjainen!”
Kun romahdus tulisi, silloin sivistys punnittaisiin, Riekki filosofoi.
Kuka ottaisi silloin vastuun järjestyksen pidosta ja hallinnosta. Mistä
löytyisi se suunnaton määrä valistunutta väkeä, jota silloin tarvittaisiin.
Hän oli varma, ettei Venäjällä olisi sellaista. Siellä ei ollut kansalaisia
kasvatettu itsehallintoon, eikä virkamiehiä toimimaan itsenäisesti. Ei ollut varaväkeä, joka hoitaisi suunnattoman koneiston, jos se kukistuu.
”Niin kukistuuko se, vai onko sillä otsaa edessä seisoa ulkonaisia ja sisäisiä velkojia vastaan?”
Oli arvaamaton onni, että Suomi oli pienimmistä pienin, syrjässä
”tämän monipäisen hirviön jaloista”, sillä sama oli Riekin mukaan tilanne Saksassa, Englannissa, Ranskassa, Itävallassa ja Turkissa; ”kaikkialla tehtäneen tili, jokainen kansa velkonee hallitustaan. Jaa, tulee se
kolmas myllerrys!”
Riekin analyysissä oli melkeinpä Ilmestyskirjan tuntua. Vaikka hän
näki sielunsa silmin edessä olevan kaaoksen, hän ei puhunut mitään sodan Suomelle ehkä tarjoamasta tilaisuudesta irrottautua kokonaan Ve70

näjästä ja ehkäpä itsenäistyä. Se lienee ollut hänelle aktivistina kuitenkin
keskeinen tavoite ja melkeinpä itsestäänselvyys.

KÄSITYS MAŠKEVITŠISTA
Pidätettyjen luonnehdinnat tutkintatuomari Maškevitšista olivat hyvin
kielteisiä. Mikäli uskoisimme niitä kritiikittömästi, se olisi suunnilleen
sama, jos uskoisimme suomalaisten kommunistien väitteitä Riekistä ja
hänen ”ohranastaan”. Pidätetyt mm. arvostelivat tutkintamenetelmiä ja
tuomitsivat Riianlahdella loikanneiden jääkäreiden käyttämisen ristikuulusteluissa.191
Ehkä Georg Edvard Ahlholmin luonnehdinta valtioneuvoksesta oli
negatiivisuudessaan ääripää: ”En koskaan ole nähnyt ketään, joka siinä
määrässä muistuttaa itse Pää-pahaa kuin hän, kuulustellessaan lävistävin
silmin, pirullisin ilmein, hermostuneesti imien savukkeen toisensa jälkeen. Laihat kasvot, leukaparta, pystytukka, pienet pistävät silmät, ohuet huulet ja harvat hampaat. Kaikki tämä yhdessä vaikutti siltä kuin olisi nähnyt pirun ilmielävänä edessään. Ainoastaan sarvet puuttuivat”,
hän muisteli.192
Monet väittivät Maškevitšin tutkinta-aineiston sisältäneen pelkkiä
valheita. Tällainen on tyypillinen epäiltyjen väite. Sellaista esittivät aktivistit, jääkärit ja myöhemmin kommunistitkin. Valtioneuvoksen aineisto oli kuitenkin monipuolinen, sillä hän pyrki johdonmukaisesti kokoamaan todistusaineistoaan epäiltyjen saamiseksi lankaan. Siihen kuului
tiedustelutietojen lisäksi loikkareiden antamia ja ristikuulusteluissa saatuja tietoja. Sitä paitsi monet kertoivatkin yhtä ja toista, vaikka myöhemmin he tietenkin väittivät kertomaansa väärennetyksi. Yksi tunnetuin tunnustus oli jääkäri Herman Hautasen tekemä.193
Venäläiset hyödynsivät Hautasen tunnustuksen lisäksi hilfsgruppenführer Gunnar Rafael Sundin, jääkäri Georg Ahlstedtin ja santarmien
agenttina toimineen jääkäri Paavo Arosen sekä tietenkin mainittujen
loikkareiden todistuksia. Mahdollisesti ilmiantajia oli muitakin.194
Monet tuomitsivat myös sen, että vangit erotettiin toisistaan, jotta
he eivät voisi sopia keskenään, mitä kertoisivat. Eristäminen oli kuitenkin myös itsenäisen Suomen turvallisuuspoliisin käyttämä menetelmä
vastaavanlaisissa tutkimuksissa. Samasta poliittisesta rikoksesta epäiltyjä
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Kun Venäjällä puhkesi maaliskuussa 1917 vallankumous, Špalernajan portit
avautuivat. Tällöin myös suomalaisvangit pakenivat. Martti Riekin kokoelma.
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ei laskettu missään tapauksessa samaan selliin. Myös ristikuulustelutekniikassa oli tärkeää, ettei toinen tiennyt, mitä toinen oli tunnustanut.
Poikkeuksen arvostelijoiden kohdalla teki jälleen Riekki, joka antoi
kuulustelijalleen myös tunnustusta. Sitä hän ei tehnyt alkuperäisessä
vankilapäiväkirjassaan, vaan Kalterijääkärit-teoksessa. Ehkä hän tarkasteli valtioneuvoksen käyttämää tutkinta- ja kuulustelutekniikkaa tällöin
pikemminkin jo kollegana kuin aktivistina ja epäiltynä. Hänen mukaansa valtioneuvoksesta sai sen käsityksen, että hän oli varsin taitava
juristi, ”joka oli ammattimiehen koko innolla ryhtynyt tutkimaan tätä
suurta juttua. Hänen esiintymisensä oli ainakin minuun nähden asiallista ja rehellistä”.195
Riekin mielestä Maškevitš oli koonnut aineistonsa uutteruudella.
Salainen urkinta ei näytellyt siinä kovin suurta osaa, ”sillä Venäjällä ei
ollut Suomessa urkkijoita niin paljon kuin saattoi luulla, minkä lisäksi
ne olivat laadultaan huonoa luokkaa”, hän totesi. Jääkäriliikkeessä ei hänen mielestään ollut urkkijoita, mikä ei pidä kuitenkaan täysin paikkaansa.
Vaikka Etsivää Keskuspoliisia perustettaessa oli arvosteltu venäläisten menetelmiä, tavanomaisen kuulustelun ohella senkin menetelmiin
kuuluivat myös poliittinen tiedusteli (urkinta) ja jossakin määrin myös
provokaattoreidenkin käyttö, vaikka muodollisesti se olikin Suomessa
kielletty.196
Siinä missä Maškevitš marssitti loikkarit kuulusteluihin ja yritti heidän paljastuksiensa avulla murtaa kuulusteltavan vastarinnan, Riekin
poliisi toimi 1920–30-luvulla samalla tavalla. Sekin käytti tunnustaneita
ristikuulusteluissa hyväksi ja yritti muullakin tavoin pehmittää kiinni
joutuneita yhteistoimintaan.
Kukaan Maškevitšin eteen joutunut ei väittänyt, että häntä vastaan
olisi käytetty fyysistä väkivaltaa. Sitä voidaan pitää jonkinlaisena kriteerinä oikeusvaltion turvallisuuspoliisitoiminnalle. Siten valtioneuvoksen
menetelmät poikkesivat selvästi myöhemmän Neuvostoliiton, natsiSaksan tai vaikkapa Etsivän Keskuspoliisinkin varhaisvuosinaan käyttämistä menetelmistä, sillä senkin kuulustelijat taisivat pampun ja erilaisen henkisen väkivallan käytön.
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VAPAUTEEN

MAALISKUUSSA

1917

Jännitys nousi huippuunsa, kun tutkintapöytäkirjat alkoivat valmistua.
Helmikuun lopussa alkanutta lukemista piti seurata lopullisten kuulustelujen. Vaikka tulevaisuus näytti synkältä, tapahtumat eivät edenneetkään pelätyllä tavalla. Pöytäkirjojen luvussa oltiin vasta puolessavälissä, kun Pietari joutui myrskynsilmään.197
Vallankumouksen väliintulon vuoksi Venäjän toimet jääkäriliikettä
vastaan eivät olleet mitenkään poikkeuksellisen ankaria, vaikka tutkittavina olleet ja osittain jälkimaailmakin ovat sellaista väittäneet; pikatuomioita ei annettu. Vain kaksi tuomittiin kuolemaan ja teloitettiin. Kumpikaan heistä ei ollut jääkäri. Siinä mielessä Venäjän toimet olivat oikeastaan varsin inhimillisiä ja maltillisia. Epäiltyjä tutkittiin kuukausikaupalla niin, että useimmat välttyivät juuri tämän perusteellisuuden ja
laillisuuden vuoksi melko varmalta kuolemantuomiolta.198
Riekki ei puhu vankilapäiväkirjassaan vallankumouksen aaton tunnelmista aivan yhtä kaikkitietävästi kuin muistelmissaan. ”Maaliskuu! –
Mitään ei vaan yhäkään kuulu. Amilta sain vielä venäläisen postikortin.
Pöytäkirjain lukuun ei ole viety, kohtausta Teidän kanssanne saa vain
odottaa ja turhaan. Paljon lienee taas maailmassa tapahtunut asioita,
joista olisi tärkeä kuulla; haistelemme lehdistä ja huhuista, että ne jäävät
vain nurinaan ja nytkin nyrkin taskussa heristelemiseen – nytkös sitä
’kansanääntä’ kysyttäisiin!”199
Riekki piti Venäjän elintarviketilannetta vaikeana. Ei ollut kumma,
jos viljaa ei riittänyt Suomeen, kun sitä ei ollut suurimpiin keskuksiinkaan. Vaikka Saksaa ja saksalaisia haukuttiin, hän uskoi, että heillä
oli parhaimmat olot. Sen sijaan Moskovassa oli valaistuskin lopetettu.
Hän kysyikin, missä olivat Venäjän metsät, kivihiili ja maailman suurimmat turvesuot. Venäjä oli laaja ja vastakohtien maa. ”Keltaisia työmiehiä tuodaan tehtaisiin, – omat käyvät sotia, istuvat tyrmässä tai ajetaan Siperiaan.”200
Riekki viittasi 9. maaliskuuta, jolloin hänen päiväkirjanpitonsa päättyy, aiempiin arvioihinsa sodasta. ”Nyt luin jonkun saksalaisen laskelmia samasta ja näen, etten ole aivan hongikossa”, hän intoili.
Lopulta vallankumous puhkesi. Riekki muisteli silloisia tunnelmia
1935 näin:
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Vankilasta vapautuneen Riekin ulkomuoto oli vallan toinen kuin opiskeluaikoina. Juhlinnasta eikä ylensyönnistä näkynyt jälkeäkään. Martti Riekin kokoelma.
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Maaliskuun 12. päivän 1917 aamuna kantautui huoneeseeni pihalta outoa melua. Arvelin ensin jäitten tippuvan räystäistä, mutta se olikin konekiväärien rätinää. Vähitellen tunkeutui vallankumouksellinen kansa vankilaankin avaten kopit. Kun minun
vuoroni tuli, syöksyi selliini kerrosta ylempänä asunut anarkistivanki. Hän heilutti kädessään nagania ja oli niin hurjistunut,
että minä, kun hän vallankumousilossaan syleili minua, otin häneltä aseen. Annoin sen sitten eräälle aliupseerille, jolla oli Yrjönristi ja joka todennäköisesti oli johtanut vankilan kaappausta.201
Riekki muisteli rauhoitelleensa tovereitaan. ”Antaa tämän menon nyt
rauhoittua. Ei hätäillä turhia, puhuin pojille.” Hän ei näyttänyt oikein
uskovan siihen, että tsaarivalta oli kaatumassa ja vapaus koittamassa.
Kun kaikki muut olivat jo lähdössä, Väinö Lindén oli väittämänsä mukaan kuullut Riekin huudon, ettei kukaan saisi lähteä. ”Vallankumous
ei voi onnistua, hän järkeilee, – hallitus pääsee varmasti voitolle! Jos
lähdemme, joudumme pian kiinni. Jos pysymme vankilassa, se luetaan
meille ansioksi”, Lindén muisti Riekin opettaneen muita.202
Olisiko mahdollista, että Riekki asettui poikkiteloin jo toisen kerran, vai muistiko Lindén tapahtumat väärin. Hän saattoi sekoittaa tapahtumat tulomatkaan, mutta koska Riekin luonteelle oli kuitenkin
tyypillistä tietynlainen varovaisuus, harkinta ja jahkailu, kertomuksessa
voi olla hyvinkin perää.
Vapautuneet suomalaiset istuivatkin hetken aikaa pohtimassa tilannetta, mutta tempautuivat sitten tapahtumien pyörteisiin mukaan. Pienen hetken jälkeen Sihvo, Ruuth ja Riekki ottivat johdon käsiinsä. Suomalaiset suuntasivat kohti Suomen asemaa. Siellä he törmäsivät Pietarin
suomalaiseen Eino Rahjaan, joka tuli esittelemään itsensä. Riekin mukaan hän oli heitä kaikkia kohtaan erittäin huomaavainen.203
Nämä kaksi vaikuttajapersoonaa olivat sittemmin 1920–30-luvulla
vastakkaisilla puolilla. Rahja SKP:n sotilasjärjestön johtajana yritti lietsoa Suomen proletariaattia vallankumoukseen kaikin mahdollisin keinoin. Hänen päämääränsä oli neuvosto-Suomi. Riekin tavoitteena taas
oli suur-Suomen luominen, pyrkimys estää vallankumous ja kommunistien valtaannousu. Miehet eivät tavanneet Pietarin tapahtumien jälkeen enää koskaan.
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Asemalla levisi tieto, että sinne oli saapunut kenraalikuvernööri Seyniä kuljettanut juna. Sotilaat pilkkasivat häntä ja lähtivät saattamaan
duumaan. Hän sai tarpoa paksussa lumessa, eikä armoa herunut. Kujan
molemmin puolin seisoi myös muutamia suomalaisia aktivisteja, jotka
sättivät kukistunutta satraappia koko ajan pilkkahuudoillaan ja uhkauksillaan.204
Kaupungille Juho Heiskasen ja Jussi Väisäsen kanssa lähtenyt Riekki
joutui mielenkiintoisiin seikkailuihin. He sotkeutuivat kulkueeseen, joka eteni kohti Taurian palatsia. Marssiin osallistui tuhansia sotilaita ja
kymmeniätuhansia muita kansalaisia. Rivien edessä kulki sotilassoittajia
ja miehiä, jotka kantoivat banderolleja. ”Minä jouduin kulkemaan aivan eturivissä Rahjan ja monien muiden sikäläisten vallankumousjohtajien kanssa. Kaiken aikaa kaikuivat huikeat ’uraa’-huudot ja Marseljeesin säveleet vyöryivät valtavina. Tämän vapaudenhymnin kaikuessa
otin minäkin muiden tapaan lakin päästäni ja yleinen innostus tempasi
minutkin aivan väkisin valtaansa”, Riekki muisteli seikkailuaan.205
Aarne Sihvon mukaan Riekki kävi myös keskustelemassa duuman
jäsenten kanssa suomalaisten asemasta. ”Täydellinen päätös: suojelus
täällä ja matkakirjat aikanaan kotiin. Nyt siellä vielä hallitsevat santarmit ja – Maschkewitz.”206
Tieto poliittisten vankien karkaamisesta kiirikin pian Venäjän korkeimpien hallintovirkamiesten korviin. Kenraalikuvernööri Seyn oli antanut ennen kukistumistaan kenraali Jereminille, kuvernööreille ja 42.
Armeijakunnan komentajalle käskyn vangita ensi tilassa kaikki karkurit.
Niin ei kuitenkaan tapahtunut.207
Kaiken kauheuden keskellä Pietarissa sattui myös hauska yhteensattuma. Koska Suomessa oli epätietoisuus tilanteesta, Pietariin lähetettiin
delegaatio ottamaan siitä selvää. Perille päästyään siihen kuuluneet
suuntasivat oikopäätä suomalaisen seurakunnan pastorin kotiin, jossa
oli jo runsaasti muuta väkeä koolla. Siellä kerrottiin, että maassa oli alkanut vallankumous. Kohta sinne saapui myös Špalernajasta vapautuneita vankeja. Tällöin kävi ilmi, että Suomesta saapuneella Väinö Tannerilla oli rahoja toimitettavaksi juuri Riekille, jonka hän tapasi nyt ensimmäistä kertaa. Rahat hän oli saanut Elannon toiselta johtajalta, Riekin sisaren mieheltä, Otto Valmarilta.208
Vallankumous vapautti kaikkiaan 13 jääkäriä ja noin 60 muuta pidätettynä ollutta. Muutaman päivän päästä he saivat Suomen Pankista
77

Esko Riekki ja Ami Pallari olivat kihlautuneet virallisesti syksyllä 1916 Špalernajassa. Tätä kuvaa tuskin otettiin silloin, vaan kuva on otettu mahdollisesti
Oulussa maaliskuussa 1917 ennen nuorten pakenemista Ruotsiin. Martti Riekin kokoelma.

varoja kotimatkaansa varten. Oli monia syitä kiirehtiä vallankumouksen alta pois. Riekki muisteli myöhemmin mm. erään venäläisen lakimiehen kehotusta lähteä heti. Hän väitti kuulleensa, että uudetkin vallanpitäjät pitivät suomalaisten vapauttamista virheenä. Myöhemmin
saatiinkin tietää, ettei armahdus koskenut valtiollisia vankeja.209
Kotimatka saattoi vihdoin alkaa. Ensimmäiset lähtivät 17. maaliskuuta matkaan. Riekki matkusti tovereineen viimeisenä. Ennen lähtöään he vierailivat vielä suomalaisten rautatieläisten juhlassa lyhyellä
tervehdyskäynnillä. Voi hyvinkin olla niin, että monet näistä olivat 1918
toisella puolen kuin aktivistit ja jääkärit. Heti sen jälkeen Suomeen alkanut matka sujui ongelmitta. Viipurissa matkalaiset kohtasivat tohtori
Rudolf Holstin ja johtaja Tannerin. Tunnelma oli korkealla.210
Viipurissa matkalaiset havaitsivat, ettei Suomen mielipideilmasto
vastannut heidän toiveitaan. Monille näytti riittävän paluu ante Bobri78

kov -tilanteeseen. Jääkäreille ja ”kalterijääkäreille” se oli kuitenkin aivan
liian vähän. He halusivat kokonaan irti Venäjästä.211
Varuillaan oloon oli aihetta. Helsingin asemalla asteli vastaan tiukkailmeinen sotilaspatrulli, joka tutkaili tulijoita silmät tarkkana. Vaikka
Riekki muisti erään sotilaan sanoneenkin toiselle, että nämä ”ovat poliittisia”, sotilaat eivät estäneet heidän kulkuaan. Vallankumous oli tehnyt tehtävänsä. Sotilailla ei ollut erityisempiä haluja ryhtyä pidätyksiin.
Helsingissä laihaakin laihempi Riekki tapasi Oulusta saapuneen äitinsä, jota hän ei ollut nähnyt yli vuoteen. ”Nämä ajat olivat sirotelleet
paljon harmaata hänen hiuksiinsa, mutta rohkeasti hän oli kestänyt kaiken”, Riekki muisteli tapaamista. Ehkeivät isä ja morsian olleet saapuneet Helsinkiin; heistä Riekki ei ainakaan puhu mitään. Vaikka läheisten kanssa olikin hauskaa olla pitkästä aikaa jälleen yhdessä, velvollisuudet kutsuivat. Jo illalla Riekki oli Pohjois-Pohjalaisessa Osakunnassa
neuvottelemassa toisten kanssa tilanteesta. Samalla oli puhetta siitä, pitäisikö matkaa jatkaa eteenpäin. Jo parin päivän päästä hän istui Oulua
kohti kiitävässä junassa. Kotikaupungissa mm. työväenneuvoston edustajat saapuivat hänen vankilatoverinsa, vaatturimestari Jaakko Kemppaisen kanssa tervehdyskäynnille hänen luokseen.
Ei ole säilyt mitään tietoja siitä, mitkä olivat Riekin perheen tunnelmat. Mistä perhepiirissä keskusteltiin? Mitä hän kertoi morsiamelleen,
mitä vanhemmilleen ja ystävilleen? Riekki ei ole näitä muistellut, eikä
muitakaan tietoja Oulun ajasta ole säilynyt.
Oulussa oli tapahtunut kuitenkin paljon; olihan kotona olosta vierähtänyt reilu vuosi. Valkea kaupunki juhli nyt vapauttaan. Monilla
kadunmiehillä, joita osallistui mielenosoituksiin ja toritapahtumiin, oli
punainen neilikka napinlävessään. He saattoivat myös veljeillä venäläisten sotilaiden kanssa. Kuvernööri af Enehjelm oli saanut jättää paikkansa. Hänen seuraajakseen oli nimitetty entinen aktivisti ja voimaliittolainen Matts von Nandelstadth. Lääninvankilan poliittiset vangit oli vaadittu vapaiksi ja muutama heistä oli tuotu kohottamaan isänmaallista
tunnelmaa Oulun Suomalaiselle Klubille, jossa juhlittiin yötä päivää.212
On mahdollista, että Riekkiä harmitti kansalaisten jatkuva juhliminen. Aktivistien mielestä tyytyväisyys oli petollista illuusiota, sillä todellisuudessa Suomi ei ollut vapaa. Siihen oli vielä pitkä ja vaivalloinen tie.
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PAKO RUOTSIIN
Riekin mielessä lienee käynyt ajatus, ettei hän palaisi enää Suomeen,
jos hän pakenisi maasta. Eihän vapaus ollut varma. Edessä olisivat maanpakolaisvuodet. Hän saattoi hyvinkin miettiä, miten hän kykenisi minimoimaan taloudelliset menetyksensä ja järjestämään perheensä elatuksen, sillä myös morsian oli viisasta ottaa mukaan. Näistä kysymyksistä on perhepiirissä varmasti keskusteltu, vaikkei niistä olekaan jäänyt
minkäänlaista aineistoa kertomaan.
Riekki valitsi paon. Eräänä maaliskuun aamuna hän työntyi morsiamineen pohjoisen junaan ja aloitti jännitystä täynnä olevan matkansa. Vaikka valta oli vaihtunut, kaikki ei ollut muuttunut. Santarmit seurasivat häntä ja hänen nuorikkoaan silmät tarkkana. Heidän onnistui
lopulta harhauttaa seuraajiaan ja saapua onnellisesti Tornioon. Sieltä he
siirtyivät ensin Alatorniolle, jossa luotettava tullivartija neuvoi tien
Ruotsiin. Luvattomassa rajan ylityksessä oli kuitenkin omat riskinsä. Jos
venäläinen patrulli näkisi, saattaisivat kuulat vinkua!213
Pitkän sivakoinninkaan jälkeen Riekki ei ollut täysin varma, olivatko he jo Ruotsissa vai vielä Suomessa. ”Tiellä hiihteli meitä vastaan pari
miestä, joita aloin epäillä ja vedin pistoolini esille, kunnes tunsinkin
miehet vanhoiksi tuttavikseni.” Toinen oli osakuntatoverini Iikka Montell ja toinen jääkäri Einar Wichmann (myöh. Vihma).
Voi vain kuvitella sitä riemua, joka syntyi, kun nuoret huomasivat
olevansa Ruotsissa, jonne santarmien käsivarsi ei yltäisi. Entisten osakuntatoverien tapaaminen oli juhlinnan arvoinen. Miellyttävää myös
oli, että joukko Riekin aikanaan Saksaan lähettämiä nuoria miehiä muisti
häntä Haaparantaan seuraavalla sähkösanomalla: ”Glückwünsche. Sende
Tausend Mark telegraphisch.” Jälkeenpäin hän muisteli, että rahan lähettämispyyntö jäi kyllä täyttämättä, sillä hänellä ei ”sattunut olemaan
joutilasta tuhatlappusta”.214
Riekki ei kyennyt täyttämään samojen tovereidensa uusintapyyntöäkään, vaikka sellainen oli ymmärrettävä. Libaussa ja Lockstedtissa
olevien jääkäreiden rahapula oli jatkuva. Nyt rahanpuute saattoi tuntua
entistä pahemmalta, sillä rahaa hupeni jos jonkinlaisiin ilopaikkoihin,
koska jääkäripataljoonan 27:n pääosat vedettiin juuri noihin aikoihin
selustaan. Nälkäkin kurni, sillä selustassa olevat saivat aina rintamasotilasta pienemmät muona-annokset.215
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Esko ja Ami Riekki viettivät toukokuussa 1917 Tukholmassa häitään. Yhteisessä kuvassa häävieraina olleet aktivisti- ja jääkäritoverit edestä vasemmalta lukien: Kai ja Greta Donner, Erik Bahne, Väinö Puhakka, Aino Kaksonen, Aarne
Sihvo, Yrjö Ruuth, Herman Stenberg, Harry Levander, Juho Heiskanen ja Jussi
Väisänen. Martti Riekin kokoelma.

Riekin saamasta kerjuukirjeestä nousee mieleen myös jekun mahdollisuus. Etenkin ensimmäinen sähke panee epäilemään, että jotkut
hänen toverinsa yrittivät hiukan pilailla tämän nuukuuden kustannuksella. Lockstedtin leirillä ja siellä, missä jääkäripataljoona 27 tuolloin oli,
oli hänen entisten osakuntatovereidensa lisäksi nimittäin niitä miehiä,
joita hän oli lähettänyt Oulusta matkaan tai joita sieltä oli lähtenyt hänen pidättämisensä jälkeen. Siellä oli myös oululaisia nuoria, jotka olivat toimineet ensin hänen avustajinaan ja tunsivat hänen luonteensa,
jos toki varallisuutensakin, riittävän hyvin.216
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Pienen rajakaupungin Haaparannan merkitys oli moninkertaistunut sota-aikana. Pakolaiset, etelästä saapuneet keinottelijat, sotainvalidit
ja monenlaiset muut kulkijat kuuluivat jokapäiväiseen elämään. Punainen Risti kuljetti rajakaupunkien kautta sota-aikana 65 500 sairasta ja
invalidisoitunutta sotavankia. Rajaseutu näki silloin sodan todelliset
kasvot. Yli 200 saksalaista, itävaltalaista ja turkkilaista sai viimeisen leposijansa kaupungin hautausmaalla.217
Filpuksen majatalossa Riekki kohtasi morsiamineen joukon ystäviään.
”Kai Donner, Jakobson, Sven Weckström, Lenna Knaapi, Arvi Hällfors
ja monet muut olivat meitä vastassa”, hän muisteli. Heiltä hän sai varmasti kuulla toinen toistaan mielenkiintoisempia kertomuksia heidän
seikkailuistaan. Donner ja Jacobson olivat saapuneet rajakaupunkiin toteuttamaan huimaa suunnitelmaansa Weckströmin vapauttamiseksi Oulun lääninvankilasta. Koska vallankumous vapautti kuitenkin hänet niin
kuin muutkin poliittiset vangit, suunnitelmaa ei tarvinnut toteuttaa.218
Salaliittolaiset halusivat pohtia tilannetta, minkä vuoksi he järjestivät
kaupungissa neuvottelun, johon saapui useita aktivisteja ja muutamia
jääkäreitä. Myös Oulun läänin uusi kuvernööri von Nandelstadth saapui tilaisuuteen kuulostelemaan, pitivätkö jo Helsinkiin kantautuneet
huhut jääkäreiden mahdollisesta kotiinpaluusta ja siten yhteiskunnalle
aiheutumassa olevasta uhasta paikkansa. Oulusta oli paikalla myös toimittaja Mäkelin, joka oli Riekin mukaan edelleen ”jyrkästi sillä kannalla, että jääkärien on puututtava Suomen asioihin ja saavuttava kaikkien
yhdessä eikä yksitellen kotimaahan”.219
Aktivistit päättivät jatkaa toimintaansa, vaikka venäläiset olivat yrittäneet jo houkutella heitä luopumaan ja jääkäreitä palaamaan tuhlaajapoikina takaisin kotimaahansa. Mäkelin lähetti 26. maaliskuuta Haaparannasta jääkäripojalleen Leolle Libauhun kirjeen, jonka sisällön jääkärit tunsivat hyvin. Hänen mukaansa jääkäreiden ei pitänyt missään tapauksessa palata pienissä ryhmissä Suomeen, kuten huhuttiin, sillä sellaisesta olisi hänen mielestään hyötyä vain bobrikovilaiselle suunnalle.
Heidän olisi pysyttävä yhtenä joukkona, otettava ohjeita heiltä (sosiaalidemokraateilta) ja odotettava sopivaa aikaa, sillä suuret teot odottivat heitä
kaikkia. Jääkärit tulkitsivat kirjeen sosiaalidemokraattien myönteiseksi
kannanotoksi jääkäriliikkeeseen.220
Vaikka Riekin panos kokouksessa oli vähäinen, Haaparannassa sattui tapaus, jossa hänellä oli osansa. Suomesta tulleet törmäsivät raja82

seudulla Suomeen matkalla olevaan jääkäri Aroseen. Tällöin Riekki toimi. Hän oli kuullut miehen nimen useita kertoja Špalernajassa tutkintapöytäkirjojen lukutilaisuudessa. Santarmien kätyrinä tämä oli näet
tehnyt kautta linjan ilmiantoja ja saattanut monia vaikeuksiin. Ennen
kuin hän ehti jatkamaan konnantöitään Suomeen, hänet napattiin Riekin vaatimuksesta kiinni ja palautettiin Saksaan. Hän katosi sille tielleen.221
Riekin ja hänen morsiamensa matka jatkui Tukholmaan. Menomatkallaan he poikkesivat vielä Sollefteåssa, jossa syntyi ongelmia, kun
paikallinen poliisijohtaja epäili Riekkiä vakoilijaksi. Pitkän keskustelun
jälkeen hän sai tämän lopulta uskomaan, että oli tullut Ruotsiin vain
kieltä opiskelemaan.
Tukholmassa Riekki tapasi mm. maisteri Väinö Puhakan, tohtori
V. O. Sivénin, vapaaherra Adolf von Bonsdorffin ja Yrjö Ruuthin. Totta
kai he puhuivat politiikkaa. Vaikka uusi tilanne oli lupaava, se suututtikin. Saksa ei halunnut lisätä tukeaan vapausliikkeelle; sekin oli odottavalla kannalla. Lisäksi monille suomalaisille näytti riittävän, että autonomia oli käytännössä palautettu. Siihen tyytyneet ummistivat aktivistien mielestä silmänsä Venäjän vallanpitäjien hunajaisiin lupauksiin kätkeytyneiltä syöteiltä. Politikoinnin ohessa Riekki tapasin myös Lockstedtin leiriltä tulleita tuttuja, joille hän sai tilaisuuden myös esitellä
morsiamensa.
On selvää, että Riekki kuuli myös niistä ristiriidoista, joita jääkäreiden keskuudessa oli ilmennyt. Hän sai varmasti tietää, että jääkärit oli
viety vastoin lupauksia rintamalle. Hän sai kuulla myös, miten saksalaiset olivat yrittäneet käyttää jääkäreitä häikäilemättömästi omiin tarkoituksiinsa unohtaen täysin sen, että heidät piti säästää Suomen vapaussotaa varten. Rintamalla jääkäreistä oli yritetty muodostaa iskujoukko,
joka olisi joutunut ilmeisen suureen vaaraan joutuessaan toimimaan vihollisen selustassa. Vasta protestoinnin jälkeen hankkeesta oli luovuttu.
Vastarintaan nousseet olivat saaneet maksaa kuitenkin sotilaskuria vastaan rikkomisestaan; kymmeniä uskaliaita miehiä oli teljetty syksyllä
1916 perustettuun Altonan-Bahrenfeldtin työosastoon.222
Riekki sai tietää, että Altona-Bahrenfeldtin työosastoon joutuneiden
olot olivat mitä kurjimmat. Oli jopa aihetta epäillä, että monien suomenkielisten joutumisesta sinne olivat vastuussa jääkäripataljoonan
ruotsinkieliset johtomiehet. Samuel Sihvo oli pyytänyt veljeään Aarnea
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tekemään heidän hyväkseen kaikkensa. Koska asia oli suomenkielisille
yhteinen ja tärkeä, tästä kysymyksestä keskusteltiin varmasti. Riekki ei
kuitenkaan koskaan ottanut asiaan kantaa.
Riekin isä lienee käynyt huhti–toukokuussa Tukholmassa, sillä hänelle myönnettiin 24. huhtikuuta kuukauden passi Ruotsin matkaa varten. Minkäänlaisia varmoja tietoja hänen ja nuorenparin tapaamisesta ei
ole kuitenkaan suvussa säilynyt.223
Riekki ja hänen kihlattunsa päättivät avioitua mahdollisimman pian.
Molemmille yhteinen elämä oli Eskon vankila-aikana ollut suuri haave.
Heidät oli kuulutettu jo Suomessa, mutta sepä ei pätenytkään Ruotsissa. Niinpä kuulutukset oli otettava uudelleen. Mutta kun kaikki oli selvää, heidät vihittiin 17. toukokuuta 1917 Tukholman suomalaisessa
kirkossa.224
Häälounas nautittiin ravintola Bellmansrossa. Kuten vanhasta valokuvasta näkyy, tilaisuudessa oli paikalla monia suomalaisen aktivismin
ja jääkäriliikkeen keskeisiä henkilöitä. Esko ja Ami Riekki olivat erikoinen pari. He olivat kihlautuneet Špalernajan vankilan muurien sisällä
hirttopuun varjossa, tutkintatuomari Maškevitšin toimiessa todistajanaan. Mikä olisi ollut somempaa kuin kruunata tämä erikoinen suhde
häillä, joiden vieraina oli toinen toistaan ansioituneempia salaliittolaisia.
Saksaan Altona-Bahrenfeldtin jupakkaa selvittämään matkalla ollut
Aarne Sihvo muisteli tapausta lyhyesti: ”Ennen lähtöäni olin kuitenkin
todistamassa vankilatoverini Esko Riekin vihkiäisiä Tukholman suomalaisessa kirkossa. Suksilla oli täytynyt hänenkin poistua yön pimeydessä
rajan yli ja oli hän tuonut morsionsa mukanaan.” Häämatkan Riekit tekivät Enköpingiin, jossa he viettivät koko kesän.225
Olivatko nuorenparin vanhemmat häissä? Koska olot olivat aiempaa
vapaammat, ainakin se oli teoriassa mahdollista. Riekin äiti tuskin oli,
sillä hän ei ollut hankkinut passiakaan. Morsiamen vanhemmillekaan ei
ollut myönnetty passeja. Sen sijaan isän passi oli voimassa 24. toukokuuta 1917 saakka. Vaikka hän ei olekaan yhteisessä hääkuvassa, johon
on voitu tarkoituksella koota vain aatetovereita, hän istuu morsiusparin
ja kahden herran kanssa eräässä toisessa, päiväämättömässä valokuvassa,
joka on voitu hyvinkin ottaa häiden aikoihin.
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Riekki palasi syksyllä 1917, kuten hän itse toteaa, ”taas Tukholmaan
politikoimaan”. Silloin aktivistien ja sosiaalidemokraattien kuherruskuukausi oli jo päättynyt. Yhteistyössä suoritettavaa Venäjän vastaista
kansannousua ei tulisi. Vaikka Riekki ei missään tapauksessa kuulunut
Tukholman-aikanaan aktivistien johtoryhmään, joka neuvotteli saksalaisten, ruotsalaisten ja suomalaisten sosialistien kanssa yhteistyöstä,
hän tapasi kuitenkin kerran sattumalta Hjalmar Brantingin Kastenhofin ravintolassa. Niinpä hän meni kertomansa mukaan tovereineen
juttelemaan. He yrittivät selittää tälle Suomen tilannetta, mutta Branting
suhtautui Riekin mukaan verraten kylmäkiskoisesti heidän asiaansa.226
Riekki tuskin käytti kaikkea aikansa tällaiseen ”ravintolapolitikointiin”? On aihetta epäillä, että hän sai myös jonkinlaista tiedustelukoulutusta, mistä hän ei ole puhunut kuitenkaan mitään, sillä tuskinpa hän
ilmestyi aivan pystymetsästä ja kuitenkin jollakin tavalla ammattilaisena
muutaman kuukauden päästä jääkärikapteeni K. M. Walleniuksen Vienan retkelle. Riekki oli tosin harrastanut tiedustelua jo maailmansodan
alussa, mutta se tuskin oli riittävä ”koulutus”.
Monista Riekin ja hänen nuorikkonsa kuukausista ei tiedetä juuri
mitään. Missä he asuivat, keiden kanssa seurustelivat, mitä tekivät? Vain
muutama valokuva on säilynyt. Muuten kaikki on täysin hämärän peitossa. Riekki eikä hänen vaimonsa ole näitä asioita muistellut, eivätkä
sukulaiset tiedä niistä mitään. Varmasti Oulusta ja Ouluun kulki kirjeitä, joita ei ole valitettavasti kuitenkaan säilynyt.
Kai Donnerin arkistossa on säilynyt kirje, joka lienee Riekin kirjoittama. Hän on päivännyt sen 22. heinäkuuta 1917 Edebossa, jossa hän
lienee ollut metsän leimauksessa. Hän kosketteli kirjeessään mm. rahaa
ja valtiollista tilannetta. ”Eduskuntamme viimeksi ottama askel on meille
tietysti ilosanoma, vaikka osa edustajista kaiketinkin kunnioitettavista
vaikutteista on ollut sellaista asiain kiirehtimistä vastaan. Minä ’tykkään’
kiireestä, sikälikuin sitä taidolla viljellään ja alan olla hiukan kärkäs näkemään asiamme loppua – en sitä paitsi välittäisi templata metsää tähän
aikaan.”227
Kirjeen murre sopii Riekille. Hän viittaa selvästi siihen itsenäisyyskysymyksen myönteiseen kehitykseen, joka oli tapahtumassa, kun sosiaalidemokraattien kansanedustajat Yrjö Mäkelin ja Oskari Tokoi oli86

Riekin nuoripari viihtyi Tukholman muiden suomalaisten seurassa. Kuvassa
Ami etummaisena pinon päällä ylioppilaslakki päässään, Esko hiukan taaempana. Martti Riekin kokoelma.

vat käyttäneet huhtikuussa rohkeita puheenvuoroja itsenäisyyden ja jääkäreiden puolesta. Keväällä oli syntynyt myös aktivistien ja sosiaalidemokraattien jonkinlainen kuherruskuukausi, jonka seurauksena osapuolet olivat neuvotelleet kesäkuussa Tukholmassa kansannousun toimeenpanosta Suomessa. Vaikka kaikista kysymyksistä ei syntynyt yhteisymmärrystä, merkittävää oli samanlainen näkemys ns. valtalaista.228
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Kirjeen viittaus liittyykin selvästi senaatin antamaan lakiesitykseen
korkeimman vallan käytöstä. Eduskunta hyväksyi mainitun lakiesityksen äänin 136–55. Tämän valtalain tavoitteena oli valtiojärjestyksen
muuttaminen; monarkian sijaan piti saada kansanvalta. Laki ei tullut
koskaan kuitenkaan voimaan, sillä Aleksander Kerenskin väliaikainen
hallitus päätti 31. heinäkuuta hajottaa Suomen eduskunnan. Vaikka
maan porvaristo oli monesti valmis haukkumaan venäläisiä, tämä päätös oli heille mieluinen. Riekki ei käsitellyt asiaa koskaan myöhemmin.
Kirjeen paljastaa Riekin kirjoittamaksi myös viittaus johonkin velkaan, jonka maksua hän ei sanonut pystyvänsä suorittamaan; hän oli
ehtinyt tuhlata jo rahansa, eikä hänen palkkansa ollut kovin suuri. Hän
viittasi samalla tunnettuun provokaattori Pusaan. ”Liekö se herra P.,
joka kuuluu yhtä puolueettomasti palvelleen kahta herraa, puhunut totta kuin oli vaimolleni telefonissa sanonut jo aikoja sitten maksaneensa
velkansa minulle (veli Riekille).” 229
Kirje sopii siinäkin mielessä Riekin kirjoittamaksi, että hän oli naimisissa, eikä aktivisteihin kuulunut muita samannimisiä. Jääkäripataljoonassa oli tosin kaukainen sukulainen, mutta hänestä tässä yhteydessä
ei voi olla kysymys. Riekki päätti kirjeensä ilmoitukseen, että he voivat
hyvin, ja arvoitukselliseen pyyntöön ilmoittaa hänelle ”heti kuin saa ruveta valmistautumaan siantappuun”. Mahdollisesti se oli viittaus toiveissa olevaan kansannousuun?
Mitään maihinnousua eikä kansannousua tapahtunut. Päinvastoin
sosiaalidemokraatit ja aktivistit alkoivat kulkea eri suuntiin kyräilevissä
tunnelmissa. Toinen haki yhä selvemmin ratkaisua mahdollisesti tapahtuvasta Venäjän uudesta vallankumouksesta, toinen tukeutui taas entistäkin päättäväisemmin Saksaan, ryhtyi aseiden kuljettamiseen Suomeen
ja valmistautui kapinaan venäläisiä vastaan.230
Kun Venäjällä tapahtui marraskuussa 1917 uusi vallankumous, ja
bolševikit nousivat valtaan, mullistus heijastui Suomeenkin. Punakaartit
ottivat vallan seuranneen yleislakon ajaksi. Ne eivät pitäneet sitä kuitenkaan, ja lakon jälkeen sosiaalidemokraatti Tokoin senaatti erosi. Tätä
ennen sosiaalidemokraatit olivat jo hävinneet lokakuussa eduskuntavaalit. Ns. itsenäisyyssenaatin, jonka muodosti 27. marraskuuta P. E. Svinhufvud, asema ei ollut mitenkään vahva. Tilanteen parantaminen olisi
edellyttänyt, että maahan olisi saatu mahdollisimman pian järjestys.
Saksan suosituksesta ja Svinhufvudin senaatin esityksestä Suomi ju88

listautui 6. joulukuuta itsenäiseksi. Vaikka Svinhufvud toivoi tunnustusta Saksalta, se kehotti kääntymään V. I. Leninin bolševikkihallituksen puoleen, joka tunnustikin Suomen itsenäisyyden ensimmäisenä.
Kehitys näytti hyvältä, sillä hento itsenäisyys sai tammikuussa 1918 vielä Ruotsin, Ranskan (4.1.) ja Saksan (6.1.) tunnustukset.
Näin Suomi oli itsenäinen. Jääkäreitä ja kapinaa varten jo salakuljetettuja aseita ei näyttänyt tarvittavan. Mahdollisesti Riekki tunsi muiden tavoin mielihyvää itsenäisyyden vuoksi, vaikka loppujen lopuksi se
näytti tulleen liiankin helpolla. Siihen ei tarvittu sellaista voimainponnistusta, johon hänkin oli muiden aktivistien ja jääkäreiden tapaan ilmeisesti valmistautunut.231
Olen toisaalla pohtinut sitä, mikä olisi saattanut olla aktivistien ja
jääkäreiden tulevaisuus, jos heidän huima yrityksensä ei olisi onnistunutkaan, ja Suomi olisi jäänyt osaksi keisarillista Venäjää. Silloin jälkimaailman kuva liikkeestä olisi todennäköisesti ollut aivan toinen kuin
nykyään eikä lainkaan myönteinen. Kuten olen todennut, ehkä jotkut
olisivat siirtyneet Yhdysvaltoihin tai jääneet Ruotsiin. Liikkeen jatkuminen jossakin muodossa olisi ollut hyvin epätodennäköistä.232
Näitä kysymyksiä ei Riekin tarvinnut vuodenvaihteessa 1917–1918
enää miettiä. Hän vietti ensimmäistä itsenäisen Suomen joulua vaimonsa ja ystäviensä kanssa Ruotsissa. Ei ole mitään tietoja, että heillä olisi
ollut vieraita Suomesta.
Joulun jälkeen alkoi Suomen ulkoasiainhallinnon luominen. Tukholmaan perustettiin jonkinlaisen lähetystön tapainen, vaikka mistään
ulkoasiainhallinnosta sanan varsinaisessa merkityksessä ei voinutkaan
vielä puhua.233
”Lähetystön” johtoon tuli tohtori Georg von Wendt. Riekki oli lähetystön ensimmäisiä virkamiehiä. Hän hoiti passiasioita ja joutui mm.
olemaan varsin paljon tekemisissä Neuvosto-Venäjän lähettiläs V. Vorovsky-Orlovskin kanssa. ”Oli tapana viseerata suomalaisten passit venäläisiä viranomaisia varten Venäjän lähetystössä ja venäläiset passit suomalaisia viranomaisia varten Suomen lähetystössä. Hoitelin muun
muassa näitä passiasioita”, hän muisteli.234
Kehitys ei ollut kuitenkaan rauhanomainen. Pitkän vihanpidon jälkeen Suomessa puhkesi tammi–helmikuussa 1918 punakapina. Se kehittyi kohta kansalais- ja sisällissodaksi. Myös vapaussota väikkyi hetken
aikaa edessä, sillä venäläiset sotilaat eivät olleet poistuneet kaikkien mie89

Vaikka Suomi itsenäistyi joulukuussa 1917, Riekit viettivät joulunsa kuitenkin
Ruotsissa. Kuvassa suomalaisia kokoontuneina Karlavägen 14:ssä. Riekit etualalla. Martti Riekin kokoelma.

lestä kyllin nopeasti maasta. Oli ollut myös mellakoita ja esiintynyt väkivaltaa. Kiihkeimmät ehtivät vaatia jo kurinpalautustakin. Kun kenraali C. G. E. Mannerheim ryhtyi tammikuun lopussa hallituksen antamin valtuuksin riisumaan Etelä-Pohjanmaan venäläisiä varuskuntia aseista, punaisten kapinaan nousu tapahtui samaan aikaan. He ottivat EteläSuomen keskukset haltuunsa. Mannerheim oli ehtinyt kuitenkin jo tätä
ennen luoda Etelä-Pohjanmaalle tukialueensa ja perustaa päämajansa.
Vaikka hän korosti, että suomalaiset selviytyisivät yksinään, hän kääntyi
jo sodan ensi päivinä ruotsalaisten puoleen avunpyynnöllään. Saksan
hän ei halunnut kuitenkaan sotkeutuvan Suomen sisäisiin asioihin.235
Oululainen Kaiku julisti 29. tammikuuta: ”Suomen itsenäisyys on
vaarassa. Kaikki kansalaiset taisteluun maamme itsenäisyyden puolustamiseksi!” Pohjois-Suomessa sota jäi lyhyeksi. Valkoiset ottivat heti hel90

mikuun alussa Rovaniemen ja Oulun. Tarvittiin vielä Tervolan ja Tornion taistelu, ja jo muutaman päivän päästä koko Pohjois-Suomi oli
valkoisilla. Lehti luonnehti sotaa ”vapaustaisteluksi”.236
Vaikka venäläisten reaktioita oli pelätty, he jäivät sodassa varsin passiivisiksi. Siksi sodasta ei tullut puhdaspiirteistä vapaussotaa, vaikka hallituksen joukot löivätkin venäläisten kanssa rajusti yhteen muutamin
paikoin (esim. Torniossa). Koska venäläiset avustivat jossakin määrin
kapinallisia ja ruotsalaiset sekä myöhemmin maihinnousun suorittaneet
saksalaiset valkoisia, sodasta kehittyi lähinnä kansalais- ja sisällissota.237
Tammi–helmikuussa oltiin siinä tilanteessa, johon kiihkeimmät aktivistit olivat valmistautuneet. He saivat sittenkin taistella. Vasta verenvuodatuksen jälkeen vapaus tuntuisi joltakin, kuten Riekin vankilatoveri Kyösti Wilkuna oli kirjoittanut jo ennen taisteluja. Aktivistien ja
jääkäreiden keskuudessa oli ilmennyt myös halua panna ”ryssän” kanssa
veljeilemään alentuneet punaiset kuriin ja suorittaa jopa puhdistuksia.
”Ryssien” lisäksi oli alettu yleisesti puhua ”punaryssistä”, joilla tarkoitettiin nimenomaan suomalaisia punaisia. Koska hallitus piti jääkäreitä
sotajoukkojensa ytimenä, joka suorittaisi maan rauhoittamisen, heistä
tuli näin myös sisäpoliittinen voimatekijä. Sota ehti kuitenkin puhjeta,
ennen kuin heidän kotiinlähtönsä varmistui. Mutta kun se vihdoin
koitti, monen jääkärin päiväkirjassa puhuttiin myös kaunistelematta
kostamisesta. Jääkäreiden toiminta ei suuntautunutkaan vain venäläisiä
vastaan.
Vaikka jääkärit ja aktivistit olivat arvostelleet Saksaa, jääkäriliike oli
niin saksalainen luonteeltaan, etteivät siihen kuuluneet nähneet vaaraa,
joka itsekkääseen suurvaltaan sitoutumisessa piili. Tietyllä tavalla kyseessä oli kääntöpuoli punaisten uskosta hyviin venäläisiin.
Ilmeisesti Saksan pyyteettömyyteen uskovista oli sitä parempi, mitä
enemmän maassa oli saksalaisia ja mitä enemmän he määräsivät maan
sisäisistä asioista. Siinä mielessä selvä puolen valinta oli ymmärrettävää,
ettei punakapinan voitto ollut yhtään houkuttelevampi vaihtoehto. Vasta ajallinen etäisyys on paljastanut molempien varjopuolet. Myöhemmät tutkijat ovatkin olleet sotasukupolvea tai 1920–1930-luvun tulkitsijoita paljon kriittisempiä.238
Riekin tehtäväksi lankesi ministeri G. A. Gripenbergin käskystä suhteiden katkaiseminen Neuvosto-Venäjän Tukholman-lähetystöön. Riekki mainitsee käyneensä ilmoittamassa asiasta Vorovsky-Orlovskille, joka
91

oli erittäin hämmästynyt ja soperteli, miten vakava asia tämä oli. ”Kunhan tästä ei vain koituisi ikävyyksiä teille. Tervehtikää ministeri Gripenbergiä, että hän harkitsisi vielä asiaa”, Vorovsky-Orlovski oli mumissut.239
Riekki muisteli vuosia myöhemmin, että hänen tehtävänsä oli sodan
alkuvaiheessa mm. huolehtia hallituksen joukkojen avuksi rientävien
ruotsalaisten ja suomalaisten vapaaehtoisten upseereiden palvelussopimuksien teosta. Lisäksi hänen oli hoidettava elintarvikkeiden lähettämisestä kotimaahan sekä kirjeenvaihdosta ylipäällikkö Mannerheimin päämajan kanssa. Viime mainittu tehtävä paljasti varmasti yhtä ja toista
mielenkiintoista, josta olisi ollut paljonkin myöhemmin kerrottavaa.
Hän ei palannut asiaan kuitenkaan koskaan.
Aseitakin Tukholman-lähetystö hankki, vaikka niiden vienti Suomeen olikin vaikeaa. Se tapahtui pienissä erissä ja salaisen kuriiripostin
välityksellä. Tukholmassa olevien sanomalehtimiesten informoiminen
kysyi myös paljon aikaa ja vaivaa, sillä sikäläiset lehdet olivat täynnä
mitä ihmeellisimpiä ja paikkaansa pitämättömiä sensaatioita Suomen
tapahtumista. Myöhemmin talvisodan aikana Riekki koki melkein samanlaisen tilanteen Torniossa.
Riekki ehti varmasti havaita, ettei Suomen kansa ollut yksimielinen.
Kapina oli ollut siitä tietenkin selvin osoitus. Mutta oli ilmennyt muutakin. Hän lienee ymmärtänyt, vaikkei puhukaan asiasta, miksi eivät
edes kaikki jääkäritkään olleet yksimielisiä ja samalla puolella. Hän oli
toiminut värvärinä ja saattanut Oulusta Ruotsiin jos jonkinlaista rekryyttiä – sakilaisista herraspoikiin. Olisi ollutkin ihme, jos sellainen heterogeeninen joukko olisi ollut täysin yksimielinen nyt, kun kansakunta
oli revennyt kahtia! Tukholman-lähetystön työntekijänä ja kirjeenvaihdosta Mannerheimin päämajan kanssa vastaavana hän varmasti tiesi
myös, että huomattava osa jääkäreistä oli jäänyt tai täytynyt jättää poliittisista syistä Saksaan. Kaikki eivät olleet halunneet lähteä omia kansalaisiaan vastaan ja jättäneet siksi sopimuksen hallituksen kanssa tekemättä. Vastaavasti joukon epäluotettavimmat ainekset, vaikka ne olivatkin valmiita palaamaan pääjoukoissa kotimaahansa, muodostivat tietynlaisen riskin siirtyä punaisten puolelle.240
Kun Tukholman-lähetystö joutui maaliskuussa ilmoittamaan Berliiniin, ettei Suomeen mahdollisesti yrittäviä jääkäreitä, joiden luotettavuudesta ei ollut varmuutta, saanut enää lähettää Ruotsin kautta, Riek92

ki oli jo Suomessa. Entisen jääkärivärvärin ja Špalernajan kävijän ei tarvinnut tehdä eikä lukea näin ikäviä raportteja. Sen sijaan hänen toverinaan lähetystössä työskennellyt jääkäri Olof Heinrichs joutui tekemään
sen. Hänen mukaansa suuri osa Saksaan jääneistä oli jätetty tarkoituksella kotimatkalta, ”koska he ovat osoittautuneet olevansa laillisen hallituksen avoimia vihamiehiä”. Heinrichsin mukaan moni heistä vain odotti
tilaisuutta siirtyäkseen Suomessa punaisten puolelle.241
Vaikka Riekin edessä olisi varmasti avautunut diplomaatin ura, hän
yllätti jälleen. Hän jätti Tukholman, tulevat suurlähetystöt ja niiden
samppanjakutsut ja päätti lähteä Suomeen ja Ouluun.242
”Mieleni oli jo kauan palanut Suomeen, ja niinpä helmikuun lopulla 1918 jätin toimeni lähetystössä matkustaen kotimaahan”, Riekki muisteli. Ehkä siinä oli seikkailun- ja näyttämisenhalua, ehkä koti-ikävääkin.
Moni aktivistitoveri oli matkustanut Saksaan ja kokenut siellä, mitä
sota oli. Elleivät he olleet kaatuneet, nyt he olivat palanneet jääkäreinä
luomaan sitä Suomea, mistä he olivat uneksineet. Siinä Riekkikin halusi
olla mukana. Tietyllä tavalla päätös oli varman päälle eläjältä yllätyksellinen. Ennen lähtöään hän oli käynyt Tukholmassa pikakivääri- ja konekiväärikurssin. Hän jopa salakuljetti pikakiväärinsä Suomeen, jossa se
tuli hyvään tarpeeseen.
Kysyä voi myös, oliko päätös ja idea palata Suomeen hänen omansa.
Olisiko hänen lähipiirinsä, kauppaneuvos Riekki ja muutamat muut
vaikuttaneet asiaan? Koska lähteitä – esimerkiksi kirjoitettuja kirjeitä –
ei ole säilynyt, mitään varmoja päätelmiä ei voida tehdä. Saattaa kuitenkin olla niin, että nuorta Riekkiä tarvittiin Vienan retkelle ajamaan Oulun kauppiaiden etuja.
Riekki saapui monien muiden lailla Haaparannan kautta Suomeen.
Sitä kautta virtasi maahan ruotsalaisia vapaaehtoisia ja saksalaisia upseereita, joita oli jo ehtinyt Ouluunkin.243
Kun Riekki saapui Pohjolan valkeaan kaupunkiin, sota siellä oli jo
ohi. Vaikka kapinalliset oli riisuttu aseista jo sodan ensi päivinä, rauhoittaminen vei oman aikansa. Sanomalehdet janosivat verta ja kostoa.
Ilmari Kianto runoili 12. maaliskuuta Kaiussa: ”Me tahdomme voittaa
ja kovalla kostaa!/ Veriruusuilla tahdomme onnemme ostaa./ Koko Suomen me tahdomme suureksi nostaa!” Kaupungin kupeessa olevalle Raatin saarelle syntyi punavankileiri, jota johtamaan oli valittu vanha tuttu
Verner Ossian Juvelius. Punaisia oli myös Kastellin pirtillä arestissa.244
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Riekin vankilatoveri Vihtori Kosola kirjoitti Lapualta maaliskuussa 1918 siellä
raivoavasta tulirokosta ja pikku poikansa kuolemasta. Špalernajassa he olivat
Riekin kanssa miettineet pojalle nimeä. Kuvassa vasemmalla Kosola, Kyösti
Wilkuna ja Juho Heiskanen. Martti Riekin kokoelma.
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”Ryssänmorsiamet”, joilla tarkoitettiin intiimissä suhteessa venäläisten kanssa olleita naisia tai sellaisesta epäiltyjä, joutuivat voittajien silmätikuiksi. Voittajat pitivät venäläisten kasarmeihin sulkeutuneita nuoria naisia vastenmielisinä. Innokkaimmat rotuhygienian vaalijat olivat
tuota pikaa äänessä.245
Kalevan päätoimittaja Heikki Kokko tuomitsi naiset ja vaati heidän
kokoamistaan jokaisessa kunnassa yhteen, merkitsemään poltinmerkillä ja
lähettämään Venäjälle. Ellei niin meneteltäisi, he saattaisivat heikentää
myöhemmin suomalaista rotua. Lehti julkaisi naisista nimiluettelonkin.
Lehden mukaan Oulun suojeluskunnan ratsuosaston miehet olivat korjanneet mainitut naiset talteen kasarmilta heti Oulun valtauksen jälkeen.
Ei ole mitään käsitystä siitä, mitä Riekki ajatteli tästä kaikesta. Hän
ei pitänyt päiväkirjaa eikä kirjoittanut aiheesta. Ei tiedetä sitäkään, minkälainen oli jälleennäkeminen hänen, lähisukulaisten ja ystävien kesken.
Todennäköisesti se oli sydämellinen. Vaikka kauppaneuvos Riekki oli
taipunut Sakari Ruotsalon pyynnöstä luovuttamaan tilojaan erään luotettavan perheen käyttöön,246 Ruotsista palannut poika lienee mahtunut vaimoineen Torikadun lapsuudenkotiin.
Riekin isän kauppa-asioissa oli tapahtunut suuria muutoksia. Hän
ja muut Oulun kauppiaat olivat lyöttäytyneet yhteen ja perustaneet jo
kesällä 1917 Pohjanmaan Kauppiaiden Osakeyhtiön (myöhempi Pohjanmaa Oy), jonka hallintoneuvoston puheenjohtajana hän toimi. Tämä pohjoissuomalaisittain merkittävä tukkukauppaliike toimi aivan Riekin lapsuudenkodin läheisyydessä.247
Riekki pistäytyi ilmoittautumassa päämajassa ja liittyi suojeluskuntaan. Toimipa hän jonkin aikaa sen esikunnassakin. Oulun suojeluskunnan piiripäällikkö Reinhold Weckman käski 8. maaliskuuta kaikkia
suojeluskuntia ja viranomaisia parhaan kykynsä mukaan avustamaan
Riekkiä hänen toimissaan. ”Mainittu suojeluskuntalainen oikeutetaan
tahtonsa mukaan käyttämään kaikki puhelin- ja sähkölennätinjohdot
ynnä muut kulkuneuvot ja huomautetaan, että kaikki hänen puhelinkeskustelunsa ovat toimitettavat virkapuheluina.” Hän liikkui niissä aatteellisissa piireissä, jotka olivat jo aiemmin puhuneet ja puhuivat tuolloinkin suur-Suomen luomisesta. Nyt tapahtuisi mahdollisesti jotakin
ennennäkemätöntä. Siksi rauhantoimet saivat odottaa. Oli tullut uusien
tuulien puhaltamisen aika. Oli luotava suur-Suomi, jossa oululaisilla
kauppiailla olisi merkittävä tehtävä.248
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II
S UUR -S UOMEA

1. VIENAN
PUNAINEN

RETKELLÄ

LUOMASSA

1918

UHKA VAI TALOUDELLISET INTRESSIT ?

Valkoisen armeijan ylipäällikkö Mannerheim antoi 23. helmikuuta 1918
tunnetun miekantuppipäiväkäskynsä, jossa hän syytti Leniniä ”huligaaneineen” Suomen valloitusaikeista. Suomalaiset olivat Mannerheimin mukaan kuitenkin kyllin vahvoja puolustamaan itsenäisyyttään ja
heimoveljiään Vienassa. ”Meidän ei tarvitse ottaa armolahjana sitä maata, joka jo veren siteillä kuuluu meille.” Hän vannoi, ettei panisi miekkaansa tuppeen, ennen kuin viimeinenkin Leninin soturi olisi ajettu
Suomesta ja Vienasta. Samalla hän uhosi suur-Suomen puolesta.1
Ajatus suur-Suomesta oli voimistunut Oulun ja muiden aktivistien
keskuudessa samoihin aikoihin.2 Puheet eivät olleet uusia; ne olivat tuttuja kaikille aktivisteille ja jääkäreille, jotka olivat asettaneet jo aika päiviä sitten tavoitteekseen Itä-Karjalan ym. alueiden liittämisen Suomeen.3
Oulu oli ollut jo Ruotsin kuninkaiden tukikohtana Vienan valloittamiseksi. Heidän yrityksensä olivat epäonnistuneet kuitenkin toinen
toisensa jälkeen. Sen parempia tuloksia ei ollut tuonut 1800-luvun karelianismikaan.4
Mikä sai oululaiset innostumaan Vienasta? Suurin syy siihen oli
alueen tarjoamat taloudelliset mahdollisuudet. Raha ei ollut haissut Oulussa parhaina tervakaupan vuosina, eikä se haissut maailmansodankaan
aikana, sillä kauppamiehet olivat silloinkin nopeita kääntämään kelkkaansa. Euroopan mitassa merkittävä nahkatavaroiden tuottaja Veljekset Åström oli käynyt kauppaa Venäjän kanssa jo pitkään toisin kuin
monet muut. Kun maailmansota alkoi, kaikkien oli seurattava perässä.
Liike-elämä olikin heti valmis hylkäämään Saksan ja panostamaan Venäjän-markkinoihin, joista tulikin suoranainen kultakaivos.5
96

Riekki toimi Vienan retkellä adjutanttina, tiedustelupäällikkönä ja konekivääriampujana. Kuvassa Samuli Paulaharju (vas.), retken johtaja jääkärikapteeni
Kurt Martti Wallenius kädet taskussaan ja muita jääkäriupseereja ja sotilaita.
Riekki toisena oikealla kiikari kaulassaan. Sirkka ja Unto Vuojalan kokoelma.

Kun Venäjän huolto oli sodan alkuvaiheessa vaikeuksissa, sitä ryhdyttiin hoitamaan hevoskuljetuksilla. Hevos- ja porokuljetukset olivat
oululaisille tuttuja, sillä etenkin pudasjärveläissyntyinen Aatu Riekki oli
käynyt kauppaa ylämaihin, aina Vienaan saakka. Sitä silmällä pitäen
hän oli ollut muutamien muiden oululaiskauppiaiden kanssa jo 1908
perustamassa Osakeyhtiö Kuletusta, jonka tarkoituksena oli ylipäänsä
kuljetustoiminnan harjoittaminen kaikissa mahdollisissa muodoissa.
Vuonna 1916 kauppiaat ottivat uuden askeleen perustamalla Oulun
Auto Oy:n ja seuraavana vuonna Pohjolan Osake-Pankin.6
Oululainen kauppaliike Ensio-Lagerbohm ajoi talvella 1915–1916
Kantalahdesta liittoutuneiden sinne tuomaa sotamateriaalia Kuusamon
kautta hevoskuljetuksina Ouluun. Kun Venäjä oli ryhtynyt kesällä 1915
rakentamaan Muurmannin rataa huoltonsa parantamiseksi, oululaiset
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hyödynsivät syntyneet markkinat ja myivät ruokatavaroita, erilaisia rakennustarvikkeita ym. rakennustyömaalle. Mutta sitten tuli ongelmia.
Suomi itsenäistyi, ja raja sulkeutui. Se merkitsi etenkin Riekille ja Ensio-Lagerbohmille markkina-alueen kutistumista.
Asioita oli katsottava uudesta näkökulmasta. Paras keino oli Vienan
liittäminen suur-Suomeen. Oululaisille aktivisti- ja kauppiaspiireille se oli
todellinen haaste. Tervakaupan ja laivanvarustuksen parhaina vuosina
kauppiaat olivat tottuneet hankkimaan raaka-aineensa pilkkahintaan
idästä päin. Kainuusta oli tuotu Oulujokea pitkin säännöllisesti edullista tervaa. Sieltä oli tullut myös hyviä laivoissa tarvittavia masto- ja muita rakennuspuita. Nyt oli kysymys hiukan samanlaisesta takamaan hyödyntämisestä.
Jouko Vahtola on katsonut, että pyrkimykset Itä-Karjalan valtaamiseksi ja suur-Suomen luomiseksi keskittyivät 1918 Kuopion, Joensuu–
Sortavalan, Oulun, Peräpohjolan ja Jyväskylän piiriin. Oulun piirin aktivisteja tässä ”projektissa” olivat ennen muita Isak Kaitera, Yrjö A. Kemppainen, O. Virkkula, Samuli Paulaharju ja Esko Riekki. Tavoitteena oli
luoda heimokansallinen ja yhtenäinen suur-Suomi.7
Vaikka Riekki väitti myöhemmin, ettei hän ollut koskaan ollut suurSuomen ystävä, eikä ollut edes puhunut rajojen siirtämisestä,8 tuskin
hän oli suositulle puheenaiheelle kuitenkaan sen kylmempi kuin toisetkaan ylioppilas-, aktivisti- ja jääkäripiireissä, vaikka hänen näkemyksensä erosivatkin toisten kannoista.
Aktivistina ja kalterijääkärinä Riekillä oli jopa hyvät mahdollisuudet
purkaa retkellä energiaansa ja vankilassa mahdollisesti syntyneitä patoutumiaan ja turhautumiaan. Ehkä häntä myös ”hävetti” se, ettei hän ollut lähtenyt jääkäriksi, ja että jotkut jopa irvistelivät hänen varovaisuudelleen.
Samoihin aikoihin, kun suur-Suomesta alettiin puhua, väitettiin,
että Neuvosto-Venäjälle paenneet punaiset uhkasivat koillisesta päin.
Pelkoon oli jossakin määrin aihetta. Vienassa oli jo ennestään tuhansia
suomalaisia työmiehiä rata- ym. töissä. Tämä yhdistynyt joukko esitti
kieltämättä jo helmi–maaliskuussa kantanaan, että Suomessa meneillään olevaa vallankumoustaistelua olisi tuettava muodostamalla ns. pohjoinen rintama.9
Liittoutuneet olivat tilanteesta huolissaan toisesta syystä. Lontoossa
oli pantu merkille jääkäreiden kotiinpaluu Saksan etujoukkoina. Suo98

men pelättiin putoavan kokonaan Saksan syliin, ellei mitään tehtäisi.
Käsitystä vahvistivat myöhemmin tapahtunut saksalaisten maihinnousu
ja vahva panos punakapinan kukistamisessa. Ennen pitkää Englanti
päätti suorittaa maihinnousun Muurmannille.10
Englantilaiset mm. harkitsivat yhteyden luomista Muurmannilta
käsin Venäjällä operoivien tšekkiläisten legioonien kanssa. Tšekkien tiedustelijoita kävi jopa punaisessa Suomessa selvittämässä, olisiko legioonia mahdollista käyttää valkoisia vastaan. Tästä Suomen hallitus sai tietää kuitenkin vasta vuosia sodan jälkeen.11
Punaisten uhoaminen oli oululaisille kauppiaille taivaan lahja. Vienasta kiinnostuneet ja punaisesta uhasta huolestuneet kansalaiset kävivät puhumassa asiasta Oulun suojeluskunnan piiripäällikölle, majuri
Reinhold Weckmanille, joka ryhtyikin ennen pitkää järjestämään suojeluskuntaa Kuusamoon. Hän sai kannatusta Seinäjoella olevalta ylipäällikön neuvottelukunnan oululaiselta edustajalta, johtaja Iska Kaiteralta,
joka oli lämmin suur-Suomen ystävä.12
Näin monenlaiset intressit yhdistyivät. Maaliskuun alussa Ouluun
saapunut Kaitera ilmoitti saaneensa ylipäälliköltä käskyn ”panna toimeen kansallinen herätystyö Vienan karjalaisten keskuudessa”. Sitä varten hän asetti Ouluun Vienan Karjalan asioiden Toimikunnan. Talouselämä siinä oli hyvin edustettuna. Mukana olivat toimitusjohtaja Yrjö
Kemppainen puheenjohtajana, ylioppilas Riekki, josta oli suora yhteys
Oulun kaupan terävimpään kärkeen, sekä metsänhoitaja Ossi Virkkula,
jonka voidaan katsoa edustaneen puutavaramiehiä. Taloudelliset intressit ohjasivat varmasti myös Isak Kaiteraa. Samuli Paulaharju edusti taas
enemmänkin aatteellista Karjala-väkeä.
Ylipäällikön luona 10. maaliskuuta käynyt Kaitera kirjoitti Kemppaiselle vielä samana päivänä, ettei kustannuksia saisi säästää. ”Se on
Mannerheimin nimenomainen määräys.” Oulun puolesta olisi retkelle
saatava ainakin 200 vapaaehtoista. Hän pyysi myös ehdotusta retkikunnan johtajasta, mikä viittaa siihen, ettei häntä ollut vielä valittu. Ylipäällikkö odotti lisätietoja mielenkiinnolla.13
Jo tätä ennen oli jääkärikapteeni Kurt Martti Wallenius lyönyt valttinsa pöytään. Hän oli lähettänyt ylipäällikölle jo 6. maaliskuuta päiväämänsä Aunuksen, Vienan ja Kuolan valtaamis- ja Suomeen liittämissuunnitelman, jonka mukaan iskun piti tapahtua kahden ryhmän voimin Rovaniemen ja Inarin kohdalta. Koska ylipäällikön esikunta ei vai99

vautunut vastaamaan, ”vuori meni Muhamedin luo”. Wallenius matkusti Seinäjoelle neuvottelemaan ylipäällikön kanssa.14
Mannerheim, joka keskusteli uudelleen johtaja Kaiteran kanssa, määräsi Walleniuksen Vienan retken johtajaksi. Hän tuntui olevan sopivin
tehtävään. Kuusamon komennuskunnan lähtöpäiväksi ylipäällikkö määräsi 20. maaliskuuta, vaikka joukkoja ei ollut vielä lainkaan.15
Jouko Vahtolan mukaan retkeä perusteltiin mm. punaisten uhkan
torjumisella, puolustuksen lujittamisella ja taloudellisilla seikoilla. Sen
sijaan retken johtajaksi valittu jääkärikapteeni Wallenius ei hänen mukaansa pannut heimoaatteelle juuri mitään painoa. Voidaan kuitenkin
yhtyä Veli-Pekka Lehtolan toteamukseen, että ”kaikki syyt olivat joka tapauksessa suunnitelman höystönä mukana”.16
Suomalaiset himoitsivat taloudellisista syistä sekä Petsamoa, Vienaa
että Aunusta. Tohtori Onni Laitinen yritti Petsamoon, jääkärikapteeni
Wallenius Vienaan koillisrintaman (Kuusamon) ja Kuolajärven kautta.
Sinne pyrki myös everstiluutnantti C. H. Malm retkikuntineen, joka
lähti samoihin aikoihin Kajaanista kohti Vienan Kemiä. Myöhemmin
retket jatkuivat Aunuksen suuntaan.17
Sen lisäksi, että aktivistit olivat ilmaisseet jo maailmansodan ensi
vuosina laajentumishalunsa, heillä oli nyt vahvoja liittolaisia. Mutta kun
puhuttiin punaisen vaaran torjunnasta ja halusta auttaa heimosukulaisia, sillä perusteltiin peitellysti muita vaikuttimia.
Olisi naivia olla myöntämättä, että liikemiehet, kauppiaat ja puutavarakapitalistit, jotka olivat puuhan todellisia taustapiruja, eivät olisi
haistaneet uuden tilanteen luomia mahdollisuuksia saksalaisten kollegoidensa tapaan: hajoavan imperiumin jättämät metsävarat, koskivoima
ja markkina-alueet odottivat ottajaansa. Suomalaiset liikemiehet olivat
vielä muutamia kuukausia sitten vannoneet lujasti ”Nikun” nimeen –
poikkeuksiakin toki oli – ja myyneet tavaraa sen kuin olivat ehtineet
Venäjän sotamarkkinoille. Mutta kun tuuli oli kääntynyt, he eivät vanhoja muistelleet. Nyt oli uskottava Saksan tukeen, suur-Suomeen ja sen
tulevaan kukoistukseen. Kysymys ei ollut vain yhdestä kohti Itä-Karjalaa tapahtuvasta tunkeutumisesta, vaan mahdollisimman laajalla rintamalla etenemisestä ja alueen ottamisesta Suomelle.18
Oli luonnollista, että puuhan operatiivisiksi toteuttajiksi nousivat
saksalaisten kouluttamat jääkärit, Venäjän patoutuneet vihamiehet. Vaikka he olivat vielä hetki sitten olleet ”väärällä puolella”, sillä ei ollut enää
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Vienan retkeläisiä huhtikuisella Teirisuolla. Kuvassa erottuvat selvästi myös
mukana olleet naiset. Sirkka ja Unto Vuojalan kokoelma.

mitään merkitystä, sillä nyt he olivat tiukasti ylipäällikkö Mannerheimin kontrollissa. Heidän kaikkien taustalla olivat kuitenkin sameissa
vesissä kalastavat liikemiespiirit.
Operaation aloituspäivää oli heti muutettava. Tunkeutuminen ItäKarjalaan tapahtuisikin vasta 25. maaliskuuta. Wallenius sai innokkaista
rovaniemeläisistä pian kokoon noin 700 vapaaehtoista, vaikka heitä oli
lähtenyt runsaasti etelänkin rintamille. Sen sijaan Oulussa ja Kuusamon
suunnalla oli hiljaista; vapaaehtoisia ei tahtonut löytyä millään. Hanketta arvostanut ylipäällikkö tuskastuikin ennen pitkää ja katsoi viisaimmaksi määrätä Walleniuksen käyttöön 500 oululaista, pudasjärvistä,
taivalkoskista ja kuusamolaista asevelvollista.19
Kuusamoon siirtyneet Riekki ja jääkäriluutnantti Väinö Nummelin
yrittivät innostaa kuusamolaisia vielä 22. maaliskuuta antamallaan julis101

tuksella. He uskoivat, että mukaan liittyisi lisää miehiä, ”joille isänmaan
puolustus ei ole pakko vaan pyhä velvollisuus”. Heidän avullaan luotaisiin suur-Suomi. Tässä he pettyivät.20
Joukko, jonka Wallenius sai kokoon, oli kouluttamaton ja sotaan
tottumaton. Se vähät välitti heimoaatteesta. Se ei ymmärtänyt lainkaan,
miksi Itä-Karjalaan oli tunkeuduttava. Tai oikeammin se ei hyväksynyt
koko retkeä, sillä ilmeisen monet tajusivat, mistä oikeastaan oli kysymys
– Itä-Karjalan haltuun ottamisesta lähinnä taloudellisista syistä ja sen
luonnonvarojen hyödyntämisestä.21
Oulun talouselämä pyöri sota-aikana täydellä vauhdilla. Veljekset
Åströmin tehtaat suolsivat nyt satuloita, reppuja, patruunavöitä ja saappaita valkoiselle armeijalle. ”Niku” oli jo edesmennyt kauppatuttava.
Vaatturiliikkeet ompelivat univormuja. Naapurikuntien suksimestarit
höyläsivät sivakoita kädet rakoilla.22
Siitä huolimatta oli ankara tavarapula. Minkäänlaista retkikuntaa ei
voitu ajatellakaan, ellei huolto ollut kunnossa. Se, että nämä asiat saatiin
lopulta järjestetyiksi, oli Riekin isän ja johtaja Kaiteran ansiota. Seinäjoen pääintendentuuri ilmoitti jo 14. maaliskuuta Ouluun, että se oli
lohkaissut retkeläisiä varten huomattavat jauho-, suolaliha-, voi- ja sokerimäärät, jotka saapuivatkin Ouluun ja lähtivät Kuusamoon. Loput niistä
saatiin Seinäjoelta, Oulusta ja Kuusamosta. Kauppaneuvos Riekin panos asian hoitamisessa oli muutamien muiden lisäksi varsin suuri.23
Seinäjoella oli helmikuussa aloittanut toimintansa Suomen sotalaitoksen intendenttihallitus. Retkeläisten kannalta oli tärkeää, että Oulun
Lääninhallituksessa toimivaa intendentuurin piirikonttoria johti Hjalmar Rosenberg, kauppaneuvos Riekin johtaman tukkukauppaliikkeen
– Pohjanmaan Kauppiaitten Osakeyhtiön – toimitusjohtaja. Kuitenkin
huollon järjestäminen oli ongelmallista.24
Myös punaisten liikkeelle panemista huhuista, joilla he yrittivät saada Vienan väestön vastustamaan vapaajoukkoja, oli haittaa. Kuusamoon
saapunut Esko Riekki ryhtyi heti vastapropagandaan ja laati vienalaisille
julistuksen, jonka hän on päivännyt 13. maaliskuuta.25
Riekki puhui kaupallisten suhteiden elvyttämisen puolesta. Yhteistyö ja rauha olivat välttämättömiä. Karjalaiset saattoivat suhtautua suomalaisiin täydellä luottamuksella. Suomesta ei uhannut vaaraa.
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Suhteiden katkeamisen takia ulkomaailmaan uhkaa Pohjois-Suomea ja erittäinkin Kuusamoa nälänhätä. Vilja on meillä aivan
lopussa ja me tahtoisimme sitä saada Karjalasta mahdollisimman pian. Sikäli kuin viljaa sieltä liikenee niitä tavaroita vastaan, mitä meillä suinkin on täältä vara antaa, ja jotka teille ovat
tarpeellisia; nimittäin pumpulikankaita, verkko- ja nuottalankoja, ynnä muuta vaatetavaraa, tupakkaa ja tulitikkuja sekä kahvia kuin myös jossain määrässä voita, lihaa ja kalaa.
Julistuksen olivat allekirjoittaneet kuusamolaiset, elintarvikelautakunnan esimies J. Vaarala, kunnallislautakunnan esimies J. Petrelius, kirkkoherra A. Valtavaara, suojeluskunnan päällikkö F. Fahlander, maanviljelijä J. H. Raistakka ja kauppias Iivo Ahava.
Vasta sitten, kun retkikunnan johtaja Wallenius saapui Kuusamoon,
saatiin nähdä, mitä tapahtui. Sitä ennen Rekki sai harjoittaa rekryyttejä.
Samuli Paulaharju kirjoitti maaliskuussa: ”Vänrikki Numelin ja
(Riekki) Kuusamoon harjoittamaan siellä olevia paikallisia asevelvollisia.”26

WALLENIUKSEN

TIEDUSTELUPÄÄLLIKKÖNÄ

Vienan Karjalan asioiden Toimikunta oli lähettänyt Riekin ja Virkkulan
Kuusamoon organisoimaan rajantakaista tiedustelua ja vapaajoukkoa.
Heitä seurasivat myös jääkäriluutnantti Nummelin ja opettaja Paulaharju. Riekki matkusti Ruotsista tuomansa pikakiväärin kanssa rajapitäjään jo 9. maaliskuuta, Virkkula ja Nummelin noin viikkoa myöhemmin. Kemppainen jäi Ouluun hoitamaan aseistamista, muonittamista ja muuten varustamista.27
Kun Kaitera kirjoitti 10. maaliskuuta Kemppaiselle, hän kertoi ylipäällikön olleen erityisen tyytyväinen tiedustelutoiminnan järjestämiseen, vaikka sen on täytynyt olla vielä vasta paperilla. Kaitera käski panna ”Riekille tulta housuihin, jotta mahdollisimman nopeasti täydentäviä tietoja tänne saamme”.28
Riekki kirjoitti myöhemmin ystävälleen Ruuthille, että hän oli käynyt ensin päämajassa ja sitten Vaasassa, mutta melkein heti sen jälkeen
hän oli tullut Kuusamoon, ”jossa aluksi heiluin yksin sitten monien
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kunnon jääkärien kanssa”.29 Ehkei aivan heilumisesta ollut kysymys,
mutta vauhdikkaasta ja sotaisesta toiminnasta kuitenkin.
Kun ylipäällikkö määräsi jääkärikapteeni Walleniuksen retken johtajaksi, Riekistä tuli siinä vaiheessa hänen tiedustelupäällikkönsä ja adjutanttinsa. Miksi valinta osui häneen? Tunsivatko miehet toisensa entuudestaan?
Riekki ja Wallenius olivat ikätovereita. Edellinen oli syntynyt 1891,
jälkimmäinen 1893. Edellinen oli aloittanut opintonsa 1909, jälkimmäinen 1912. Vaikka he olivat erilaiset ihmisenä – Riekki ei saanut
opintojaan edes alkuun, Wallenius opiskeli taas erittäin tehokkaasti ja
oli filosofian maisteri jo Saksaan lähtiessään – ja kuuluivat eri osakuntiinkin, he mahdollisesti olivat toisilleen ainakin osittain tutut; olihan
Riekki toiminut ahkerasti ylioppilaskunnassa ja ollut alusta lähtien patistelemassa miehiä Saksaan.30
Wallenius näyttää halunneen tiedustelupäällikökseen ”maisteri Snellmanin Pääesikunnan Spionageosastosta” eli jääkäritoverinsa J. V. Snellmanin, kuten hän sähkötti Kaiteralle ylipäällikön neuvottelukuntaan.
Snellman oli kuulunut jääkäriliikkeessä ns. sabotaasimiehiin, jotka olivat hoitaneet tiedustelua ja muita salaisia operaatioita. Hän oli tehtävään ehdottomasti pätevin. Snellmania Wallenius ei kuitenkaan saanut;
hänen oli tyytyminen Riekkiin.31
Riekin valintaan lienee vaikuttanut se, että hän palasi kotikaupunkiinsa juuri oikeaan aikaan. Oliko hänet suorastaan kutsuttu Ruotsista
sinne, sitä voidaan arvella. Hän oli joka tapauksessa retkeä puuhanneiden oululaisten ehdokas, heidän miehensä, Pohjanmaan Kauppiaitten
Osakeyhtiön ”edustaja”, jonka yhtiön johto halusi ilmeisesti asettaa tehtävään. Ehkä hänen isällään, Kaiteralla ym. oli siihen loppujen lopuksi
paljon luultua suurempi vaikutus.
Jo varsin pian tiedustelijat ilmoittivat havaituista englantilais- ja ranskalaisvoimista Muurmannin radalla, josta käsin niiden pyrkimyksenä
oli ehkä estää suomalaisten vapaajoukkojen tunkeutuminen Itä-Karjalaan ja tehdä yhdessä punaisten kanssa hyökkäys Suomeen päin. Riekki
sai heti tehtäväkseen hankkia lisätietoja englantilaisista ja heidän roolistaan.32
Sen lisäksi, että Kuusamon suojeluskunta loi selkänojaa Riekin toiminnalle, oululainen Arne Littow auttoi häntä merkittävästi. Tärkeää
myös oli, että rajavartiosto-osastot olivat jo paikoillaan. Ne olivat en104

Vapaajoukkoja Paanajärvellä. Riekki toinen oikealta, Paulaharju äärimmäisenä
oikealla. Martti Riekin kokoelma.

simmäiset itsenäisen Suomen tätä tehtävää hoitavat sotilasosastot, jotka
avustivat myös rajaseudun tiedustelussa.33
Riekin suorittaman tiedustelun avulla retkikunnan johto sai tietää,
että Oulangassa pidettäisiin 15. maaliskuuta kansalaiskokous. Tiedustelujohto ryhtyi heti selvittämään väestölle valkoisten pyrkimyksiä, etenkin Suomen suhdetta Itä-Karjalaan ja sen asukkaisiin. Tätä varten joukko kuusamolaisia nuoria miehiä hakeutui Oulankaan. Myöhemmin se
jätti Riekille kirjallisen selostuksen kokouksen kulusta.34
Riekki kykeni selvittämään punaisten pakoreitit Venäjälle. Kun he
olivat kulkeneet aluksi Kuolajärven ja Kuusamon kautta, he ryhtyivät
myöhemmin käyttämään Suomussalmen reittiä, sillä siellä ei ollut suojeluskuntaa. Muutoksesta tiedotettiin päämajaan, minkä jälkeen seutu
suljettiin. Pako sitä kautta lakkasikin.35
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Riekki kuulusteli vankeja ja Venäjältä palanneita. Paulaharjun papereissa näistä ”punaukoista” on pitkiä luetteloita luonnehdintoineen. Saatiin tietää, että Muurmanskiin oli mennyt sotilasjunia. Englantilaisia ja
ranskalaisia ei ollut vakinaisesti Muurmannin radalla.36
Riekin toimintaan oltiin ylipäänsä varsin tyytyväisiä, mistä kertovat
Kemppaisen 1919 kirjoittamat rivit:
Tämä näytti olleen vaikeanpuoleinen tehtävä, varsinkin kun R:llä
ei ollut käytettävänään tiedustelutoimintaan harjaantuneita miehiä, vaan täytyi hänen turvautua tosin täysin luotettaviin, mutta
kuitenkin vähemmän arvostelukykyisiin henkilöihin. Niinpä oli
tiedustelijain antamat osittain suulliset, osittain kirjalliset kertomukset tarkoin seulottava ja verrattava toisiinsa, jotta tulokseksi
olisi saatu paikkansa pitäviä, komennuskunnalle tärkeitä tietoja.37
On syytä kiinnittää huomiota siihen, että vaikka Kemppaisen ja Riekin
välillä oli kesällä 1918 pieniä erimielisyyksiä, ensin mainitun arvio oli
myöhemmin näinkin myönteinen. Siten tämä lienee ollut varsin totuudenmukainen arvio, jossa ei ollut minkäänlaista ”vieraskoreutta”.

T AISTELUISSA
Ensimmäinen taistelukosketus punaisten kanssa syntyi 20. maaliskuuta Nivalassa, jossa noin 50 vapaajoukkojen miestä otti Iivo Ahavan suuremman joukon kanssa yhteen. Ennen pitkää hän joutui perääntymään
syntyneen pakokauhun seurauksena.38
Kuusamon kirkolla suoritettiin pian hälytys. Punaisten toiminnasta
Paanajärven suunnalla oli saatu vihiä. Mutta kun asiaa ryhdyttiin tarkemmin tutkimaan, pelko havaittiin ylimitoitetuksi; mielikuvituksessa punaisten lukumäärä oli kasvanut monin kerroin todellista suuremmaksi.39
Retkikunnan johto järjesti vakoilu- ja tiedustelutoiminnan uudelleen. Sen päälliköksi tuli Sulo Sariola. Nyt perustettiin myös konekiväärijoukkue, jonka johtajaksi tuli F. Louekari. Hänen varajohtajanaan toimi Riekki, joka sai nyt itsekin tuntumaa oikeaan sotaan.
Wallenius ja Riekki lähtivät maaliskuun lopussa toisen ja kolmannen
komppanian kanssa kohti Paanajärveä. Hiukan sen jälkeen saapui Uh106

tualta everstiluutnantti Malmin kirje. Hän halusi Kuusamon retkikunnasta ja sen suunnitelmista lisätietoja ja kertoi lähtevänsä itse miehineen
itään päin. Kemppainen luovutti muut tiedot, muttei uskaltanut puhua
suunnitelmista mitään. Hän lähti itsekin Paanajärvelle, mitä ennen hän
sai vielä kuitenkin voitontahtoa lujittavan tiedon; Tampereen taistelu oli
kallistumassa hallituksen joukkojen voitoksi. Paanajärvellä hän toimitti
kirjeen ja Malmille antamansa vastauksensa Walleniukselle.40
Myöhemmin on kummasteltu, miten huonosti Wallenius ja Malm
olivat toisiinsa yhteydessä. Tapaus viittaa selvästi siihen, että kumpikin
halusi kunnian mahdollisesta menestyksestä itselleen. Ehkä oli myös
antipatioita? Wallenius myös vähätteli muiden suunnitelmia.
Tiedustelun avulla vapaajoukko sai tietää, että punaisten päävoimat
oleskelivat maalis–huhtikuussa Kanasen kylässä. Punaisten esikuntaan
kuului joukko entisiä sosiaalidemokraattisia kansanedustajia.
Sotaista intoa nostivat varmasti hyvät tiedot etelän rintamilta. Kaitera kirjoitti Riekille maaliskuun lopussa: ”Juuri sain tiedon, että Tampere
on nyt jotakuinkin meidän.” Siellä käytiin vielä katutaisteluita, mutta
valkoiset liput liehuivat jo kaupungin talojen katoilla. Olipa joku valkoinen esikunta jo majoittunutkin kaupunkiin. Riekin isän kautta tuli
huhtikuun alussa taas sähkösanoma, jossa kerrottiin saksalaisten maihinnoususta Hankoon ja siitä, etteivät punaiset uskaltaneet nousta vastarintaan. Libausta saapuneet saksalaiset etenivät sähkeen mukaan jo
kohti Helsinkiä.41
Tässä tilanteessa seurasivat retkikunnan ratkaisutaistelut Soukelossa
ja Kivisalmessa. Punaiset pyrkivät Tolvantojärven kautta kohti Kurttia.
Myös Soukelon ja Ruvan kylien miehitys kuului heidän suunnitelmiinsa. Ensimmäinen Soukelon yhteenotto puhkesi huhtikuun alussa. Tällöin Wallenius lähti valtaamaan kylää. Konekivääri oli Louekarin ja Riekin käytössä. Koska punaisilla ei ollut minkäänlaista vartiointia, vapaajoukot pääsivät varsin lähelle tavoitettaan. Punaiset selvisivät rytäkästä
kuitenkin pelkällä säikähdyksellä, sillä Soukelo oli paikka, jossa puolustus oli mahdollista järjestää erittäin tehokkaasti. Riekki sähköttikin myöhemmin Kaiteralle harmistuneena – ja itseriittoisesti – yrittäneensä ottaa
kylää, ”mutta asevelvollisuusjoukkueen pelkuruuden vuoksi en saanut”.42
Kun punaiset saivat tiedon tovereidensa menestyksellisestä puolustuksesta, he kiirehtivät apuun. Tällöin myös Kivisalmella syntyi yhteenotto, jonka seurauksena apujoukkojen oli vetäydyttävä.43
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Wallenius ymmärsi Soukelon merkityksen. Päästäkseen noutamaan
lisää aseita hän määräsi luutnantti Armas Suvirinteen vt. päälliköksi ja
jatkamaan hyökkäystä. Joukot valmistautuivat huolella iskuun ja toimivat käskyn mukaan. Mutta kun Wallenius palasi 7. huhtikuuta kahden
konekiväärin kanssa, myönteistä ratkaisua ei ollut syntynyt. Rakotulilla
vietetyn yön jälkeen joukot iskivät uudelleen Soukelossa ja Ruvassa punaisten kimppuun. Ne joutuivat kuitenkin jälleen perääntymään.44
Riekin kirje 11. huhtikuuta Kaiteralle kertoi pettymyksistä. Siihen
sisältyi myös pelko retken epäonnistumisesta. ”Punaiset ovat Soukelossa
ja Ruvassa erittäin vahvoja, emme pysty niin kuin olet havainnut heitä
siellä kukistamaan ja ilman heidän siellä lyömistään, jonne heidän koko
voimansa ehti kokoontua, ei jonkun eteläisemmän alueen valtauksella
ole merkitystä.”45
Kuriin tottumattomuus, hitaus ja yhteistyön puute olivat Riekin
mukaan olleet sotaretkelle alusta lähtien luonteenomaisia. Asevelvollisuusjoukot olivat arkoja ja epäluotettavia. ”Sotilaan ryhtiä ja kuria ei
heissä ole ollenkaan vieläkään, jos johonkin lähdetään tulevat pelokkaina resoneeraamaan ja kieltelemään ettei mentäisi.”
Kuusamon isännätkään eivät saaneet kauppaneuvoksen pojalta kiitosta. Tuskin missään ihmiset olivat haluttomampia uhraamaan omaa
mukavuuttaan ja toimimaan yhteisen asian hyväksi. ”Karjalan liittämisen suhteen olivat Kuusamon johtomiehet – sittenkun he sen haistoivat
tarkoitukseksemme – mahdottoman penseitä, epäluotettavia jopa vihamielisiä koko tuumalle: pelkäsivät raiskat, että heille juuri tulee taakaksi
Karjalan sivistymätön, vilpillinen ja köyhä kansa!”
Samassa kirjeessään Riekki purki myös peiteltyä tyytymättömyyttään Walleniusta kohtaan. Tässä kohden alkoi jo näyttäytyä sittemmin
monista eri yhteyksistä tuttu intrigoija ja kuiskuttelija. Wallenius oli
kyllä lahjakas ja mieluinen, ”mutta hiukan veltto kun tinka tulee ja
mielellään jättää asiat kesken ja kehuskelee hiukan liikaa”. Nämä tiedot
Riekki antoi tietenkin luottamuksellisesti, kuten hänellä oli monesti
myöhemminkin tapana korostaa.
Riekki asettautui mestariksi myös arvostellessaan koko hankkeen
aloitusajankohtaa ja siitä päättäneitä. Kohta olisi kelirikko käsissä ja eteneminen silloin mahdotonta. ”Harmittaa niin pirusti, kun näin olla
täytyy ja asia myöhästyi kuukaudella.” Itse hän oli yrittänyt tietenkin
parhaansa. Hän pelkäsi, että retki valuisi hukkaan.
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Vaikka rintama oli auttamattomasti jämähtänyt paikoilleen,
jostakin oli iloakin. Riekki sai
13. huhtikuuta jälleen Oulusta
sähkeen. Riekin isä oli ilmoittanut seuraavaa: ”Jos nyt on kaikki rauhallista siellä rajalla, niin
Te saatte lähteä käymään Oulussa ja Paulaharju saa hoitaa teidän virkaanne sillä aikaa. Tämä
tapahtuu luutnantti Valleniuksen luvalla.”46
Sähkeen vuoksi voisi hyvinkin kysyä, kuka tätä retkeä oikein johti, isä Riekki vai Wallenius? Voisi hyvinkin ajatella,
että vaikutusvaltaisen kauppa- Kesällä 1918 ei ollut juuri lomaa. Tässä
neuvoksen kotona istui silloin Riekki kuitenkin Sarapäässä. Martti
tällöin Oulun kauppiaita pohti- Riekin kokoelma
massa strategiaa ja tilannetta –
sekä tietenkin naukkailemassa hyvää konjakkia.
On selvää, että Ouluun matkustaminen oli nuoren aviomiehen mieleen. Olihan vaimo ollut vasta vakavasti sairaana, mutta oli nyttemmin
toipunut. Jo huhtikuun alussa Riekin isä oli ilmoittanut puhelimitse
onnellisesta lopputuloksesta. Selvää myös on, että Riekin tehtävänä oli
selvittää Oulussa tilannetta isälleen ja muille asiasta kiinnostuneille.
Tuskin hän teki sitä vastenmielisesti.47
Myöhemmin toukokuussa Riekki kirjoitti Yrjö Ruuthille, että hänen vaimonsa oli tervehtynyt, ”vaikka sairasti minun sodassa ollessani
kovan taudin”.48 Mikä tuo tauti oli oikein ollut? Ilmeisesti hänen vaimollaan oli ollut espanjantauti, joka temmelsi ankarana Oulun seuduilla ja muuallakin pohjoisessa.49
Eivät vain pelkurimaiset sotilaat, kehno huolto ja muut vaikeudet
aiheuttaneet harmia. Myös päämaja ”petti”. Kun Wallenius oli siellä
Soukelon toisen kahakan jälkeen, hän sai Jukka Nevakiven mukaan ylipäälliköltä tiukan käskyn lopettaa hyökkäys ja vetää joukkonsa Suomen
puolelle. Hallitus ja ylipäällikkö olivat joutuneet taipumaan liittoutu109

neiden ja Saksan painostuksen edessä. Wallenius oli erittäin pettynyt.
Tilanne rauhoittui, koska myös punaiset saivat Moskovasta käskyn olla
ylittämättä rajaa.50
Vaikka etenemisyritykset olivat jäissä, Riekki teki siitä huolimatta
miestensä kanssa laajan tiedusteluretken toukokuussa. Sen jälkeen hän
kirjoitti Ruuthille, että ”viimeksi kävin ’ryppyilemässä’ syvällä Karjalassa
ja olen nyt ’lomalla’ siksi kunnes toiminta itäänpäin taas alkaa”. Tokaisu
kertonee siitä, ettei toivoa ollut täysin vielä heitetty.51
Riekki tutki kulkuyhteyksiä ja vienalaiskylien mielialoja. Niskan kylässä hän lyöttäytyi Vasili Jefimovitsin taloon. ”Punakaartissa ei Niskasta
ole ollut ketään.” Bolševismi oli siitä huolimatta levinnyt laajalle Vienan
pohjoisosissa, jotka olivat yhteydessä Kantalahteen ja Kemin neuvostoihin. Väestö suhtautui siksi kylmästi Itä-Karjalan Suomeen liittymiseen.
Kaikissa kylissä oli myös toisella tavalla ajattelevia. ”Loistavana poikkeuksena oli Vasili Jehimeini joka tuli kotisalle vasta palattuamme Niskaan Kuntikylästä. Vasili J. on innokas Suomiystävä ja kestitsi meitä hyvin.”52
Kun miehet laskivat veneillään Kuntikylään, he tekivät rauhan eleen.
”Kiväärit jätimme veneisiin tietäen kylän rauhalliseksi ja koska olimme
havainneet aseissa liikkumisen hermostuttavan kansaa”, Riekki raportoi.
Hänen mukaansa kylä olisi helposti puhuttavissa puolelle, ”vaikkakin
bolshevikiainekset siellä nyt pitävät jonkunlaista herruutta”.
Riekin mielestä suomalaisten oli miehitettävä myös Niskan ja Kankahaisen kylät. Sillä tavalla olisi mahdollisuus vaikuttaa muidenkin kylien mielipiteisiin ja vahvistaa niiden Suomelle myönteistä mielialaa.
Miehittäjillä olisi oltava riittävästi elintarvikkeita, tupakkaa ja vaatetavaraa kyläläisille. Hän ehdotti miehiä myös Sohjanansuuhun ja Kiestinkiin. Sillä tavalla voitaisiin yrittää yhteyttä Malmin retkikuntaan.
Myös sanomalehtiä täytyi saada. ”Tilaa niitä pikaviestillä ja pikapostilla
heti tämän saatuasi”, hän hoputti Walleniusta. Oli osoitettava, että suomalaiset olivat hyvällä asialla. Kun karjalaisille saataisiin työtä, he säästyisivät radalle menemisestä. Siellä he joutuisivat vain bolševikkipropagandalle alttiiksi. ”Nyt on rauta kuuma, tilaisuutta ei saa päästää käsistä”, hän kirjoitti.53
Riekin raportti kielii, että hän olisi mielellään nähnyt alueen Suomeen liittämisen. Raportin tiedot olivat Walleniukselle mannaa. Hän
sähkötti heti Helsinkiin, että karjalaisten halu Suomeen liittymiseen
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kasvoi kasvamistaan. Mutta vaikka 12. toukokuuta Oulangassa järjestetyn
kokouksen osanottajat olivatkin aluksi Suomeen liittymisen kannalla,
tuuli kääntyi, kun heille muistutettiin, että Englanti oli tarjonnut taloudellisia etuja. Anomusta Suomeen liittymisen puolesta ei tullut koskaan.54
Sekä taistelut että pitkät tiedusteluretket osoittivat, ettei Riekki ollut
retkellä aivan saamaton, eikä pelkuri. Hän ampui siinä missä muutkin
ja pysyi varsin hyvin suksilla ja sotaveneen peräsimessä.

ETAPPIPÄÄLLIKKÖNÄ

JA RIITOJEN SOVITTELIJANA

Vienan retken suuri pullonkaula oli huolto. Kuusamon joukot huollettiin Oulusta, Kuolajärven Rovaniemeltä käsin. Tavarasta ja elintarvikkeista oli puutetta. Mitä pidemmälle kevät ehti, sitä vaikeammaksi kävi
myös kulkeminen. Vaikka kauppaneuvos Riekin Osakeyhtiö Kuletus ja
Oulun Auto Osakeyhtiö lienevät yrittäneet avustaa, tavaroiden toimituksien hoitaminen oli melko mahdoton tehtävä alan ammattilaisillekin.55
Lapin Rajavartioston asiakirjoista näkyy, että kauppaneuvos Riekin
osuus huollon järjestämisessä oli erityisen merkittävä, melkeinpä merkittävämpi kuin hänen sittemmin etappipäällikkönä toimineen poikansa. Tämä on varsin ymmärrettävää, sillä kauppaneuvoksella oli hyvä
”näppituntuma” siitä, miten tavaraa hankittiin ja kuljetettiin ylämaihin.
Riekin luottamuksesta isäänsä kertoo se, että hän vieraili usein Oulussa. Huhtikuussa hän sähkötti ”faareille staabissa”, että hän oli päässyt
onnellisesti (17.4.1918) Ouluun ja oli jo menomatkallaan ”besorgannut” mitä eteen sattui: veneitä, moottoriveneitä, rautakankia, joitakin
puukkoja, vasikannahkaa korjaustöitä varten ym. ”Voikaa paksusti
kaikki [- -] Hesputei! Tulen pian. Teidän Esko R.”56
Yrjö Kemppainen otti toukokuussa Oulun–Kuusamon etappilinjan
komendantin tehtävät hoitaakseen. Koska ilmeni kuitenkin ongelmia,
luutnantti Armas Suvirinne pyysi kauppaneuvos Riekiltä apua. ”Suvin”
mielestä oli välttämätöntä saada koulutettuja miehiä pääasemille. Kaikki
eivät ymmärtäneet, että oli pidettävä erittäin tarkkaa kirjanpitoa siitä,
kuinka pitkäksi aikaa varastot riittävät. ”Nykyään toimessa olevat henkilöt eivät näy tärkeyttä oivaltavan.” Siksi hän pyysikin Oulusta kahta
asian osaavaa henkilöä avukseen.57
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Minkä vuoksi tällainen kirje oli syntynyt? Ehkä jääkärit olivat keskustelleet Kemppaisen amatöörimäisyydestä Riekin kanssa ennen kääntymistään hänen isänsä puoleen. Riekki oli lähettänyt paljon puhuvan
kirjeensä 11. huhtikuuta Kaiteralle, joka saattoi hyvinkin panna hänen
esittämänsä väitteet kiertämään. Kun Oulussa poikennut Riekki palasi
rintamalle, hänen ja Kemppaisen välillä syntyi jonkinlainen sanaharkka,
jonka seurauksena viime mainittu loukkaantui niin, että jätti kohta eroanomuksensa, koko puuhan ja suur-Suomen luomisen sikseen.58
Walleniuksen käskyä Kemppaisen seuraajaksi ei löydy ainakaan välittömästi tuon jälkeiseltä ajalta. Ehkäpä Kemppainen hoiti tehtävää vielä
joitakin aikoja. Toinen mahdollisuus on, että epävirallisena ”komendanttina” toimi Riekin isä. Käsky tuli 3. kesäkuuta: ”Määrään ylioppilas Esko
Riekin etappitien Oulu–Paanajärvi etappipäälliköksi. Pyydän kaikkia sotilas- ja siviiliviranomaisia antamaan hänelle kaikkea tarpeellista apua.”59
Muonasta ja varusteista oli huutava pula. Luutnantti Konrad Laaksonen pyysi kesäkuun alussa tiedustelemaan kauppaneuvos Riekiltä, oliko pataljoonan tilaama vilja jo lähetetty. Jollei niin ollut tehty, hän pyysi
kiirehtimään, sillä ruokaa ei ollut kuin viikoksi. Samoin hän pyysi lähettämään saappaita, sillä miehet tallustelivat melkein avojaloin.60
Sota nieli koko ajan varoja. Jos ne loppuivat, loppui muona ja varusteet, joita piti kuitenkin olla jatkuvasti tilaamassa, sillä aseiden ja ammuksien lisäksi retkelle upposi niin jalkineita kuin vaatteitakin. Lisäksi
tarvittiin erinäköisiä työkaluja. Toukokuussa Oulussa ollut Riekki sähkötti Walleniukselle: ”Kuusamossa ja Oulussa ei saada enää velkaa /
useita rahtikuormia matkalla / pikainen rahalähetys välttämätön / muuten tie tukossa.”61
Kesäkuun alussa Riekki valitti Walleniukselle, että Oulu – Paanajärvi -etapin käyttövarat olivat huvenneet, minkä vuoksi hän pyysi ryhtymään toimenpiteisiin ”rahan tilaamiseksi”; kuukaudeksi riittäisi noin
100 000 markkaa. Kuusamon kirkolla oli lisäksi maksamattomia laskuja 40 000 markan ”piikki”. Samalla hän käytti tilaisuutta hyväkseen ja
anoi lomaa. ”Jos jotain ryppyilyjä tulee riennän tietysti viivana käskyn
saatuani”, hän kuitenkin vakuutti.62
Vaikka Wallenius hankki Rovaniemen – Kuolajärven välille pari kuorma-autoa hoitamaan kuljetuksia, ne olivat jatkuvasti rikki. Sateilla ne
oli unohdettava ja otettava vanhat keinot käyttöön.63
Riekki matkusti kesäkuun puolivälissä Ouluun ja yritti isänsä avulla
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hankkia elintarvikkeita. Kuusamoon hän kuitenkin sähkötti: ”Pitäkää
leipää niin pirun niukasti. Fräntillä olkoon tilit helvetin kirkkaina.”
Riekin mielestä tämä ei ollut turhaa puhetta; kirjanpito oli tärkeä.64
Samalla kun Wallenius tiedusteli kesäkuun puolivälin jälkeen (17.6),
oliko muonaa saatu, hän määräsi Riekin toistamiseen etappipäälliköksi.
”Toimeen ryhdyttävä heti!”65 Varmasti tällainen komennus oli nuorelle
aviomiehelle mieluinen, sillä se tiesi asumista samalla paikkakunnalla,
missä vaimo ja vanhemmat olivat.
Vaikka ”Valle” oli korottanut Riekin vastuunalaiseen tehtävään, tämä oli kuitenkin jo periaatteessa luopumassa sotilasurastaan – jos haaveita sellaisesta oli koskaan ollutkaan; olihan hän puhunut Špalernajassa
varsin arvostelevasti koko alasta. Hän kirjoittikin syistä myöhemmin
elokuussa Yrjö Ruuthille: ”Sotilasalalle en rupea kun en ole saanut oikeaa opetusta; olen jo diletantti tarpeeksi monella alalla.” Itseironia lienee viitannut alkutekijöihinsä jääneisiin yliopisto-opintoihin.66
Ennen pitkää retkeläisten huolet moninkertaistuivat. Helsingissä
voitonparaatinsa toukokuussa pitänyt Mannerheim oli saanut väistyä.
Seurasi saksalaisaika. Saksa ei halunnut suomalaisten tunkeutumista ItäKarjalaan, vaikka saksalaiset olivat siitä kiinnostuneita.
Vaikeuksista juoruava oli jo luutnantti Suvirinteen huhtikuun lopussa
kertoma tieto, että metsänhoitaja Virkkulan ja Riekin kautta Kuusamon
komennuskunnan esikunnalle uskottu pirtuvarasto oli karkuteillä. Hän
tiukkasikin, kenelle siitä oli annettu pirtua, ja määräsi, ettei siitä saa luovuttaa tippaakaan ”ilman Kuusamon komennuskunnan päällikön sekä
luutnantti Nummelinin erikoista kirjallista lupatodistusta.” Jos väärinkäytöksiä oli tapahtunut, Suvirinne uhkasi syyllisiä edesvastuulla.67
Luppoaikaan alkoi liittyi yhä enemmän pettyneiden jääkäreiden juopottelua ja muita lieveilmiöitä. Luutnantti Laaksonen kertoi kesäkuun
alussa saaneensa valituksia siitä, miten ”herrat kirkolla seilailevat vähän
liikaa.” Hän kehottikin juopottelemaan kotonaan, ”ettei tule koko maailman tiedoksi”. Tilannetta ei parantanut se, että heinäkuussa lakkautettiin Sallan rykmentti ja sen pataljoonista muodostettiin Lapin I Rajavartiopataljoona, jonka komentajaksi määrättiin jääkärimajurin arvoon
ylennetty Wallenius.68
Rajavartiopataljoona koostui melkeinpä samoista miehistä, jotka olivat marssineet maaliskuussa 1918 rajalle. Pataljoonan olot olivat ankeat.
Vaikka miehet saunoivat usein, he kärsivät täistä ja muista syöpäläisistä,
113

sillä puhtaita alusvaatteita ei ollut vaihtaa. Kohta alkoi ilmetä myös
espanjantautia, joka ei katsonut, keneen se iski. Myös mieliala oli huono. Kurittomuutta ja kapinamieltä esiintyi niin ikään varsin yleisesti.69
Johtotehtävissä olleet yrittivät kohottaa mielialaansa juomalla ja hankkimalla yleisiä naisia. Paulaharju, joka oli ollut kesäkuun lopussa Kurtilta matkalla Sallan kirkolle, kirjoitti, että häntä vastaan tulivat autolla
jääkärikapteeni Villamo, tohtori Malmgren, kolme ”knääkkää”70 ja muutamia muita.71
Saksalaiset, joita saapui yhä pohjoisemmaksi, lupailivat apuaan. Suunnitelmissa oli rakentaa rautatie ja miehistötiloja. Kreivi, ”saksalainen
kenraali Suomessa” Rüdiger von der Goltz kävi itsekin Kuolajärvellä,
jossa hän tapasi mm. Walleniuksen. Paulaharju kirjoitti 7. heinäkuuta:
”Sallaan kolmella autolla kreivi von der Goltz. Yötä metsänh.
Roschierilla ja Holmeruksella.” Kreivi kiipesi yhdessä jääkäriluutnantti
Aleksanteri Autin kanssa Sallatunturille. ”Ja näköala oli wunderlich.”72
Vaikka myötätuulta toivottiin ja näytti ajoittain vielä olevankin, vastatuuli vain yltyi. Viina maistui nuorille jääkäriupseereille aivan liian
hyvältä. Paulaharju kirjoitti, että ”kapt. Villamo tuli Sallaan. Viikon oli
ja Hoppa Eevertin kanssa ryypiskeli”. Myös uuden ajan ihmeet, autot
oli otettu käyttöön. Nuorilla upseereilla ”meni lujaa”. ”Knapsu-knääkkä
ja Gripi saapuivat ja auto perkele aikaisen aamuhetkenä klo 5–6 sätkätti
tiellä”, menoon jo tympääntynyt muita vanhempi Paulaharju merkitsi
papereihinsa.
Seuraava koetinkivi olikin yleisistä naisista puhjennut riita. Enteilevästi Paulaharju kirjoitti 14. heinäkuuta muistikirjaansa nimet: ”Tuttu
Willgren ja Lilli Kuikka.” Tämännimisiä suur-Suomen luojissa ei kuitenkaan ollut, mutta kun käyttää mielikuvitusta, alkaa jo selvitä, mistä
kohtaa jääkäreillä puristi. Niinpä Paulaharju kirjoittikin elokuun alussa:
”Laaksonen eronnut. Knääkkien takia kina. Iisu73 erota tahtoo.” Laaksonen olisi halunnut pitää pataljoonassa mainitut ”sairaanhoitajat”, jotka ehdittiin jo jakaakin, mutta majuri Wallenius oli tiukkana ja käski
toimittaa heidät heti pois. Myös Riekki näyttää olleen jyvällä riidan
syistä siitä päätellen, miten ronskia tekstiä hän Paulaharjun mukaan lasketteli. Ehkä jääkärit olivat kertoilleet iltapuhteilla Hampurin St. Paulin
kaupunginosan ja Libaun bordelliseikkailuistaan Riekille, joka harvemmin puhui hävyttömiä.74
Myös Nummelin ilmoitti saaneensa tarpeekseen. Hän syytti johtoa
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ja etappia eli moitti Riekkiäkin. Hän kehotti Walleniusta hoitamaan
”itse lafkansa” ja lähti. Myös Manninen ilmoitti eroavansa. Riekki yritti
toimia välittäjänä ja tuomitsi eron: ”Eronpyyntönne ja ryppyilynne on
polsevismia ja sangen halveksuttavaa”, hän jyrähti. Vaikka hän korosti
sitä, että käsky on käsky, ja sitä pitää totella, hänkin moitti Walleniusta,
joka oli toiminut hänen mielestään aivan liian jyrkästi ”sairaanhoitajakriisissä”. Hän kehottikin tätä ottamaan etäisyyttä apulaisiinsa ja
vilautti närkästyneenä myös omaa eroaan, sillä olihan hänenkin toimiaan etappipäällikkönä arvosteltu. Hän onnistui sovittelussaan lopulta
kuitenkin aika hyvin, sillä sekä Nummelin että Manninen päättivät jäädä. Vaikka Laaksonen jätti pataljoonan, hänkin palasi myöhemmin lokakuussa takaisin joukkoon.75
Riekkikään ei lähtenyt ovet paukkuen. Hän valitteli kiireitään kirjoittaessaan elokuussa Paulaharjulle. ”Minulla paljon hommaa ja höösäystä tästä etapista ja muonista.” Häntä näytti huolettavan myös palkkansa määrä, sillä nuorella perheellä oli menonsa, eikä aina voinut turvautua isäänkään. ”Eikö Walle jo voisi vastata kirjeeseeni palkastani?”76
Riekki kertoi ”setä-Samulille”, joksi hän Paulaharjua kutsui, että
hän oli löytänyt kadoksissa olleet, Paanajärvellä aiemmin keväällä ottamansa valokuvat. ”Kiiruhdan lähettämään ne kopiot, jotka minulla sattuu olemaan. Huudan niistä 2 mk kappaleelta, siis yht 12 mk, jotka
lähettänette minulle.” Näitä kuvia löytyykin Paulaharjun jäämistöstä.
Riekki lupasi toimittaa kuvia lisääkin, jos ne vain kiinnostivat muita. Vastaavasti hän toivoi Paulaharjulta saavansa muiden ottamia kuvia.
”Jos Teillä on Suven koneella otettuja kuvia, niin lähettäkää niistä minua mahdollisesti intresseeravia vastikkeeksi.”
Samalla kun Riekki tiedusteli, tulisiko ”setä-Samuli” syksyllä kouluun, hän lähetti terveisiä kaikille ystävilleen: ”Vilkkaat terveiset kaikille. Herra maata varjelkoon! Sotatorvi pauhaa meidän kulmia uhaten.
Hei sitte. Esko Riekki.”
Riekki ei palannut enää rintamalle. Ilman häntä jatkaneet Walleniuksen joukot valtasivat syksyllä vielä Oulangan. Koko toiminta osoitti
kuitenkin hiipumisen merkkejä. Vaikka alue oli tärkeä tukikohta mahdolliselle tunkeutumiselle kauemmaksi, myös vastapuoli oli aktiivinen.
Niinpä Muurmannin legioonan synty ja toiminta säikäyttivät valtaajat,
mikä johti pakoihin ja entistä suurempiin kurittomuuksiin. Rauha rajalle
palasi vasta marraskuussa, kun maailmansota tuli uuteen vaiheeseen.77
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Vienan retken lopputulos oli suuri pettymys etenkin Walleniukselle
ja monille muille suur-Suomen suunnittelijoille. Riekki oli purkanut
turhautumistaan Kaiteralle jo huhtikuun alussa. Kemppainen purki pettymystään vasta 1919 ilmestyneessä kirjassaan. Kaitselmus ei suonut hänen mielestään Kuusamon komennuskunnan olla yhdistämässä kahta
heimoa yhteen.78
Wallenius väitti vielä vuosikymmeniä myöhemmin Kaarlo Hillilälle,
että hän oli käynyt yksityissotaa viisi kuukautta sen jälkeen kuin Helsingissä oli jo paraatit pidetty, kunniamerkit jaettu ja juhlapäivälliset
syöty. Se oli tapahtunut hänen ja Villamon pankkivekseleillä ja poroym. karjan takavarikoilla, mitkä hän kuulutti kirkossa, ”vain lievästi
laillisena toimenpiteenä”.79
Suur-Suomesta ei tullut mitään. Vaikka muut vielä jatkoivat syksyllä, Riekki luopui. Etappikomendantin toimet kuitenkin jatkuivat.

2. RAJAVARTIOSTOJEN

SUUNNITTELIJANA

Ylipäällikkö oli käskenyt elokuussa 1918 muodostaa Ryhmä Sortavalan ja Ryhmä Lapin vastaamaan itärajan vartioinnista. Viime mainitun
esikunta oli ajateltu sijoitettavan Rovaniemelle. Lappia piti tulla vartioimaan neljä rajavartiopataljoonaa. Tällöin esitetyistä suunnitelmista oli
kuitenkin luovuttava. Lisäksi suursota kääntyi kohta Saksan tappioksi,
mikä merkitsi sitä, ettei Suomella ollut enää vahvaa selkänojaakaan.80
Rajaläänien maaherrat saivat tammikuussa 1919 ministeriöiden keskeisissä neuvotteluissa tehtäväkseen laatia ehdotuksensa lääniensä itärajan vartioimiseksi. Yhtä tärkeä rajavartiolaitoksen syntymisen kannalta
oli myöhemmin maaliskuussa pidetty kokous. Koska Oulun läänissä ei
ollut tuolloin vielä rajakomendanttia, maaherra von Nandelstadh saapui
tilaisuuteen yhdessä etappikomendantti Riekin kanssa.81
Riekki oli varmasti sopiva valinta, sillä hänellähän oli käytännön kokemusta rajaoloista. Hän tunsi hyvin myös rajaseudulla olevien sotilaiden vaikeudet. Eivätkä hänen kokemuksensa passiasioiden hoitajana
Suomen Tukholman-lähetystöstäkään olleet vailla merkitystä. Riekin
panos Oulun läänin vastaisen itärajan vartiointia suunniteltaessa muodostuikin merkittäväksi. Suomen rajoja ei ollut tuolloin vielä vahvistettu sopimuksin.82
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Reservin vänrikiksi ylennetty
Riekki. Martti Riekin kokoelma.

Vaikka päätös rajavartioinnin uudistamisesta odotti vielä, hanke
nytkähti eteenpäin. Samalla todettiin, että rajavartiostojen kokonaisvahvuudeksi tulisi sotaministeriön ehdottama noin 1300 miestä.
Kuopion ja Viipurin läänien maaherrojen ehdotukset valmistuivat
ensimmäisinä. Tuolloin 28-vuotias Riekki laati ehdotuksen Oulun läänin itäisen rajan vartioinnista ja teki sen menoarviosuunnitelmat useiksi
kuukausiksi. Lisäksi hän laati yhteenvedon koko itärajan vartioinnista
aiheutuvista kuluista vuonna 1919.
Riekki ehdotti, että noin 800-kilometrinen Oulun läänin vastainen
raja-alue jaettaisiin kahden komendantin kesken 300-miehiseen Kainuun pataljoonaan ja 500-miehiseen Lapin pataljoonaan. Hän vaati
rajavartiojoukoille riittävää tulivoimaa. Henkilökohtaisen aseistuksen lisäksi jokaiseen komppaniaan piti sijoittaa vähintään kaksi konekivääriä,
eikä ylimääräisiä aseita saanut viedä Pohjois-Suomesta pois, vaan ne tuli
luovuttaa Oulun suojeluskunnille.
Riekki edellytti komppanianpäälliköiltä paikallisolojen tuntemusta.
Muutenkin asiantuntemus ja kokemus olivat tärkeitä. Miehistön valitsemisessa myös luotettavuudella oli suuri merkitys. Poikkeusoloista johtuen rajavartiosotilaille piti maksaa tavallista parempaa palkkaa.
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Majuri F. F. Järnström esitteli suunnitelmat valtioneuvostolle maaliskuussa 1919. Hyväksytty päätös valtakunnan itäisen rajan poliisi- ja
tullivartioinnista oli lähimpänä Riekin tekemää ehdotusta.
Yhtenä selityksenä tähän on nähty Riekin paikallisolojen asiantuntemus, mutta myös se, että hän viimeistellessään muistiotaan oli siinä
mielessä edullisessa asemassa, että hän tiesi ministeriöiden neuvotelleen
sotilaallisesti järjestetyistä rajavartiostoista.
Tällä suunnittelutyöllä lienee ollut Riekin uran kannalta merkitystä.
Hän oppi tuntemaan Sisäasiainministeriön alaisuuteen tulleen rajavartiolaitoksen työtä ja ymmärsi sen tärkeyden. Samalla syntyi hyviä
kontakteja ja tuttavuuksia, joista oli myöhemmin hyötyä.
Rajojen vartiointi heikoilla asevelvollisuusjoukoilla jatkui aina
maaliskuulle 1919 saakka. Koska toiminta sopi kuitenkin huonosti armeijalle ja häiritsi sen muita tehtäviä, vartiointi siirtyi tämän jälkeen sisäasiainministeriön huoleksi.

3. AKTIVISTI

JA MONARKISTI

Ruotsalaisen tai saksalaisen prinssin saaminen Suomen kuninkaaksi oli
kuulunut jo varhain aktivistien ja jääkäreiden toivelistalle. Samalla kun
Suomen itsenäisyys saavutettaisiin vapaussodan ja Saksan avulla, Suomesta tulisi monarkia. Itsenäisyys oli tullut lopulta kuitenkin rauhanomaista tietä, eikä monarkiasta puhuttu siinä yhteydessä mitään.83
Punakapinan aikana ja sen jälkeen monarkistit saivat kuitenkin uutta puhtia, sillä kurinpalautuksen ja puhdistuksien lisäksi tarvittiin myös
vahvaa hallitsijaa. Hanke liittyi myös Saksan intresseihin. Saksasta saapuneiden jääkäreiden pelättiin tasavaltalaispiireissä jopa yrittävän peruuttaa hallitusmuotoratkaisun. Kun jääkärit ja ylipäällikkö joutuivat
helmi–maaliskuussa 1918 erimielisyyteen joukkojen käyttöperiaatteesta, hallituksen edustajat halusivat keskustella jääkäreiden kanssa myös
hallitusmuotokysymyksestä.84
Lopulta Helsingin lehdissä oli keväällä monien tunnettujen kansalaisten vetoomus monarkian puolesta. Kuningasehdokkaita ei puuttunut. Samoihin aikoihin vaadittiin myös Suomen kansanedustuslaitoksen muuttamista kaksikamariseksi, millä haluttiin vahvistaa voittaneiden asemaa. Monarkistit tukeutuivat saksalaisiin. Vaikka Santeri Alkio
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ilmaisi maalaisliiton ystävällisyyttä saksalaisia kohtaan, hän paheksui
kenraali von der Goltzille sitä, että nämä sekaantuivat maan sisäisiin
asioihin.85
Vetoamalla vuoden 1772 hallitusmuodon 38.§:ään monarkistit hankkivat elokuussa 1918 luvan ryhtyä kuninkaan vaaliin. Ylimääräiset valtiopäivät kokoontuivatkin syyskuussa käsittelemään asiaa. Oululainen
vanhasuomalainen Kaiku julkaisi kandidaattipariskunnan valokuvat ja
kirjoitti, että ”lähipäivät ovat maamme monivaiheisen historian merkillisimpiä.” Joidenkin mielestä puuha lähenteli kuitenkin jo farssia. Vaikka Saksa oli jo käytännössä lyöty, Suomi oli valmis uppoamaan ihailemansa suurvallan mukana.86
Kun kiista oli kuumimmillaan, Oulussa julkaistiin lentolehtinen Perustuslaillinen kuningasvaltako vai presidentin johtama tasavalta, jonka
oli allekirjoittanut 60 vanha- ja nuorsuomalaiseen puolueeseen sekä
maalaisliittoon kuuluvaa pohjoispohjalaista. He katsoivat, että vahva
järjestelmä olisi välttämätön. He pelkäsivät venäläisten sotkeutumista
maan sisäisiin asioihin uudelleen, sillä sosialistit haaveilivat kansainvälisestä kommunismista ja toivovat Suomesta tasavaltaa, joka olisi helppo
vallata. ”Jos niin kävisi, olisi sekä kansallinen että valtiollinen itsenäisyytemme ollutta ja mennyttä. Turhaan olisivat menneet vapaustaistelumme ja sen uhrit.”87
Lehtisen allekirjoittajina olivat Oulusta piispa J. R. Koskimies, kauppaneuvos Aatu Riekki, toimitusjohtaja Kemppainen, tuomiorovasti
J. A. Mannermaa ja FT (h. c.) Walter J. Snellman, Limingasta entinen
valtiopäivämies Antti Tuomikoski ja Nivalasta kirjailija ja aktivisti Kyösti Wilkuna.88
Mielenkiintoista on, että kauppaneuvos Riekki, joka oli ollut 1904
puuhaamassa pahoittelukirjelmää keisarille kenraalikuverööri Bobrikovin murhan vuoksi, liputti nyt aktiivisesti monarkian ja saksalaisen prinssin puolesta. Entinen ”bobrikoffari” ei ollut kuitenkaan huonossa seurassa; monista varovaisista vanhasuomalaisista ja lojaalisuusmiehistä oli
tullut 1918 kiihkeitä Saksan kannattajia ja monarkisteja.
Miten Oulun lentolehtinen on käsitettävä? Sen syntyhistoriaa ei tunneta. Sen taustalla oli kuitenkin aito huoli tulevaisuudesta. Martti Ahti
on todennut, että aktivistit osallistuivat E. E. Kailan ”Uuden Metsätoimiston” välityksellä tehokkaasti monarkistien propagandakeskuksen ”Uuden Suomen Turvaamiskomitean” (UST) toimintaan. Siinä olivat Ou119

lusta mukana mm. Isak Kaitera ja Yrjö Kemppainen. Kailan organisoimaan toimintaan Oulusta osallistui myös Esko Riekki, joka intrigoi ilmeisesti lapsuudenkodistaan käsin.89
Vaikka Suomi oli kiistattomasti napanuorastaan Saksassa kiinni,90
Riekki lukeutui monien muiden ohella niihin, jotka pitivät Suomea vapaana. Hän mielsi Suomen vapautuneen saksalaisten avulla, eikä nähnyt heidän maahan jäämisessään ja Suomen asioihin puuttumisessaan
mitään ongelmaa. Ei ole säilynyt tietoja, miten Riekki suhtautui kotipaikkakunnallaan tai yleisemminkin punaisten kohteluun tai puheisiin
siitä, että punavangit olisi vietävä Saksaan kaivostöihin. Hän lienee kuitenkin kannattanut ankaria rangaistuksia, koska hän kirjoittikin siihen
suuntaan Yrjö Ruuthille.91
Kehitystä Riekki ei nähnyt kuitenkaan aivan sellaisena, johon aktivistit olivat pyrkineet. Tilanne ei ollut hänen mielestään turvallinen.
Hän kirjoitti elokuussa Ruuthille, että paljon oli ”nurinkurin suuressa
hommassamme”. Oikein mieltä kouri, kun näki ja kuuli, mitä kaikkea
ympärillä tapahtui, hän jatkoi. Tällä hän ei tarkoittanut kuitenkaan valkoisten voiton aiheuttamia seurauksia, vaan sen jäämistä ”puolitiehen”.
Tässä hän oli monien aktivistien linjoilla.92
Myös sukulaisten kesken oli puhetta päivänkysymyksistä. Riekin
suomenmielinen eno Sakari Ruotsalo halusi tietää, puuhattiinko Oulussa monarkiaa tukeman ”sveesien mahtia ja M:heimin valtaa?” Selvästikin hän oli jyvällä siitä, mitä sisaren poika puuhasteli. Hänen mielestään kateelliset suomalaiset eivät tukisi johtoasemaan päässyttä. Saksalainen kuningas ei taas oppisi suomea, minkä vuoksi suomenkielisten
olisi mahdotonta lähestyä häntä, ”ja sveesit ympäröivät hänet sekä panevat ennen pitkää tanssimaan vain heidän pillinsä mukaan”. He olivat jo
savustaneet melkein kaikki suomenkieliset vänrikkikursseilta ja hovioikeuksista. ”Sveesien valta on jo niin suuri, että suomalaisille lauluille
Turussa vihellettiin.” Jos keisari Vilhelmin poika lupaisi totella enemmistöä ja oppia sen kielen, Ruotsalo lupasi äänestää kuitenkin monarkian puolesta.93
Mainitussa lentolehtisessä monarkian puolesta, jonka allekirjoittajiin Aatu Riekki kuului, ei ollut Riekin itsensä nimeä. Yrjö Ruuthille
hän uskoutui kuitenkin toukokuussa, että hän oli monarkisti. ”Olen
kuningasmielinen, mutta ennen muuta vaadin puolueriitoja pois ja van-
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han lyhytnokkaisuuden pannaan; rauha maahan, ihmisille hyvä tahto
sitten kuin roistot ovat raskaan tuomionsa saaneet.”94
Edellä mainittu yleinen keskustelu, porvariston ja etenkin aktivistien ottama suunta monarkiaan päin vaikuttivat selvästi Riekkiin. Jopa
Mannerheimin vaatimuksilla vahvasta hallitusvallasta, johon ”puoluekinat” eivät ylettyisi,95 saattoi olla vaikutusta. Riekki piti vahvaa järjestelmää tarpeellisena. Ehkä kuitenkin myös enon järkkymättömillä mielipiteillä oli tasapainottavaa vaikutusta.
Saksa hiosti monarkian puolesta. Se ilmoitti von der Goltzin kautta
näkevänsä vain monarkiassa Suomen lujan tahdon pyrkiä irrottautumaan Ranskan ja Englannin vaikutusvallasta. Monarkia olisi myös ehto
avulle Itä-Karjalan saamiseksi. Rudolf Holsti jopa pelkäsi, että Saksa
voisi julistaa Suomeen sotilasdiktatuurin. Ranskan hallitus taas ilmoitti
syyskuussa, ettei se tunnusta mitään sellaista hallitusmuotoa, joka oli
saatu laittomin keinoin. Tällä Ranska viittasi Suomen tilanteeseen, saksalaisten painostukseen, tynkäeduskuntaan jne.96
Tynkäeduskunta päätti lokakuussa 1918 äänin 64–44 toimittaa kuninkaan vaalin. Koska porvaristo ei ollut yksimielinen, Riekin kotikaupungin vanhasuomalainen (kokoomuslainen) Kaiku syytti maalaisliittolaisten menettelyn muistuttavan sosialistien touhuja; järkisyytä sen
lyhytnäköiseen toimintaan ei lehden mielestä ollut. Kuninkaaksi valittiin joka tapauksessa Friedrich Karl, joka luopui kuitenkin jo marraskuussa alkaneen Saksan vallankumouksen seurauksena kruunustaan.
Ulkomailla ollut Mannerheim palasi takaisin kotimaahansa ja ryhtyi
valtionhoitajaksi.97
Näin oli avautunut mahdollisuus, että Suomesta tulisi sittenkin tasavalta ja presidentiksi nousisi joku aktivisteille vastenmielinen mies. Se
viritti uudelleen halun toimia aktivistien hengessä. Kun vastatulia viriteltiin, Riekki asui vielä Oulussa. Kun hallitusmuotokysymys ja presidentinvaalit nostivat kesällä 1919 jännityksen huippuunsa, silloin hän
oli jo muuttanut rajaseudulle Tornioon, jossa häntä odottivat uudet
tehtävät ja haasteet.
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III
T ORNIOSSA

1. AKTIVISTIEN

ASIALLA

”MÖBLEERAUKSEN”

VISIOIJA

Riekistä tuli heinäkuun alusta 1919 Luoteisrajan komendantti Tornioon. Jääkärikapteeni J. V. Snellman oli jättänyt tehtävän samaten
kuin kaupungin poliisimestarin virkansakin, minkä vuoksi maaherra
Matts von Nandelstadth oli tiedustellut, halusiko Riekki Tornioon.
Snellman oli tosin ehdottanut torniolaista Ali Tornbergia tilalleen, mutta
maaherra oli ollut toista mieltä. Niinpä Riekki kirjoitti maaherran tiedustelun jälkeen kesäkuussa 1919 ystävälleen Eero Heickellille (myöh.
Kuussaari) Helsinkiin ja kysyi tämän mielipidettä. ”Onko siis minun
otettava toimi vastaan ja luuletko minun pärjäävän Tornionlaaksolaisten
suojeluskuntalaisten kanssa, jotka vartioinnin pääasiassa suorittavat.”
Riekkiä huoletti esimerkiksi se, olisiko Snellmanilla mitään sitä vastaan, jos Tornberg sivuutetaan. Asia oli toistaiseksi ”vain meidän kesken”, eikä kaivannut julkisuutta. Etappikomendantin tehtävät hän lupasi lopettaa heti; Wallenius ei ollut ”jaksanut tilittää kuin olisi pitänyt”. Riekki oli kertomansa mukaan suojeluskunnissa ja suojeluskuntapiirissä aika lailla edelleen kiinni, ”mutta täytyisi se ja eräs privaattisuunnitelma tämän takia jättää”. Koska Heickellin vastaus oli ilmeisesti myönteinen, vaikkei hänen kirjettään ole valitettavasti säilynyt,
Riekki otti molemmat virat vastaan. Myöhemmin hänestä tuli vielä
tammikuussa 1920 lukien Etsivän Keskuspoliisin Tornion alaosaston
päällikkö.1
Vaikka kaupungilla oli komea menneisyys, se oli kyläpahanen. Asukkaita siellä oli vain vajaat 2 000 henkeä, joista ruotsinkielisiä oli hiukan
alle 100. Kaupungin ilmapiiri oli mahdollisesti vieläkin pikkuporvarillisempi kuin Riekin kotikaupungin.2
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Koska Riekillä ei ollut kaupungissa sukulaisia eikä juuri ystäviäkään,
elämä lienee ollut lähinnä vain työtä ja perhe-elämää. Onkin jossakin
määrin arvoitus, miksi Riekki hakeutui Tornioon.
Ehkä siinä oli kysymys halusta ottaa etäisyyttä lapsuudenkotiin, mutta
mahdollisesti oli muitakin painavia syitä. Tornio ei ollut aktivistien suunnitelmissa mikä tahansa paikka. Se oli rajakaupunki, jota jo saksalaiset
olivat pitäneet tärkeänä. He olivat asetuttaneet sinne Yleisesikunnan
II:n Osaston valvontakeskuksen. Myös III:n Osaston toiminta siellä oli
ollut aktiivista. 3
Aktivistit olivat saksalaisten maasta lähdön seurauksena menettäneet
mielestään asemiaan. Uuden punakapinan uhka oli myös kasvanut. Tilanteen korjaamiseksi oli käytettävä kaikkia mahdollisia keinoja, laillisia ja laittomia, eikä yhtään tärkeää virkaa sopinut luovuttaa tappelematta muille.
Martti Ahdin mukaan huolestuttava tilanne oli saanut aktivistit valpastumaan. Heidän salaisiin neuvotteluihin loppuvuodesta 1918 olivat
osallistuneet mm. Kai Donner, E. E. Kaila, Eino Suolahti, P. H. Norrmén, Harald Åkerman, Yrjö Ruuth, S. J. Pentti, Toivo Kaukoranta, Samuli Sario, Hannes Ignatius, Sven Donner ja entinen oululainen Väinö
Kokko. Riekki ei kuulunut joukkoon, mikä kielii siitä, ettei hän kuulunut aivan aktivistien sisärenkaaseen.4
Kun tiedustelutoimintaa saksalaisaikana suvereenisti hoitanut Yleisesikunnan III Osasto oli jaettu helmikuussa 1919 kahtia, oli vaara, että
aktivistien vaikutusvalta heikkenisi entisestään. Vaikka heitä sijoittuikin
molempiin elimiin, asemien menettäminen oli korvattava virallisen toiminnan ulkopuolelle perustetulla omalla aktivistien keskuksella, jonka
tarkoituksena oli mm. tiedustelu, suojeluskuntiin soluttautuminen ja
työväestön pääsyn estäminen niihin, asekätköjen tekeminen jne. Perustamiseen oli luonnollisesti syynä pelko uudesta punakapinasta. Keskus
asetti suojeluskuntien lisäksi toivonsa myös jääkäreihin, sillä sen johtaja
E. E. Kaila oli myös ”Jääkäripataljoona 27:n Matrikkelikomitean” toinen johtaja ja erittäin vaikutusvaltainen mies.5
Keväällä 1919 oli sähköä ilmassa. Valtionhoitaja Mannerheimin ja
aktivistien toivoma hyökkäys Pietariin ja Suomen hallitusmuotokysymys puhuttivat niin hallitusta, eduskuntaa kuin kansalaisiakin. Interventio ei saanut päättäjien siunausta. Lisäksi eduskunta hyväksyi kesäkuussa äänin 165–22 tasavaltaisen hallitusmuodon, jota äärioikeisto ei
voinut sietää. Valtionhoitaja Mannerheimin reaktioita odotettiin jännit123

tyneinä. Edessä väikkynyt umpikuja johti heinäkuun alussa aktivistien
ja Mannerheimin liittoutumiseen. Itsenäinen Suomi joutui yhteen historiansa vaarallisimpaan vaiheeseen, jonka kehittymisellä suuntaan tai toiseen oli erittäin suuri merkitys tulevaisuudelle.6
Tässä tilanteessa Riekki siirtyi Tornioon poliisimestariksi ja rajakomendantiksi. Siellä oli toinen aktivisti – jääkärikapteeni Snellman – jättämässä paikkaansa. Vaikka aineiston minimaalisuus estää tekemästä
kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, on hyvinkin mahdollista, että
hakeutuminen Oulusta pieneen rajakaupunkiin liittyi jotenkin aktivistien puuhiin. Tällaiseen viittaa sekin, että hän tiedusteli mahdollisesta
Tornioon siirtymisestä aktivistien salaiseen organisaatioon kuuluneen
Heickellin (=”Anckarström”) kantaa.
Uudet tehtävät eivät estäneet Riekkiä intrigoimasta muiden aktivistien mukana. Juuri ennen hänen saapumistaan Tornioon oli hallitusmuotokysymys kuumentunut äärimmilleen. Valtionhoitajan oli päätettävä parin viikon sisällä, vahvistaisiko hän eduskunnan aiemmin hyväksymän lain. Pietarin kysymys oli hänelle ainakin yhtä vaikea hoidettava.
Sen toteuttamiseksi ei näyttänyt löytyvän kuitenkaan hyvää tahtoa.
Vaikka Mannerheim oli vielä äsken ollut aktivisteille pelkkä ”ryssä”,
nyt nämä entiset antagonistit löysivät toisensa. Molemmille tasavalta oli
kauhistus ja vaarallista bolševismiin luisumista, joka oli estettävä keinolla millä hyvänsä. Pelko punaisen Suomen renessanssista toimi yhdistävänä tekijänä.7
Aloite tuli aktivisteilta. Mannerheim osoittautui Kai Donnerin kanssa
7. heinäkuuta 1919 käynnistyneissä keskusteluissa kiihkeäksi antitasavaltalaiseksi, joka syytti erityisesti maalaisliittoa. Sen kannattajat olivat
hänen mielestään ”täyspainoisia sosialisteja”, mistä oli selvänä todisteena
sosiaalidemokraattien liehittely armahduskysymyksessä. Hän oli Donnerin mukaan valmis vaikka ”rysäykseen” (”krach”) ennen presidentinvaaleja.
Kun yhteydenpitoa jatkettiin, Mannerheimista tuli aktivistien salaisessa nimigalleriassa ”Andersson”, Donnerista ”Karlsson”, Eero Heickellista ”Anckarström”, E. E. Kailasta ”Johansson”, Ossian Holmströmistä
”Strömfors” jne. Vaikka Riekkikin lukeutui aktivisteihin, hänen peitenimeään ei tunneta; ehkei sitä ollutkaan. Martti Ahdin mukaan näiden
miesten mielestä katastrofi oli estettävä vaikka Mannerheimin ja suojeluskuntalaisten vallankaappauksella, ”möbleerauksella”.
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Tornioon kesällä 1919 siirtyneen Riekin yksityiselämästä ei juuri tiedetä. Perhe
kasvoi näihin aikoihin kuitenkin kahdella pojalla. Tero syntyi 1919 ja Olli 1920.
Kuvassa Tero isänsä, Olli äitinsä sylissä. Martti Riekin kokoelma.

Varatuomari Otto Åkessonin luona 8. heinäkuuta kokoontuneet aktivistit päättivät, että suoraan toimintaan olisi ryhdyttävä ennen presidentinvaaleja. Jos niin ei tehtäisi, maalaisliitto, sosiaalidemokraatit ja
edistyspuolue nostaisivat vaaleissa K. J. Ståhlbergin, Rudolf Holstin tai
jonkun muun samanlaisen presidentiksi. Silloin peli olisi pelattu. ”Jos
A. [”Andersson”, M. L.] valitaan presidentiksi on meillä tietenkin aikaa
ja silloin voimme pelastaa paljon.”
Lopulta aktivistit keksivät suunnitelman, jota on kutsuttu ”aktivistien
projektiksi”. Sen mukaan valtionhoitajan tulisi lykätä hallitusmuodon
vahvistamista mahdollisimman pitkälle, jotta kaappaukseen ehdittäisiin
valmistautua. Vaikka kaikki näytti aluksi hyvältä, tielle nousi ongelmia.
Vaikka Mannerheim oli hyväksynyt aktivistien ehdotukset, hän alkoi pian
kuitenkin jänistää. Donner pani merkille, että hän oli ”tavattoman her125

mostunut”. Koska kokoomuslaiset, joita salaliittolaiset kosiskelivat mukaan, eivät olleet yksimielisiä, uhkarohkean ja epävarman askeleen ottamista kavahtanut Mannerheim vahvisti 17. heinäkuuta hallitusmuodon.
Näin olivat edessä presidentinvaalit. Aktivistien johtaja Elmo E. Kaila
kehotti asiamiehiään hyvissä ajoin ennen vaaleja tukemaan Mannerheimia. Suojeluskunnat painostivat. Ne lähettivät eduskuntaryhmille vetoomuksensa, ja kävipä niiden yliesikunnan lähetystö eversti Georg
Diedrich von Essenin johdolla vielä vaalipäivän aamuna esittämässä
”kainon toivomuksensa” eduskunnan puhemiehelle Mannerheimin valinnan puolesta.8
Päivää ennen vaaleja Riekin kotikaupungin Oulun kokoomuslainen
Kaiku-lehti syytti maalaisliittolaisia samalla lailla politikoimisesta kuin
kuninkaanvaalissakin. Lehti moitti myös edistyspuoluetta, jonka senkään kannattajat eivät osoittaneet kiitostaan Mannerheimille. Suurimmat syntisäkit olivat kuitenkin sosialistit, joiden tavoitteet tiedettiin. ”Se
on Mannerheimin syrjäyttäminen ja kenen muun tahansa asettaminen
sille paikalle, mikä hänelle maan vapauttajana, pelastajana sekä suhteidemme järjestäjänä suurvaltojen kanssa, ikään kuin luonnostaan
kuuluu.”9
Heinäkuussa 1919 pidetyt vaalit olivat kuitenkin ”Anderssonin”
(Mannerheimin) ja aktivistien kannalta katastrofi. Ståhlberg valittiin äänin 143–50 ensimmäiseksi tasavallan presidentiksi. Vaikka pettymys oli
monille suuri – mm. ruotsinkieliset, kokoomus ja aktivistit olivat olleet
Mannerheimin tukijoita – , siihen oli tyytyminen.10
Kun oululainen Kaiku kertoi vaalin tuloksista, se väitti, että Ståhlbergin valinta merkitsi myös sosialistien johtomiesten armahtamista;
vain murhamiehet jäisivät telkien taa. ”Näin siis ollaan kohta kuin rauhan ajassa, paremmin sanoen kuin ikuisen rauhan ajassa, jolloin leijonat
ja lampaat, jos saa sitä vertausta käyttää, käyvät vierekkäin laitumella,
eikä kummankaan välillä ole pelkoa eikä kaunaa.”11
Tilanne ei rauhoittunut heti. Salaisissa kabineteissa juonittelu jatkui.
Syksyllä esitettiin ilmeisen usein kysymys, ”möbleeraavatko” aktivistit ja
”Andersson”. On uskottavaa, että Riekki oli jollakin tavalla informoitu
näistä hankkeista, vaikkei siitä ole säilynytkään kuin hänen pari kirjettään syys–lokakuulta. Ilman informaatiota hän olisi tuskin kuitenkaan
puhunut vallankaappauksesta, pitänyt Mannerheimia diktaattoriehdokkaanaan ja liputtanut Pietariin hyökkäämisen puolesta.
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Riekki purki syyskuussa Yrjö Ruuthille tyytymättömyyttään. ”Mutta mitä hyvät ihmiset, tästä maasta tulee, jos näin menee, kun nyt tasavaltaista ’reunavaltiotamme’ hallitaan. Puhumatta suurista asioista, jotka
raskaina painavat täälläkin intomieltäni, katson kohtuulliseksi vetää tietoosi pari pientä kuvaavaa täkäläistä esimerkkiä.”12
Riekin mielipiteet olivat jossakin määrin ristiriitaisia. Aktivistien
Suunta-lehti, jonka asiamies hän oli, oli kirjoittanut hyvin, mutta esimerkiksi Donner oli mustamaalannut oloja liiaksi, sillä piti muistaa,
että nyt elettiin kuitenkin jo tasavallassa, ”eikä siinä enää mukisemalla
mihinkään päästä”. Riekki kertoi kaipaavansa kovasti ”sovittavia, kohottavia sanoja ja odottaa tuoreen hengen puhallusta kehnontuvaan kansaan, joskin samalla säälimätöntä kapinallisuuden kuin myös vanhan
mädännäisyyden pois karsimista”.
Koska sekä vanha että uusi Suomi olivat Riekin mukaan pilalla, ironisesti hän ehdottikin, että ”ruvetaan kai kaikin kohta korkeimman
neuvoston siunauksen saaneen bolshevismin rivimiehiksi” ja yritetään
sitä tietä parantaa maailmaa.
Uuden punakapinan valmistelun salliminen kauhistutti. Koska sen
puuhaajat saivat kulkea vapaina, maa ei säästyisi, ellei tapahtuisi kaappausta, ”joka antaa lujemman otteen järjestysvallalle ja yhteiskunnan
säilyttämistä harrastaville”, Riekki filosofoi. Sitten hän siirtyi pääasiaan:
Keikaus – jaa! Siitä ei tule mitään, jos ei sitä äkkiä tule, sillä
täällä suojeluskunnatkin kamalasti ’vapaamielistyvät’ s. t. s. tasavaltalais-vasemmistolainen kurittomuus ja viha mannerheimiläisiä kohtaan päivä päivältä kasvavat. – Olemme ehkä väärässä
ja liiaksi vastakynnessä ajan bolshevistista henkeä vastaan me
’vanhoilliset’, mutta siksipä kysyn Sinulta onko esim. minun vähältä kohdaltani kruunun lafka heitettävä tasaisempien ja venyväkäsitteisempien lukuisasti ilmenevien virkamiesten huostaan
ja ruvettava kaalin viljelykseen?
Hiustenhalkomiseen, lähetepäätöksien laittamisiin ja hitauteen syyllistyvät virkamiehet ja hallitus olivat vastuussa tilanteesta; yksinkertaisimmatkin asiat vatvottiin tuhanteen kertaan. Lisäksi tapahtui ”päättömiä
nimityksiä”, joilla syrjäytettiin päteviä miehiä.13
Riekin mukaan bolševismi rehotti aatteessa ja teoissa. Lainkunnioi127

tus oli karkaamassa kansan käsistä, eikä Suomesta ollut enää kohta lupa
puhua oikeusvaltiona, eikä sille voitu antaa lain alaisen yhteiskunnan
titteliä. Huoli oli hurskastelua, sillä aktivistit olivat alusta saakka lähteneet itse siitä, etteivät väärät lait sitoneet heitä.
Riekki pelkäsi, että aktivisteja ruvettaisiin ehkä vangitsemaan ”kapinan aikuisina murhamiehinä”. Hän väitti niin jo tapahtuneenkin. Hänen mielestään aktivistien keskuksen pitäisi jakaa ”maalaisserkuillekin”
salaisia hyviä neuvoja siitä, miten olla ja elää. Vaikka hän jaksoi toivoa
yhä kaappausta, hän kuitenkin kysyi, oliko ”aktivistien valtio valtiossa
hajonnut” ja heidän vaikutusmahdollisuutensa häipyneet kuin tuhka
tuuleen. ”Ehkä ruvetaan mekin mammonan palvelukseen, katsomaan
vain omaa etua, ottamaan natsaita, väärentämään lisenssejä, mielistelemään kansaa ja yleensä susien kanssa ulvomaan.” Lopuksi hän vielä tivasi, saadaanko aktivistien järjestö kiinteämmäksi vai hajotetaanko se.
Riekki palasi vallankaappausteemaan viimeisen kerran – säilyneiden
todisteiden mukaan – lokakuun lopussa:
Sen poissaamiseksi on ainoa keino hirvittävän luja keskitetty hallitus, joka julistaa maan sotatilaan, hajoittaa eduskunnat, komisionit ja lautakunnat, asettaa sotilaskuvernöörit joka maakuntaan, joiden alaisina ja pelottavan vallan alla toimivat tuomarit,
poliisit ja kaikki muu virkakunta, joka nyt vain puree pännänsä
vartta ja tulkitsee: en voi, laki ei salli, laki on heikko j. n. e.
Muuten en usko tämän tolkuttoman monipäisyyden loppuvan
ja kansaan uskontoa tulevan.14
Kirje osoittaa Riekin olleen perillä ”projektista”. Tällöin oli ”Andersson” kuitenkin jo luopunut leikistä. Hän ei ollut ”likikään meidän
miehemme, mutta mistäs paremmankaan saamme”, Riekki kirjoitti
Ruuthille. Hän uhkasi rupeavansa kohta yhteiskuntaa säilyttävästä vallankumoukselliseksi, ”ja pelkään, etten ’valkoisista’ ole läheskään ainoa”. Hän ihmetteli, mistä tällaiseen ”puolisivistyneeseen kansaan” oli
saatu istutettua kaikkien sota kaikkia vastaan -henki. Sen kitkemiseksi
hän kannatti vallankaappausta ja diktatuuria, joka jäi kuitenkin haaveeksi.
Tosin Riekin uhoamisessa on pantava merkille jälkijunassa kulkeminen. Kun muut olivat jo luopuneet tai luopumassa, hän vasta innostui.
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PIETARIIN

HYÖKKÄYKSEN KANNATTAJA

Myös interventio Venäjälle ja hyökkäys Pietariin mietityttivät Riekkiä.
Ne saivat kannatusta yleensäkin oikeiston piirissä. Sen sijaan keskusta
halusi pysyä erossa valkoisten venäläisten kenraalien ja bolševikkien välienselvittelystä, vaikka tietyssä määrin sekin tunsi mielenkiintoa ItäKarjalaan. Keskiryhmien johtava lehti Helsingin Sanomat tuomitsi kuitenkin kaikenlaiset ”seikkailuretket”. Sosiaalidemokraatit tuomitsivat
interventiopolitiikan ja heimoretket totaalisesti.15
Kun Mannerheim ryhtyi neuvottelemaan Virosta käsin hyökkäävän
Judenitšin kanssa yhteistyöstä, presidentiksi valittu Ståhlberg ei halunnut Suomen olevan hankkeessa mukana. Vaikka Mannerheim ei luopunut puuhista ja havitteli sotaväen päälliköksi, Ståhlberg torjui hänen
vaatimuksensa.
Aktivistit kokoontuivat elokuussa 1919 pohtimaan Pietarin-kysymystä ja uusia mahdollisuuksia. Nyt Pietari, Aunuksen valtaaminen ja
Pohjois-Inkerin miehittäminen niputettiin yhteen. Vain vapaajoukkojen käyttämistä pidettiin mahdollisena. Pietari saisi olla vahvin valtti
neuvoteltaessa Venäjän uusien vallanpitäjien kanssa.16
Kun syyskuussa näytti siltä, ettei asiasta tulisi mitään, Riekkikin harmitteli, ”kun ei lusikkamme päässyt mukaan Pietariin soppaa syömään”.
Hän arveli Suomen aseman vaikeutuvan tulevaisuudessa, ”kun pääryssät rupeavat Pietarista taas komenteeraamaan reunavaltioita”. Selvästi
hän oli perillä aatetovereidensa puuhista.17
Vaikka aktivistit olivat aiemmin torjuneet yhteistyön valkoisten venäläisten kanssa, Judenitšin menestys muutti asetelmaa. Vaikka jotkut
epäröivät, mm. Kaila piti yhteistyötä hyvinkin mahdollisena ja suotavana.18
Suunta julkaisi lokakuussa The Timesissa olleen Mannerheimin haastattelun, jossa hän uskoi, että kansan enemmistö kannatti Pietarin retkeä. Sen sijaan sopimus bolševikkien kanssa ei toisi mitään etuja. Hänen mielestään sopimus ”saattaisi maan bolshevistisille vaikutuksille alttiiksi, jota paitsi se riistäisi Suomelta läntisten suurvaltain tuen”.19
Riekki palasi lokakuun lopussa Pietarin retkeen. Hän viittasi ulkomaisissa lehdissä olleisiin juttuihin asiasta. ”Nyt tuntuisi alentavalta ’Timesin’ ja muiden höynähtävien usutusten jälkeen lähteä Pietariin, –
mutta luulempa, että sinne sittenkin on mentävä [- -].”20
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Ehkä kovin sotaiseksi intoutunut poliisimestari havaitsi kirjeensä
puolivälin jälkeen, että hän oli puhunut liian lennokkaasti, sillä teksti ei
ollut muutamien vuosien takaista varovaista Riekkiä. Niinpä hän tokaisikin: ”Taitaapa mennä jo aivan höpötykseksi.”
Tähän kirjeeseen päättyivät intrigoivan virkamiehen analyysit yhteiskunnan kelvottomuudesta ja kaappauksesta ainoana siihen tepsivänä
lääkkeenä. Mahdollisesti hän pohti asiaa useammankin kanssa, sillä hän
oli perillä aktivistien kannoista. Kirjeitä ei ole kuitenkaan säilynyt. Valitettavasti myös Ruuthin vastauskirjeet ovat hukkateillä.
Pietarin ”kuume” huipentui marraskuussa, jolloin Mannerheim julkaisi avoimen kirjeensä. Kenraali yritti todistella, että asiantuntijoiden
mielestä neuvostojärjestelmän tappio oli vain ajan kysymys. Siksi tilannetta oli käytettävä hyväksi. Presidentti Ståhlberg ei lämmennyt kuitenkaan ajatukselle.21
Interventiopuuhan lopullinen romahdus oli käsillä. ”Andersson” informoi marraskuussa Kailaa valkoisten venäläisten kanssa Pariisissa käymiensä neuvottelujen tuloksettomuudesta. Aktivistit kokoontuivat välittömästi tämän jälkeen. Kaila merkitsi muistikirjaansa: ”Kysymys möbleerauksesta hylätty.” Vielä joulukuun alussa oli yksi kokous, mutta ”aktivistien projekti” oli päättynyt siihen.22
Samalla tavalla kuin Mannerheimin rooli vallankaappausta yhdessä
aktivistien kanssa puuhaavana ”Anderssonina” on hänen ihailijoilleen
epätosi, johon he eivät suurin surmin usko, myös Riekin kuuluminen
samaan laeista piittaamattomien joukkoon lienee monille ilmeinen yllätys.
Pelastuiko sillä jotakin, ettei mitään dramaattista tapahtunut heinäkuussa 1919? Ainakin jäivät mahdollisuudet kahtia olevan kansakunnan eheytymiseen. Uudemman kerran se joutui vakavasti uhatuksi
1930-luvulla – jälleen äärioikeiston toimesta. Silloinkin ”Andersson” ja
Riekki olivat paljon vartijoina.
Aktivistien järjestö hajosi. Monet masentuivat, mutta toisissa oli vielä voimaa sovittautua uusiin oloihin. Riekki kuului heihin. Häntä odottivat yhä suuremmat ja merkittävämmät haasteet Suomen tasavallan
poliisitoimen palveluksessa.
Kun Ruuth oli tiedustellut lokakuussa Riekin sotilasarvoa, hän kertoi olevansa reservin vänrikki, mikä sai ollakin. Hän torjui mahdollisen
sotilasuran. Hän ei osannut kivääriä ”reklementin” mukaan edes viedä
olalle. Mutta olisiko muita mahdollisuuksia? ”Mitenkähän käynee dip130

lomaattiprofessorien paikkojen täyttäminen?” Vaikka Riekki oli palvellut lyhyen aikaa Tukholman lähetystössä, tämä oli lähinnä kai itseironiaa.23
Vaikka aktivismi näytti hiipuvat, Riekki oli edelleenkin aktivisti.
Hän oli sitä mitä suurimmassa määrin, ja se tuli vielä myöhemminkin
esiin. Kun aktivistien ja jääkäreiden jakamista ”jyviin ja akanoihin” tehtiin sen mukaan, mitä he olivat tehneet ja saaneet ”routavuosina” ja
1918 aikaan, Riekki näyttää kiinnittäneen huomiota siihen, että vaikka
monet kansalaiset olivat liittyneet varsin myöhään liikkeeseen mukaan,
he esiintyivät mieluisasti etujoukoissa olleina.
Riekin mukaan tällaiset halusivat kunniaa kyseenalaisista ansioista.
Niinpä hän kirjoitti toukokuussa 1921 Elmo E. Kailalle, että Haaparannassa aktivistien ja jääkäreiden asioita hoitaneen Konstu Pietilän
vanha äiti oli huonossa taloudellisessa tilanteessa. Tällaiset maan hiljaiset olivat hänen mielestään jäämässä ”mopen osalle”, kun sen sijaan ammatikseen sotavankeja rahasta kuljettaneen Taavetti Lukkarisen leskikin
oli saanut tuntuvan korvauksen vaivoistaan. Samoin olivat ”kymmenet
muut verrattomasti vähemmän ansioituneet hämäräperäiset hännillä
liikkeessä mukana olleet saaneet etunsa hyvin valvotuiksi”, hän manasi.
Hän toivoikin, että Kaila hoitaisi asian. Niin myös tapahtui.24

”OHRANAN”

KRIITIKOSTA

”OHRANAKSI”

Muiden aktivistien tapaan Riekki suhtautui kielteisesti Yleisesikunnan
III:n Osaston silpomiseen ja Etsivän Keskuspoliisin perustamiseen.
Uusi ”kruunun syöttiläinen” oli hänen mielestään aivan turha ja aiheutti päällekkäisyyttä, sillä Tornion vahva poliisilaitos kykeni hoitamaan kaikki rajaseudun tehtävät sitä paremmin.25
Vielä lokakuun lopussa 1919 Riekki hyökkäsi ankarasti Etsivän Keskuspoliisia vastaan. Sen palkkalistoilla olleet näyttivät valtaansa. He eivät tienneet, että maassa oli yhdistys- ja kokoontumisvapaus, omaisuuden loukkaamattomuus jne., hän viisasteli.26
Riekki väitti, että yhdellä Etsivän Keskuspoliisin miehistä oli vihkimättömänä vaimonaan ”tunnettu patologinen seikkailijatar, jota yleisesti epäillään hänen entisessä olinpaikassaan bolshevikien asianaiseksi”.
Hänelle tarjoutui Torniossa ”miehensä” nimellä liikkuvana mitä mai131

Riekki nimitettiin tammikuussa 1920 Etsivän Keskuspoliisin Tornion alaosaston
päälliköksi. Tällöin Etsivän
Keskuspoliisin päällikkönä
oli Ossian Holmström –
aktivistien organisaation
”Strömfors”, joka siirtyi
myöhemmin STK:n palvelukseen. Kun Riekistä tuli uusi
päällikkö, he olivat varsin
säännöllisesti yhteydessä
toisiinsa. Martti Riekin
kokoelma.

nioin tilaisuus päästä koko heidän (EK:n) järjestelmästään selville.
Niinpä nainen olikin jatkuvasti yhteydessä Ruotsiin. Toinen taas oli
”suuri gulassi” Ylitorniolta. Hänet oli luvannut päällikkö sentään erottaa, kun Riekki oli kertonut, minkälainen hän oli.
Kritiikistään huolimatta Riekki ryhtyi kuitenkin sisäasiainministeri
Heikki Ritavuoren määräyksestä hoitamaan tammikuun alusta 1920
myös Etsivän Keskuspoliisin Tornion alaosaston päällikön tehtäviä. Kuten muidenkin, myös Riekin määräys tehtävään uusittiin vuosittain.
Hänen residenssinsä Torniossa oli Keskikatu 4:ssä.27
Mikä sai vielä hetki sitten kaappausta toivoneen ja Etsivässä Keskuspoliisissa vain kielteisiä piirteitä nähneen astumaan sen palvelukseen?
Ehkä se oli osittain pakkotilanne. Uudesta uljaasta Suomesta, jollaisesta monet olivat unelmoineet, ei näyttänyt olevan lyhyellä aikavälillä
minkäänlaisia toiveita.
Toinen syy saattoi olla se, että aktivistien kovasti moittima Etsivän
Keskuspoliisin ensimmäinen päällikkö Toivo Hukkinen oli jättänyt
paikkansa ja hänen tilalleen oli vuoden 1919 alusta lukien astunut
”Strömfors” – Ossian Holmström –, joka lukeutui samaan aktivistien
järjestöön kuin Riekki. Vaikka ei olekaan näyttöä siitä, että aktivistit oli132

sivat yrittäneet Torniossakin tietoisesti soluttautua poliisiin, täysin mahdotonta se ei kuitenkaan ole, sillä tunnetusti sen vakanssit kiinnostivat
aktivisteja ja entisiä jääkäreitä yhä enemmän. Toki Riekillä alkoi olla jo
kokemuksen tuomaa pätevyyttäkin.28
Kysymys oli varmasti myös puhtaasti leivästä. Opintonsa laiminlyömään joutuneiden aktivistien ja jääkäreiden, joista onnettomimmat
kulkivat jopa kerjuulla, oli yritettävä sopeutua siihen, mitä oli syntynyt.29
Vaikka Riekin isä oli kauppaneuvos, ehkä itsekunnioitus vaati omalla työllä elättämään itsensä ja perheensä. Eikä rikka ollut pahaksi rokassa. Kahden pienen tulolähteen lisäksi kolmas ei ollut pahitteeksi.
Riekki oli nyt sitä paitsi perheellinen mies, jonka ensimmäinen poika
oli syntynyt 1919 ja toinen vuotta myöhemmin.
Vaikka rajakomendantin, poliisimestarin ja Etsivän Keskuspoliisin
alaosaston päällikön tehtävät olivat erillisiä, ne menivät osittain päällekkäin, sillä niiden tarkoitus oli pitkälti sama – ainakin Riekin aikana.
Vaikka Tornio oli pieni kaupunki, tehtävät, joita Riekki hoiti, olivat
huomattavan haasteellisia. Tornionlaakso oli varsin rauhatonta seutua,
jossa piti olla silmät ja korvat tarkkana. Väestö oli tottunut iät ajat kulkemaan siellä vapaasti; olipa joen eri rannoilla asuvista monet sukulaisiakin keskenään.
Suurin huoli oli valtion turvallisuudesta. Moskovassa heinä-elokuussa 1918 perustettu Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) lähetti säännöllisesti agitaattoreitaan Suomeen myös Tornionlaakson kautta. He
toivat mukanaan kiellettyä kirjallisuutta ja yllyttivät uuteen kapinaan.
Jo ennen Riekin tuloa Tornioon kommunistit olivat mm. suunnitelleet
iskevänsä Pohjois-Ruotsin kautta Suomeen, mikäli täällä noustaisiin kapinaan.30

2. KAPINAA TORJUMASSA
SALAISEN

TOIMINNAN SEURAAJA

Sen lisäksi, että viranomaiset olivat kiinnittäneet huomiota vallankumouksellisen propagandan levitykseen, myös aktivistit olivat tyytymättömiä tilanteeseen. Rannikkoseutujen sahat olivat heidän mukaansa
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”punikkimaisuuden pesäpaikkoja”, jotka pitivät säännöllisesti yhteyttä
Ruotsin kautta Neuvosto-Venäjälle. Huolestuttavaa oli myös, että suojeluskuntavastaisuus levisi, eikä viranomaisiinkaan ollut luottamista.
Vaikka aktivisteilla oli taipumusta nähdä mörköjä, pelkoon oli olemassa kyllä syytäkin.31
Heinäkuussa 1919 Tornioon muuttaneen Riekin mahdollisuudet
estää salainen liikenne ja toiminta, olivat kohtuullisen hyvät, sillä hän
oli kiinnostunut työstään. Hän oli vihkiytynyt illegaalisen toiminnan
saloihin jo jääkäriliikkeen aikana. Suuri puute oli kuitenkin osaavista
apulaisista, yleensäkin resursseista, minkä vuoksi oli tehtävä yhteistyötä
eri viranomaisten ja suojeluskuntien kanssa.
Riekki oli tyytymätön lain asettamiin rajoituksiin. Hän kirjoitti
Ruuthille, että hän oli yrittänyt jo heinäkuussa 1919 järjestää eräälle
ehdonalaiselle naisystävineen karkotusta, mutta yritys katkesi kuitenkin
kuin kananlento; maaherra ilmoitti, ettei karkotukseen ollut lain mukaan lupaa.32
Pian tuon jälkeen suojeluskuntalaiset kuitenkin pidättivät torniolaiset Pauliina Esselströmin, Isak Joen ja Anton Hautalammen salakuljettamassa Viesti-, Kumous- ja Revontulet-lehtiä. Lehtiä pääsi kuitenkin läpi, sillä niitä löytyi kohta Pohjois-Suomen sisäosista.33
Riekki kirjoitti tapauksesta syyskuussa Ruthille uudelleen. Samana
päivänä, kun hän oli saanut maaherranvirastolta kielteisen päätöksen
karkotuspyyntöön, he saivat ”toverittaren” kiinni. Hän vangitsi tämän
ja vaati vielä Ruotsin viranomaiset luovuttamaan Haaparannasta käsin
avustaneen ruotsalaisen. Sen jälkeen kun Riekki oli pitänyt heitä kaikkia seitsemän viikkoa tutkintovankeudessa, hän sai maaherranvirastolta
ilmoituksen, että oikeusministerin mukaan raastuvanoikeus voisi syyttää heitä ainoastaan painotuotteiden luvattomasta maahan tuonnista,
”siis ei lainkaan kapinahankkeista ja pääasiasta”.34
Tällainen harmitti tavattomasti: ”Arvaat mitä respektiä tämä pitää
yllä punaisissa lakia kohtaan ja kuinka se innostaa toimintaan rajavartioitani suojeluskuntalaisia”, Riekki uhosi.
Myös työväenyhdistyksien voimisteluharjoitukset epäilyttivät. Riekki raportoi yhdistyksien pitävän yllä ”kaikin mahdollisin keinoin luokkatunnetta ja vihaa porvareita vastaan”. Ne välttivät hänen mielestään
kuitenkin johtajissa yleisen ”kumouksellisen hengen” liiaksi esiin tuomista.35
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Riekki kirjoitti toukokuussa 1920, että Pohjois-Suomesta oli tullut
kommunistinen, mikä pitikin paikkaansa. SDP:n piirijärjestön jäsenyhdistyksistä vain yksi oli jäänyt sosiaalidemokraattiseksi. Samalla hän kertoi, että Pohjois-Ruotsista siirtyi koko ajan Lapin kautta suomalaisia
punaisia Neuvosto-Venäjälle siellä perustettuihin punaisiin joukkoihin.
Yhteyksien ylläpitämiseksi Ruotsiin rajaseudulla liikuskeli jatkuvasti kommunistien salaisia asiamiehiä.36
Riekki kiinnitti huomiota myös kahvilapolitikointiin. Tornion kahviloissa maleksi hänen mielestään hämäräperäisiä tyyppejä, joista oli vaikea saada mitään irti. Hän vihjaisi jo siihen, että tietojen hankkiminen
kommunisteista ja heidän salaisista puuhistaan olisi saatava kokonaan
uudelle tolalle. Nyt sen perusteella ei voitu ryhtyä mihinkään suuriin
ratkaisuihin, joita olisi kuitenkin tehtävä. Pidättäminen ja kuulustelu,
jossa he kuitenkin kieltäisivät kaiken, ei olisi hänen mielestään johtanut
mihinkään ”positiiviseen tulokseen”.37
Myös rajaseudulla maleksineet jääkärit epäilyttivät. Riekki ei ollut
pitänyt jääkäreitä koskaan minään pyhäkoulupoikina. Jo Tukholmanlähetystössä hän oli nähnyt, etteivät kaikki heistä olleet edes pyrkineet
valkoiseen isänmaahan. Vienan retkellä hänelle oli taas selvinnyt, että
monen moraali oli ollut varsin venyvä. Nyt – kun jo kapinan aikana
hallituksen joukoista kieltäytyneiden suuri jääkärimäärä tiedettiin38 –
hän saattoi olla entistäkin varautuneempi.39
Riekki raportoikin helmikuussa 1920 maaherralle rajaseudun ilmiöstä. Toimettomat jääkärit seurustelivat hänen mukaansa punaisten
ja varastelevien ainesten kanssa. Joidenkin huhuttiin jopa harjoittavan
punakaartia Kemin sahapaikkakunnalla. “Jos niinkään ei olisi, on kuitenkin vissi vaara tällaisista miehistä, joiden kanta on selvästi olevia oloja vastaan”, hän harmitteli.
Vaikka ”punaisten jääkäreiden salaliitto” oli jo ohi, sellainen oli ollut
kuitenkin täyttä totta. Saksaan jääneillä ja sieltä vasta sodan jälkeen
palanneilla oli ollut oma roolinsa SKP:n visioissa, joskin kaikki oli kuivunut kuitenkin pian kokoon ja jäänyt pelkäksi paperivallankumoukseksi. Huhuja saattoi rajaseudulla liikkua, sillä muuan jääkäri oli todistettavasti pitänyt punakaartiharjoituksia läheisessä Seittenkarissa.40
Riekki pelkäsi myös suojeluskuntavastaisen mielialan kasvamista.
Ehkä niin oli tapahtunut jossakin määrin, sillä kommunistit olivat väittäneet jo elokuussa 1919, että Tornionlaakson asukkaista liittyisi puolet
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Rajaseutu oli talvisin luminen. Kuvassa Riekki helmikuussa 1920 vaimoineen
tuntemattoman naisen – mahdollisesti äitinsä – seurassa. Taustalla kaupungin
raatihuone, jossa Etsivän Keskuspoliisin kanslia oli. Martti Riekin kokoelma.

punaisiin, jos vallankumous alkaisi, ja että 2/3, jos Mannerheim olisi
vastapuolella. Kolarin suojeluskuntaa he pitivät täysin punaisena.41
Riekki syytti maalaisliittolaisia Liittoa ja Pohjolan Sanomia sekä edistysmielistä Kalevaa siitä, että ne kävivät maaherra von Nandelstadthia
vastaan ”bolshevistista ajojahtia”. Yhtenä syynä arvosteluun hän piti
muutamien tavaroiden tuontikieltoa, jonka maaherra oli antanut ja joka oli sitonut keinottelijoiden kädet.42
Myös rajan yli virtaava propagandakirjallisuus aiheutti Riekin mielestä huolta. Siksi oli annettu väliaikaisia säännöksiä, joiden nojalla viranomaiset kykenivät rajoittamaan propagandalehtien julkaisemisen.43
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Koska sananvapaus oli rajoitettu, SKP oli ryhtynyt 1918 painamaan
Kumous- ja Vapaus-lehtiä Pietarissa sekä Viestiä Tukholmassa. Seuraavana vuonna se oli ryhtynyt julkaisemaan Luulajassa Revontulia, jonka
piti paikata erityisesti Pohjois-Suomessa vallinnutta vasemmistolehden
puutetta. SKP oli varannut 1920–1921 lehden ylläpitoon ensimmäiseksi puoleksi vuodeksi 30 000 kruunua. Revontulien toisena toimittajana
oli Riekin entinen luokkatoveri ja yhtä aikaa ylioppilaaksi tullut oululainen Väinö Takala.44
Jo 1919 Revontulien kirjoitukset olivat Suomen viranomaisten mukaan sitä luokkaa, ettei niitä olisi Suomessa sallittu. Seuraavana vuonna
lehti suolsi kuitenkin entistä kovempaa tekstiä. Kun Oulussa alkoi 1920
ilmestyä Pohjan Kansa, Revontulet ilmoitti lopettavansa ilmestymisensä. Mutta kun vasemmistolehdet kiellettiin toistamiseen 1923 laajojen
pidätyksien jälkeen, se alkoi ilmestyä uudelleen ja ilmestyi vuodet
1923–1924.45
Pohjan Kansa syytti joskus Etsivää Keskuspoliisia menettelytavoista,
kuten esimerkiksi tammikuussa 1920, jolloin se väitti, että ”ohrana” oli
ryhtynyt houkuttelemaan palvelukseensa punakapinaan osallisia naisia.
Koska tällaisilla oli mahdollisuus päästä työväen kanssa yhteyteen, ”kannattaa ohranan tällaisista palveluksista maksaa hyvin runsaita palkkioita”, lehti väitti. Samalla se varotti antautumasta provokaattoriksi.46
Lehti syytti myös kiduttamisesta. Sen mukaan tiedettiin, ”että valtiollisen poliisin luolissa säilytettyjä henkilöitä yhä edelleenkin on pahasti rääkätty”.47
Luonnollisesti vasta Tornion alaosaston päälliköksi tullut Riekki seurasi kirjoittelua, sillä tuon ajan Etsivän Keskuspoliisin miehet pitivät
säännöllisesti lehtileikekokoelmaa. Ne antoivat tuntumaa siitä, millainen lehti oli kyseessä ja millä asioilla se liikkui. Vaikka lehti oli hänen
mielestään räikeydessä Suomen Työmiehestä jäljessä, hän lainasi tammikuussa 1921 raporttiinsa pätkän, jossa väitettiin ”Suomen lahtarien”
lähteneen ”karjalaisia teurastamaan”. Hänen mukaansa moinen sonta
oli ”luonnollisesti yksinkertaiselle kansalle arvaamattoman voimakasta
ja vaikuttavaa bolshevistista propagandaa”.48
Kiellettyä kirjallisuutta ja kiellettyjä lehtiä salakuljetettiin kauemmas
sisämaahaan. Niitä tavattiin Oulusta saakka. Tullimiehet löysivät monesti myös rajaseudulta kiellettyä kommunistien kirjallisuutta. Myös
kuljettajia pidätettiin toisinaan. 49
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Riekki piti propagandakirjallisuuden kuljettamisen lopettamista melko mahdottomana. Vaikka Torniosta Haaparannassa käyvät junat olivat
yksinoman torniolaisten rautatieläisten hoidettavina, junissa meni hänen mukaansa Haaparantaan ”useampiakin oululaisia, passittomia rautatieläisiä” kenenkään sitä estämättä. Mukana oli myös torniolaisten
perheenjäseniä. Koska junissa kuljetettiin hänen mukaansa myös kommunistien postia ja kirjallisuutta, hän pyysi marraskuussa 1922 Tullilaitoksen rajatarkastajaa huolehtimaan siitä, että hänen passintarkastajansa valvoisivat ylikulkua, sillä passiton kulku Ruotsiin piti saada loppumaan. ”Tästä asiasta ovat myöskin Ruotsin viranomaiset minulle
huomauttaneet ja nimenomaan pyytänet toimenpiteitä rajan yli kulkevien junien ja niissä mukanaolevien henkilöiden tarkastamisen tehostamiseksi”, hän kirjoitti.50
Todennäköisesti se, mistä Riekki raportoi esimiehilleen, oli vain jäävuoren huippu. Vaikka hän toimikin varsin menestyksellisesti, raja oli
pitkä. Hänen pieni henkilökuntansa ei kyennyt kaikkia kulkijoita eikä
kaikkia epäilyttävillä teillä olijoita seuraamaan eikä tutkimaan.

STÅHLBERGILAISEN

YHTEISKUNNAN ARVOSTELIJA

Kun presidentti Ståhlberg ajoi kannattajineen sovintopolitiikkaa, vapaussodan hedelmät joutuivat aktivistien (oikeiston) mielestä uhatuiksi. ”Oikeistobolševikit” – kuten äärioikeiston arvostelijat heitä kutsuivat – pelkäsivät kommunistien kiihotuksen ja entisille punaisille palautettavien
oikeuksien johtavan ennen pitkää uuteen kapinaan. Heidän mieleensä ei
juolahtanut, että maltillisuus voisi johtaakin kansalliseen eheytymiseen.51
Aktivistien kanavana oli Yrjö Ruuthin johtama Suunta-lehti. Vaikka
sen kirjoitukset koskettelivat useimmiten ulkopolitiikkaa, se otti kantaa
myös sisäpoliittisiin kysymyksiin. Lehti ärhenteli Neuvosto-Venäjälle,
eikä hyväksynyt mitä tahansa rauhaa, vaan vaati bolševismin tuhoamista
ja suur-Suomea. Riekki piti lehden linjaa yleensä hyvänä ja markkinoi
lehteä sen asiamiehenä muillekin.52
Lokakuussa 1920 solmittu Tarton rauha herätti oikeistossa paljon
pahaa verta. Myös oululainen Kaiku väitti, ettei Suomi voittanut siinä
mitään, vaan menetti. Riekkikin kuului rauhan arvostelijoihin. Kun oli
tullut tieto siitä, että rauhansopimukseen liittyvä amnestia ulottuisi kos138

kemaan melkein kaikkia kapinallisia, hänen mukaansa oli todennäköistä, ”että Ruotsissa olevat punaiset pakolaiset alkavat joukottain palata
Suomeen”. Vaikka hän ei sanonutkaan, että paluusta aiheutuisi harmeja, hän pelkäsi sitä. 53
Kommunismin voimistuminen huoletti Riekkiä. Pohjolan suojeluskuntapiiri hyväksyikin hänen vaikutuksestaan helmikuussa 1921 –
hän toimi kokouksen puheenjohtajana – jyrkät bolševisminvastaiset ponnet, joissa kumouksen uskottiin olevan lähellä. Niissä pahoiteltiin puoluepeliä ja valkoisen Suomen sisäisiä ristiriitoja. Niissä vaadittiin suojeluskunnilta tiedustelutoimintaa ja valistusta todellisesta tilanteesta.54
Viranomaiset saivatkin kohta tietää, että punaiset olivat yrittäneet
kouluttaa Ruotsissa ja Norjassa miehiä vallankumouksen palvelukseen.
Ruotsissa perustetun ”Suomen Punaisen Kaartin Ruotsin Pataljoonan”
oli ollut tarkoitus iskeä Länsipohjasta käsin Tornionjoen yli Suomeen,
missä alkaisi samanaikaisesti kapina. Siihen oli työläisistä koottujen punakaartien sekä joukon ”punaisia jääkäreitä” ollut määrä yhtyä. Mitään
sellaista ei kuitenkaan tapahtunut, eikä sen onnistumiseen ollut mahdollisuuksiakaan, sillä kapinan puuhaajilta puuttuivat joukot ja aseet.55
Salaliiton paljastuminen ja epäiltyjen pidättäminen oli suuri mediatapahtuma 1921 Ruotsissa. Suomessakin se sai varsin paljon huomiota
osakseen, sillä lehdet puivat paljastuksia kuukausikaupalla. Ne herättivät myös levottomuutta ja synnyttivät huhuja.56
Luonnollisesti asia kiinnosti myös Etsivää Keskuspoliisia, jonka päällikkö Ossian Holmström sai tutustua jutun aineistoon. Kun yleensä uskottiin, etteivät kommunistit saisi Ruotsissa jalansijaa, Holmströmin
mukaan heillä oli läheiset suhteet Neuvosto-Venäjään, suomalaisiin punapakolaisiin ja Norjan kommunisteihin. He eivät harjoittaneet kiihotusta vain siviiliväestön keskuudessa, vaan toimivat myös varuskunnissa, kuten Ruotsin Yleisesikunta oli jo vihjaissut. Etenkin Bodenin
linnakkeessa tämä oli yleistä.57
Koska juttu osoitti vallankumouksen olevan Pohjolan kommunisteille yhteinen tavoite, paljastukset lienevät saaneet myös Riekin varuilleen. Tuolta ajalta ei ole kuitenkaan säilynyt hänen yksityisiä kirjeitään,
muistiinpanojaan tms., jotka kertoisivat meille hänen tuntojaan. Varmasti häntä informoitiin asiasta, ja hän osasi olla entistä valppaampi.58
Vaikka viranomaiset tiesivät yhtä ja toista kommunistien puuhista,
he vain aavistelivat sitä, että SKP kiinnitti vallankumousvalmisteluis139

saan erityistä huomiota juuri Pohjois-Suomen köyhyyden tarjoamiin
mahdollisuuksiin. SKP olikin varannut vuoden 1921 ensimmäiselle puoliskolle 100 000 kruunua käytettäväksi Lapin tukkimetsissä odotettavissa olevien taistelujen varalle, varusteluihin, johtoon ynnä muuhun. Myös
yhteyksien ylläpitoon ja sotilastyöhön se oli varannut huomattavat rahat.59
Vuoden 1921 puoluekokouksessaan SKP päätti, että maaseutuproletariaatin järjestäminen ja johtaminen taisteluun kuului sen tärkeimpiin tehtäviin. Heissä kytevä luokkaviha oli lietsottava voimakkaaksi
taistelunhaluksi.60
Kun Etsivän Keskuspoliisin pääosasto oli huolissaan Ruotsissa olevista suomalaisista punaisista, Riekki raportoi huhtikuussa 1921, ettei
Ruotsin puoleisella rajaseudulla toiminut suomalaisten punaisten järjestöjä, ”eikä myöskään varmuudella sanoen Suomeen ole sieltä saapunut
miesryhmiä kapinallisissa tarkoituksissa ja vielä vähemmän joissakin
yhdenmukaisissa pukineissa”. Vaikka mitään varmaa tietoa kapinavalmisteluista ei ollut, joitakin aavisteluja kuitenkin oli.61
Heinäkuussa 1921 Riekki tiesi kertoa, että Ruotsin Ylitorniolla ja
Pellon metsäkylissä oli pidätetty lukuisia sinne kerääntyneitä passittomia suomalaismiehiä. He kuljeksivat ehkä jo aiemmin mainittujen korkeiden palkkasuhdanteiden vuoksi rajaseudulla työttömiksi joutuneina,
”mutta voipi hyvin heidän liikehtimisensä olla yhteydessä myöskin kommunistien salaisten puuhien kanssa”, Riekki arveli. Hän oli havainnut,
että miehet käyttivät Rovaniemen–Ylitornion–Ruotsin Matarengin ja
Kiirunan välistä etappia.62
Riekki raportoi elokuussa valokuvaussuurennusliikkeiden kuljeksivista asiamiehistä, joilla epäiltiin olevan ”sivutoimena jonkunlaisen kiihoituksen levittäminen yhteisen kansan keskuudessa”. Heiltä oli tavattu
salaperäisiä kirjeitä ja osoitteita. He eivät olleet osanneet tyydyttävästi
tehdä selkoa työstään eivätkä sen luonteesta. Melkein kaikki heistä olivat helsinkiläisten liikkeiden palveluksessa.63
Kun syksyllä puhkesi Itä-Karjalassa kapina, suomalaisia vapaajoukkoja riensi tukemaan sitä. Pian alettiin huhuta laajamittaisesta puuttumisesta tapahtumiin, sillä kapinaliikkeellä näytti olevan menestystä.64
Vaikka Riekki oli aktivisti ja Vienan kävijä, hän koki kapinan lietsonnan tulella leikkimiseksi. Tahot, jotka katselivat Karjalan metsien
suuntaan, tulivat hänen mielestään yhä röyhkeämmiksi ja piittaamat140

Riekit ja Holmströmit olivat jo 1920-luvun alussa paljon tekemisissä keskenään. Keskellä muutaman vuoden ikäinen Olli Riekki. Kuva ilmeisesti Riekkien
huvilalta Oulusta. Martti Riekin kokoelma.

tomammiksi kotimaisen työkansan hyvinvoinnista. Riekki raportoi joulukuussa 1921 maaherralle metsätyöntekijöiden suurista vaikeuksista;
palkat olivat siinä määrin nälkäpalkkoja, että monet joutuivat savotoilla
suorastaan velkavankeuteen, vaikka rehkivät itsensä henkihieveriin. ”Tällaisessa maaperässä onkin kommunistien ’Pohjan Kansan’ alituisella kiihoituksella työttömyydestä ja ’työriistäjien’ kiristystoimenpiteistä taattu
menestys, joka, jos tätä menoa jatkuu, voi kohtalokkaasti vaikuttaa ensi
eduskuntavaaleissa kommunismin hyväksi”, hän kirjoitti viisaasti.65
Itä-Karjalan tapahtumat aktivoivat kommunisteja. Mahdollisesti ne
jouduttivat heidän suunnittelemansa toiminnan käynnistämistä ja muuttumista vastatoiminnaksi. Kun SKP oli valmistellut tähän saakka kapinaa, nyt sen tehtäväksi oli selvästikin langennut vastaiskun järjestäminen valkoisten tunkeutumiselle Itä-Karjalaan.66
Myös Etsivän Keskuspoliisin Rovaniemen alaosaston päällikkö, jääkärimajuri K. M. Wallenius oli ollut havaitsevinaan toiminnan vilkastu141

mista vuoden loppua kohden. Rovaniemen suojeluskunta oli löytänyt
tuoreen asekätkönkin. Hänen viikkoraporttinsa osoittaa, että alaosastojen päälliköt olivat yhteistyössä keskenään. Sellainen olikin ymmärrettävää etenkin läheisten alaosastojen kesken ja, kun niiden päälliköt olivat Vienan retken yhdessä kokeneita hyviä tovereita. 67
Vuoden 1921 lopussa sekä Riekki että Wallenius ennustivat kovaa
talvea. Tulevaisuudessa oli jotakin pelottava. Riekki kertoi hämäristä
joukoista, joita oli saapunut Kemiin. Vaikka ne olivatkin ehkä pirtumiehiä, ne olivat herättäneet suojeluskuntalaisten epäilyjä. Walleniuskin
ihmetteli miesten paljoutta. ”Jätkätulvaa jatkuu huolimatta siitä, että
tukkityöläisiä on jo ennestään tuhansia liikaa. Palkat ovat pienet ja työn
tarjonnan niukkuuden vuoksi olot kurjat – nälkää ja vilua.”68
Joulu vietettiin rauhassa, vaikka painostavassa ilmapiirissä. Wallenius raportoi liikehtimisistä Kuolajärvellä. Myös Kuusamon suunnalta
oli samantapaisia havaintoja. Rovaniemellä oli nähty tuntemattomia
miehiä, ”ehkä Karjalaan meneviä punaisia”. SKP:n Pietarin keskuskomitean jäsen, punaupseeri Albin Pöllänen oli Walleniuksen mukaan
poikennut Rovaniemellä kolme viikkoa aiemmin.69
Riekin ilmoitus maaherralle tammikuussa 1922 oli mielenkiintoinen. Hän kertoi vastaanottaneensa erittäin salaisen kirjelmän ”poliisiviranomaisten tehtävistä liikekannallepanotapauksessa” ja paketin, joka
sisälsi kuulutukset reserviläisten ym. kutsumisesta sotapalvelukseen sekä
niiden peruutuksen. Asiakirja liittyi selvästi Itä-Karjalan tapahtumiin ja
niiden aiheuttamaan jännitykseen sekä sodanvaaraan. Yleinen liikekannallepano näytti olevan lähellä.70
Tilanne muuttui, kun punaisten sissijoukko otti tammi–helmikuussa 1922 Värriön tukkityömaan haltuunsa. Koska selkkaus ei laajentunut kuitenkaan Suomen ja Neuvosto-Venäjän väliseksi sodaksi, eikä
vallankumouksellekaan ollut edellytyksiä, joukko tyytyi ryöstelemään
työmaita ja siirtyi sitten itärajan taa. Suomalaiset vapaajoukotkin olivat
hetkeä aiemmin kärsineet Toivo Antikaisen hiihtojoukoille Kiimasjärvellä ratkaisevan tappion ja niiden kotiuttaminen oli edessä.71
Vaikka uutta kapinaa ei tullut, seurasi Etsivää Keskuspoliisia läheisesti koskettanut välikohtaus. Ernst Tandefelt – sama mies, joka oli tarjoutunut jo Bobrikovin murhaajaksi – ampui helmikuussa 1922 sisäasiainministeri Heikki Ritavuoren. 72
Ritavuori oli ollut äärioikeiston vihaama. Vaikka presidentti Ståhl142

berg oli ehkä ollut vieläkin vihatumpi, fanaatikot olivat ilmeisen mielissään Ritavuoren kohtalosta. Hän oli heidän mukaansa ollut punaisten
ystävä, joka oli vastustanut Karjalan vapauttamista ja vaatinut Etsivän
Keskuspoliisin alasajoa. Vaikka kyseessä oli selvä poliittinen murha, tutkimukset lankesivat Helsingin poliisilaitoksen suoritettaviksi. Kummastusta
herätti jopa ulkomailla, ettei Etsivä Keskuspoliisi saanut hoitaa niitä.
Koskaan ei kyetty vakuuttavasti selvittämään, toimiko Tandefelt yksin
vai jonkin tahon toimeksiannosta. Oli kuitenkin hyvin vahvoja epäilyjä,
että murhan taustalla olivat laajemmat piirit.73
Ei tunneta, miten tapaus vaikutti Riekkiin. Hänen henkilökohtaisia
kannanottojaan asiasta ei ole säilynyt, eikä hän käsitellyt sitä myöhemminkään. Äärioikeiston tekemisten seuraaminen ei taas kuulunut vielä
Etsivän Keskuspoliisin toimialaan; sitä kiinnosti vain vasemmisto. Aktivistina Riekki oli ollut kuitenkin tyytymätön Ståhlbergin ja Ritavuoren harjoittamaan sovintopolitiikkaan. Mielenkiintoista onkin, että vasta attentaatin jälkeen hänen raporttiensa sävy muuttui hallituksen ratkaisuja suorastaan arvostelevaksi.
Sillä aikaa kun Riekki oli maalis–huhtikuussa 1922 virkavapaana, sisäasiainministeriö määräsi kaikkia poliisiviranomaisia saattamaan ehdonalaisuudessa olevat vuoden 1918 kapinalliset valvonnanalaisiksi. Luonnollisesti Riekkikin noudatti tätä määräystä palattuaan työhön, sillä punaiset ainekset olivat osoittaneet aktivoitumisen merkkejä.74
Riekin hyvää paneutumista työhönsä osoittaa, että hän lähetti tiedustelijansa kesällä 1922 Ruotsin puolelle selvittelemään sikäläisiä oloja. Hän
raportoi elokuussa, että Ruotsin sotaväen keskuuteen oltiin perustamassa
kommunistisia miehistöklubeja. Sellainen oli toiminnassa jo Bodenin linnoituksessa, jossa kommunismi oli saanut ”erittäin laajan jalansijan”.75
Riekki oli huolissaan siitä, että entiset kapinalliset saivat vapaasti levittää propagandaansa. Selvästikään hän ei hyväksynyt armahduspolitiikkaa. Hänen mukaansa maaseudulla ihmeteltiin, miksi kommunistien annettiin kulkea kohti uutta nousukautta, eikä valtiovalta tehnyt
mitään sen estämiseksi. Hän ei voinut olla kiinnittämättä huomiota siihen, että Helsingissä pidettiin monenlaisia kongresseja ja tilaisuuksia,
jotka kuitenkin hymyilyttivät maaseudun väkeä; niistä ei sen mielestä
Suomen arvo nousisi.
”Varsin äskein esperantokongressi on täällä tuomittu humpuukiksi
ja maamme viralliselle arvovallalle vähemmän kunniaa tuottavaksi”,
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Riekki kirjoitti tuohtuneena. Koska maaseutu tunsi puutetta, sitä ei parantanut valtiovallan hylkääminen eivätkä ”johtomiesten ’turistimatkat’
näille perukoille”. Hänen mielestään oli ymmärrettävää, että oli syntynyt ristiriitoja, jotka kasvamistaan kasvoivat ja voivat ”johtaa vakaviinkin häiriöihin”.
Riekin teksti oli varsin kovaa. Hän arvosteli hallitusta ja valtaapitäviä, mikä oli epätavallista virkamiehelle. Entisen aktivistin, joka oli vielä
pari vuotta sitten haaveillut kaappauksesta ja keskitetystä järjestelmästä,
kynästä lähteneenä teksti ei ollut kuitenkaan aivan odottamatonta. Syystäkin maaherra von Nandelstadth oli merkannut raportinkohdan vahvasti punakynällään.
Tornion työväentalolta löydettiin syksyllä 1922 propagandakirjallisuutta, jossa huomiota herätti Suomen Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton allekirjoittama ja Helsingissä painettu lehtinen Herää! Käy taisteluun! Siinä työläisnuoria kehotettiin toimintaan työväenluokan vapauden ja oikeuksien puolesta. Tornion kaupungin yleinen syyttäjä otti löydön vuoksi Riekkiin yhteyttä, sillä lentolehtiset vaikuttivat ”rikollisilta
ja vallankumoukseen kiihoittavilta”. Vaikka lentolehtiset takavarikoitiin,
asia ei johtanut pidemmälle.76
Riekki hahmotti maailmaa siitä näkökulmasta, mitä hän piti oikeana. Kun Suomen Työnantajien Keskusliitto oli perustanut keväällä 1920
erikoisen lakonmurtajajärjestön, Yhtymä Vientirauhan, sen johtajaksi
tuli aktivisti Martti Pihkala. Hän perusti seuraavana vuonna kymmenen lakonmurtajapiiriä, joista Tornion piiri oli yksi. Vaikka kyseessä oli
työnantajien toimi, mielenkiintoista on, että Riekistä tuli kyseisen piirin
organisaattori.77
Riekki kiinnittikin työssään huomiota myös ns. työmaaterroriin.
Joulukuussa 1920 hän raportoi maaherralle, että Ylitornion Aavasaksan
massatehtaalla oli tapahtunut ”punaisten työläisten puolelta boikottausta valkoisiin lukeutuvien työläisten suhteen, jopa siihen määrin, että on
käyty käsiksi vapaussotaan osaaottaneisiin miehiin”. Hän myönsi, että
tällaisten tapauksien estäminen oli melkeinpä mahdotonta.78
Riekki kykeni vaikuttamaan rajaseudun työselkkauksien hillitsemiseen. Ilmeisesti hän sai ”Pihkalan kaartin” asiamiehenä jonkinlaista
palkkaakin, mikä oli vähätuloiselle poliisimiehelle ja nuorelle perheenisälle tervetullut lisäansio. Toinen asia on, oliko toiminta virkamiehenä
moisessa tehtävässä laillista ja lainkaan sopivaa ja kykenikö hän virka144

miehenä puolueettomasti suhtautumaan työtaisteluihin. Tosin on muistettava, ettei lakonmurtajajärjestön toiminta ollut täällä kovin aktiivista,
minkä vuoksi Pihkala lakkautti Tornion, Oulun ja Kajaanin värväyspiirit pian.79

PASSIN

PUOLUSTAJA

Passikysymys oli ollut ongelma punakapinan jälkeen. Yleisesikunnan
III Osasto oli kauhistellut jo syksyllä 1918 epämääräisten henkilöiden
vapaata kulkua Torniolaaksossa. Passit olisi pitänyt ottaa monilta pois.80
Kesäkuussa oli annettu asetus matkatodistuksista, minkä mukaan
jokaisella Suomen 15 vuotta täyttäneellä kansalaisella tuli olla sellainen
kotimaassa matkustamista varten. Sen sai poliisiviranomaisilta siltä paikkakunnalta, ”missä hakijalla oli asuntonsa ja kotonsa”.81
Rajaseudun asukkaille asioiden sujuva hoito rajan molemmin puolin oli tärkeää. Valtion näkökulma oli kuitenkin toinen. Jotkut olivat
salakuljettajia, jotkut toiset taas poliittisia hämärämiehiä. Uusi Suometar kertoikin marraskuussa, että monilta oli passi otettu pois. Tällaiset oli huomattu tavalla tai toisella ”syylliseksi salakuljetukseen, toisten
matkat on huomattu asiattomiksi, joten heidän ylikulkunsa on tarpeeton”.82
Riekki toimi passiasioiden kuntoon saattamiseksi. Niistähän hänellä
oli kokemusta jo Tukholman ajoilta. Vaikka hänen vainunsa ja innokkuutensa näkyvät hänen kirjeistään ja raporteistaan, aina hän ei saanut
kuitenkaan tahtoaan läpi. Pettyneenä hän joutui havaitsemaan, että löytyi porsaanreikiä, joita punaiset käyttivät. ”Näin monet, joille en anna
asetuksen mukaista ’rajanylikulkupassia’, jolla luotettavat pistäytyvät
Ruotsin rajaseuduilla, kulkevat korkeammalla luvalla koko yhteiskunnan pään varalle Pohjois-Ruotsin bolshevikipesissä”, hän harmitteli.83
Ruotsin sosialistit olivat syksystä 1919 pyrkineet avustamaan Ruotsissa vielä oleskelevia suomalaisia punaisia Neuvosto-Venäjälle. Vaikka
sitä varten perustettu komitea suunnitteli pakolaisten kuljettamista lähinnä Viron ja Baltian kautta, se joutui turvautumaan myös pohjoisiin
reitteihin, Norjaan ja myös Tornionlaaksoon. Joita kuita punaisia kulkikin Riekin valvovan alueen kautta. He matkustivat Tukholmasta rautateitse Haaparantaan, mistä ylittivät salaa rajan ja jatkoivat Kemin
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kautta Ouluun ja edelleen Neuvosto-Venäjälle. Tällainen harmitti tietenkin.84
Riekki ilmoitti syksyllä 1919 maaherralle suhtautuvansa passiasioihin vakavasti. Kun rouva Alviina Laakkonen oli anonut passia, Riekin
mielestä sitä ei tullut hänelle myöntää, sillä hän saattaisi hyvinkin käydä
punaisten kuriirina Ruotsissa pakolaisena asuvan miehensä luona. Hän
harmittelikin, että henkilöillä, jotka olivat syyllistyneet rajarikkomuksiin tai olivat selvästi punaisia, saattoi olla nimismiehen myöntämä rajapassi. Hän pyysi, että maaherra määräisi rajaseudun nimismiehet lähettämään lokakuun aikana rajapäällikölle (Riekille) ”luettelon niistä pitäjäläisistään, joilla on rajapassit voimassa, sekä kunkin kuukauden lopulla ilmoituksen, kenelle rajapasseja on annettu”. 85
Joskus tapahtui, että kulkijoita häirittiin heidän omasta mielestään
suotta. Kun Oulun punakaartiin 1918 kuulunut ja Ruotsiin paennut
Karl Aleksanteri Hiltunen yritti 1921 palata, hänet pidätettiin Torniossa. Miehellä oli mukanaan isänsä Oulusta lähettämät papintodistus sekä
kaksi kirjettä, joissa hän vakuutti tuomarin ilmoittaneen, että Hiltunen
oli vapaa mies. Isän mielestä voitiin tiukan paikan tullen vedota myös
rajakomendanttiin. ”Eli jos et uskalla lähteä rajan yli, niin kirjoita tänne, koetamme vaikuttaa Riekkiin.” Oululaisuus ei kuitenkaan riittänyt
vapauttamaan miestä. Riekki toimitti hänet Ouluun, missä tutkimukset
saivat jatkua.86
Kun professori Yrjö Jahnsson oli suositellut Ruotsin Ylitorniolla
asuvalle räätäli Salmiselle passia, Riekki oli jyrkästi eri mieltä. Salminen
oli hänen mukaansa Tornion poliisin vanha tuttu, ”vuosia tunnettu
kommunistien ja epäilyttävien ainesten suosijana”. Salmisen luona asui
parhaillaan kapinan aikana Ruotsiin paennut mainitun rouva Laakkosen mies, entinen sosiaalidemokraattinen piirisihteeri Adam Laakkonen. Tällaisten suojelijalle Riekki ei voinut passia puoltaa.87
Riekki osasi olla kuitenkin kohtuullinenkin. Hän ilmoitti maaherralle tammikuussa 1922, että hän oli mainittuna päivänä antanut Torniossa asuvalle ”Oulun kaupungista kotoisin olevalle ehdonalaiselle kapinanjohtajalle Yrjö Henrik Kalliselle” kolmen päivän matkaluvan. Kallinen oli kertonut hänelle olevansa työasioissa matkalla.88
Ehkä Riekin suhtautuminen rajaseudun ihmisten passihakemuksiin
oli jossakin määrin valikoivaa. Hän valitti esimerkiksi lokakuussa 1919
maaherralle, että ruotsalaisten joukossa oli henkilöitä, joilla oli usein tär146

Tornion vanha vahtitupa, jota jo santarmit olivat käyttäneet. Sukulaisten väittämän mukaan Riekki oli ollut erityisen kiinnostunut tarkastamaan naiskulkijoita, joilla oli ns. kahvihousut. Martti Riekin kokoelma.

keitä matkoja puutavara-asioissa Kemiin, Tervolaan, Rovaniemelle ja Ouluun, mutta joilla ei ollut passiasetuksen 24 §:n nojalla oikeutta mennä
niin kauaksi rajasta. Niinpä hän tiedustelikin, oliko mitään estettä, jos
hän poikkeustapauksissa, otettuaan selvää ja tarkkaan harkittuaan asiaa,
myöntäisi luotettaville Ruotsin rajaseudun asukkaille korkeintaan viikon
kestävän luvan tilapäisesti matkustaa yllämainituille seuduille.89
Ehdotustaan hän perusteli sillä, että Ruotsin puolella sallittiin rajapasseilla varustettujen henkilöiden matkustaa esimerkiksi Luulajaan,
eikä hänen esityksensä olisi asetuksen vastainen, vaan hyödyllinenkin
järjestely, ”koska täydellisten viseerauksien saanti tavallisesti vie paljon
aikaa estäen usein kiireellisten asiain toimitusta molemmin puoliseksi
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vahingoksi”. Koska lääninkanslian kanta oli kuitenkin tiukka, Riekki
joutui lähettämään marraskuussa 1922 suunnilleen samansisältöisen
uuden esityksen.90
Riekki ilmoitti elokuussa 1921, että ruotsalaisia oli käynyt Torniossa
ahkerasti koko kevään ja kesän ostoksilla. Kävijöillä, mikäli he olivat rajaseudun asukkaita, oli yleensä hänen antamansa passit. Mutta jos he
tulivat kauempaa Ruotsista, josta Torniossa saattoi käydä päivittäin jopa
satakin henkeä, heillä oli Haaparannassa olevan Suomen konsuliviraston antama tilapäinen käyntilupa.91
Riekkiä huoletti, että konsulinvirasto oli alkanut Ulkoministeriön
käskystä myöntää tilapäisiä käyntilupia, mitä menettelyä hän piti ”asetuksen vastaisena ja kieltämätöntä sekavuutta tuottavana”. Hänen mielestään matkustavaisilla oli mahdollisuus saada samaa tarkoitusta varten
passeja kahdesta eri paikasta. Lisäksi ”tilapäisten lupalappujen” suuri
määrä teki valvonnan vaikeaksi. Niitä olivat jo saaneet vaarallisiksi kommunisteiksi epäillyt, hän harmitteli.
Riekki palautti helmikuussa 1922 maaherranviraston lähetepäätöksen, joka koski passintarkastuksen uudelleenjärjestelyjä. Passintarkastajat pitivät ulkomaalaisista luetteloa, joka lähetettiin päivittäin Etsivälle
Keskuspoliisille. Riekin mielestä käytäntö oli välttämätöntä säilyttää.92
Riekki reagoi heti, kun Haaparannan Suomen konsuli esitti talvella
1922 rajapassijärjestelmän muuttamista tai kokonaan poistamista. Riekin mielestä kontrolli oli välttämätön. Ruotsalaisten ei tarvinnut hylätä
suomalaisten passeja, koska ”täällä ei anneta niitä epäluotetuille (Ruotsissa annetaan jokaiselle ilman kaikkea rajoitusta)”. Vaikka rajapassit aiheuttivat lisätyötä, niistä tuli valtiolle myös tuloja. Ruotsalaisille tällainen verotus ei ollut hänen mielestään rajoitus ”ja suomalaisilla on nykyään hyvin vähän asioita Ruotsissa”. Edelleen hän jatkoi: ”PohjoisRuotsi on sangen kommunistinen ja turvapaikka todistettavasti meikäläisille kumouksellisille ja rikollisille.”93
Kun maaherra tiedusteli jälleen toukokuussa 1922 Riekin kantaa
rajapassikysymykseen, hänen mielestään kelpoisuusaika kuudesta kuukaudesta vuoteen oli ”suositeltava melkoisena lievennyksenä”, mutta se
laskisi samalla valtion tuloja useita kymmeniä tuhansia markkoja vuodessa ja edellyttäisi Sisäasiainministeriön tekemään muutoksia rajapassiohjeisiin. Kun hän mainitsi Haaparannan Suomen konsulin tavasta leimata ruotsalaisten ulkomaanpasseja tilapäistä Suomessa käyntiä varten,
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mistä tämä peri kruunun, hän ei ollut siihen tyytyväinen. Hän oli selvästi äkeissään, kun konsuli oli tullut hänen ”reviirilleen”. Hänen mielestään ”tässä kohden olisi yhdenmukaisuus saatava aikaan ja kauempaa
Ruotsista olevien passien leimaus keskitettävä yksiin käsiin, mielestäni
saman viranomaisen tehtäväksi, joka muutkin rajapassit leimaa asetuksen mukaisesti”.94
Kun maaherra pyysi Riekiltä lokakuussa 1922 lausuntoa Etsivän
Keskuspoliisin kirjelmään Sisäasiainministeriölle Tornion passintarkastuksessa ilmenneistä puutteista, hänen mielestään oli ilmennyt ”leväperäisyyttä ja epävakaisuutta, joka ei ole ollut omiaan selventämään passioloja tällä rajalla”. Ongelmien poistamiseksi hän ehdotti, että passintarkastus siirrettäisiin vuoden 1923 alusta lähtien Tornion poliisilaitoksen huoleksi ja että sitä varten myönnettäisiin määräraha kolmen passintarkastajan palkkaamiseksi.95
Kemiläinen sanomalehti Pohjolan Sanomat käsitteli toukokuussa
1923 rajapassikysymystä otsikolla ”Rajapassit luoteisella rajalla” ja antoi
sen kuvan, että rajapassi oli suuri rasitus. Lehden mukaan ei ollut merkkiäkään, ”että rajapasseista päästäisiin tai joitakin helpoituksia niiden
suhteen olisi odotettavissa”.96
Riekin kirjoituksesta antaman lausunnon jyrkkyyteen vaikutti mahdollisesti jossakin määrin hänen antipatiansa lehden ”bolševistista linjaa” kohtaan. Hän ei hyväksynyt, että rajapassit olisi myönnetty Tornionlaakson kuntien aiemmin maalis–huhtikuussa 1923 tekemän päätöksen mukaisesti määräämättömäksi ajaksi. Hänen mielestään kirjoittaja unohti, että rajapassikysymys oli osa yleistä passikysymystä, ei mikään rasitus vaan ”erikoisvapaus ja helpotus sille ulkomaanpassin saannissa ja viseerauttamisessa”.97
Riekki piti kirjoitusta ainakin osaksi hyökkäyksenä viranomaisia vastaan. Hänen mielestään kirjoittajan väitteet siitä, että ennen maailmansotaa rajaseudulla tultiin vallan mainiosti toimeen ilman mitään rajapasseja tullivartijan hyvän henkilötuntemuksen ansiosta, voitiin lapsellisina jättää omaan arvoonsa. Koska rajaseudun väestöllä oli myös
”samanlainen lyhytnäköinen käsitys”, hän korosti, että suomalaisten
rajapassit ”viseerattiin” muutamassa päivässä Haaparannassa edullisemmin kuin aiemmin Luulajassa.
Riekki ei niellyt myöskään väitettä, jonka mukaan rajapassit olivat
sitkeähenkisiä muistumia venäläisvallan ajalta. Hänen mielestään kir149

joittaja ei ottanut huomioon maailman muuttumista, eikä sitäkään, että
Suomi oli itsenäinen valtio. Hän ei nähnyt mitään mahdollisuutta rajapassin poistamiseksi, sillä silloin olisi pitänyt luopua yleensäkin passeista. Ja olisi epäoikeudenmukaista, jos rajaseutulaiset – mitä käsitettä
hän piti epämääräisenä – saisivat poistua valtakunnasta ja tulla sinne
milloin haluavat, jos passi vaadittaisiin kuitenkin muilta. Sitä paitsi
”uudistus” tekisi tyhjäksi yritykset ”estää rikollisten ja kumouksellisten
ainesten karku- ja muita matkoja Ruotsiin ja Ruotsista, niin kuin jo nykyinen heikontunut rajavartiointi ja passintarkastus on näyttänyt”.
Rajapassin antaminen ”toistaiseksi” oli Riekin mielestä aiheeton vaatimus, ”sillä kun rajapassit nykyisin saadaan antaa koko vuodenkin ajaksi,
niin ei suinkaan ole kohtuutonta, että rajaseutulainen kerran vuodessa
vaivautuu passinsa uudistamaan ja siitä aiheutuvaa maksua maksamaan”.
Rajapassien antaminen toistaiseksi aiheuttaisi ongelmia myös siksi, ettei
Suomen viranomaisten ote ylettyisi kaikkiin ruotsalaisiin. Myös kotimaisten ongelmatapausten valvonta vaikeutuisi.
Riekki oli sitä mieltä, etteivät minkäänlaiset uudistukset tai helpotukset olleet tarpeen vaatimia tai edes mahdollisia ”saattamatta vaaranalaiseksi kommunistiselle kiihoitukselle tätä rajaseutua ja täkäläistä työrauhaa”. Hän oli vakuuttunut siitä, ettei hyvä naapurisopu eikä rajaseutulaisten luvallinen kanssakäyminen keskenään kärsinyt rajapassimääräyksistä, vaan että liika vapaus johtaisi salakuljetuksen kasvuun ja
pakottaisi vahvistamaan rajavartiostoa. Sen seurauksena Pohjois-Ruotsissa asuvien suomalaisten kommunistien vapaa liikkuminen helpottuisi ja heidän yhteytensä Suomen puolelta ja sisempääkin maasta Neuvosto-Venäjälle lisääntyisi.
Karkotuksia rajaseudulta ei Riekin aikana juuri tapahtunut. Mutta
pakolaisiin siellä suhtauduttiin jokseenkin nuivasti. Kun maaherra tiedusteli marraskuussa 1921 ulkomailta Tornioon saapuvien toispaikkakuntalaisten ”vaivaisten” kohtelusta, Riekki joutui kertomaan ilmenneistä ongelmista; poliisin mahdollisuudet hoitaa heidän asioitaan olivat
rajalliset. Hän oli valmis kuitenkin yhteistyöhön, mutta toivoi mahdollisimman pian seikkaperäisiä toimintaohjeita.98
Kun hallitus oli 1919 tiedustellut, oliko Tornion mahdollista ottaa
Venäjän pakolaisia, kaupunginvaltuusto oli antanut välittömästi kielteisen vastauksen. Jotakin paikkakunnan suhtautumisesta kertonee se, että
Tornion Lehti oli vihjaissut kaupungille tarjotun ”venäläisiä syöttiläisiä”.99
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Riekin vastaus oli yhtä kieltävä, kun maaherra tiedusteli marraskuussa 1921, oliko ns. Kronstadtin pakolaisia mahdollista sijoittaa Tornioon. Paikallisilla työnantajilla ei ollut kertomansa mukaan ”puutetta
työvoimasta ja eivätkä he näin ollen voi ottaa lisää työväkeä”, Riekki raportoi. Ehkä häntä pelotti väen epämääräisyys ja joukossa mahdollisesti
olevat bolševikkiagentitkin.100
Joulukuussa 1921 maaherra tiedusteli, miksi muuan Venäjän alamainen oli karkotettu valtakunnasta. Riekki ilmoitti, ettei poliisilaitos
tiennyt asiasta mitään, mutta hän muisteli, että kyseinen henkilö, joka
oli asunut Ylitorniolla, oli paennet sieltä ”yksityisten riitaisuuksien vuoksi” Ruotsiin.101
Riekin suhtautuminen passiasioihin kuvasti varsin hyvin hänen luonnettaan. Siinä oli tietty periaate, jota seurattaisiin tarkasti, eikä siitä tingitty.

3. LÄNSIPOHJAN-KYSYMYKSEN

KRIITIKKO

Puheet suur-Suomesta olivat voimistuneet 1918. Vaikka katseet kohdistuivatkin lähinnä Itä-Karjalaan, suomalaiset heimointoilijat tekivät
jo 1918–1919 – siis ennen Akateemisen Karjala Seuran perustamista
– propagandaa myös Länsipohjan suomalaisten keskuudessa alueen Suomeen liittämiseksi.102
Länsipohjan väestöön väitettiin kuuluvan noin 29 000 suomenkielistä. Lisäksi alueella asui 25 000 ruotsinkielistä ja noin 5 000 saamenkielistä. Suomenkielisten lukumäärä lienee esitetty alakanttiin. Suomenkielisessä lehdistössä puhuttiin 1920 noin 40 000 suomenkielisestä, mikä esitettiin poliittisista syistä taas liian suureksi. Suurin osa näistä suomenkielisistä asui Tornionjokilaaksossa ja Jällivaaran seuduilla.103
Kun Ruotsi oli ryhtynyt kehittämään Länsipohjaa taloudellisesti, se
pyrki liittämään alueen aiempaa kiinteämmin yhteyteensä. Näin tapahtui sekä kulttuurisesti että poliittisesti, sillä ruotsalaiset pelkäsivät, että
suomalaiset nationalistit havittelivat aluetta. Myös suomalaisten vasemmistolaisuus arvelutti.
Pohjoispohjalaiset ylioppilaat olivat kiinnittäneet Ruotsin suomalaisuuspolitiikkaan huomiota jo 1900-luvun alussa. Kun F. O. Viitanen
käsitteli Länsipohjan oloja 1917 ilmestyneessä kirjassaan, hän viittasi
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Kylmää kyytiä tiedossa. Rajakomendantti lähdössä armeijan autolla SA 12 tarkastusmatkalleen. Martti Riekin kokoelma.

suomalaisvähemmistön ongelmiin. Vaikka hänen tarkoituksensa ei ehkä
ollutkaan kiihottaa, hän saattoi hyvinkin lyödä löylyä kiukaaseen ja olla
käynnistämässä melkoista kansanliikettä. Länsipohjan ruotsalaistaminen ja Ruotsin myöhempi kiinnostus Ahvenanmaasta antoivatkin heimointoilijoille hyvän syyn puuttua asiaan ja vaatia aluetta Suomelle.104
Maltillisimmat halusivat sovitella. He perustivat valtion tuella tammikuussa 1919 Länsipohjan toimikunnan. Kiihkomieliset eivät hyväksyneet sitä kummassakaan maassa. Sen työn tulokset jäivätkin vähäisiksi.
Sen sijaan kaikenlaiset ennakkoluulot ja politikointi saivat yliotteen.
Noilta ajoilta on jo tietoa siitä, että suomalaisia agitaattoreita kulki Tornionlaaksossa tekemässä suunnitelmallista työtä suomalaisuusaatteen
puolesta. Paikallisessa Tornion Lehdessä oli myös ruotsalaisia arvostelevia kirjoituksia.105
Kun Riekki saapui 1919 Tornioon, kysymys oli kulminoitumassa.
Yksi kiihkomielisimmistä oli Riekin toveri, jääkäriluutnantti Eero
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Heickell. Hän ruoti Länsipohjan-kysymystä kovin sanoin Suunta-lehden joulukuun 1919 numerossa. Hänen mielestään ruotsalaiset ”valtaherrat” eivät olleet oppineet historiasta mitään; siksi heille oli syytä antaa muistutus siitä, että suomalaiset puolustaisivat veljiään viimeiseen
saakka.106
Ruotsin viranomaiset suhtautuivat Länsipohjassa ilmenneeseen kiihotukseen vakavasti ja suorittivat Ahvenanmaan kriisin aikana pari pidätystäkin. Toista pidätetyistä luultiin kansanopiston johtaja J. E. Tuompoksi, jota ruotsalaiset pitivät aktivistien mukaan ”vaarallisena LänsiPohjan kansan kiihottajana”.107
Riekki oli itse entinen Vienan kävijä. Heimointoilusta hän ei kuitenkaan välittänyt ja piti sitä turhana. Vaikka hänen toverinaan Vienan
retken aikana oli todellinen heimomies, Samuli Paulaharju, ei ainakaan
ole tietoja siitä, että nämä kaksi olisivat kiistelleet asiasta. Ehkä siihen oli
syynä vanhemman miehen – ”setä-Samulin” – kunnioitus.
Riekki ei hyväksynyt lainkaan suomalaisten propagandaa Länsipohjassa, eikä yleensäkään heimoasialla melskaamista. Hän kirjoitti syyskuussa 1919 Ruuthille, että ”Pohjois-Ruotsin suomalaisten keskuudessa
tehtävään propagandaan suhtaudun toistaiseksi ehdottoman kielteisesti”.108
Niin kauan kuin suomalaiset eivät kyenneet tarjoamaan Ruotsissa
oleskeleville suomalaisille työtä, eivätkä Ruotsia parempaa yhteiskuntaa,
Riekki vastusti Länsipohjan liittämistä Suomeen. Suomalaiset eivät kehdanneet edes mennä Ruotsiin ostoksille, sillä markasta annettiin ”armosta” vain 10–15 öreä. ”Rajan länsipuolella asuvat suomalaiset ovat
täysin tyytyväisiä oloonsa asettuen pilkallisiksi heti, kun heidän ’suomalaistuttamisestaan’ tulee puhe ja sitä paitsi ovat he kaikki vänstersocialisteja eli toisin sanoen bolshevikeja”, hän jyrähti.
Samalla tavalla kuin Ruotsin viranomaiset suhtautuivat Länsipohjan
suomenkielisiin epäluuloisesti, Riekkikin näki heidät poliittisena riskinä, johon ei pitänyt sortua. Tietyllä tavalla tämä oli mielenkiintoista, sillä vienankarjalaisissa hän ei riskiä nähnyt, vaikka hän tiesi, että bolševismi
oli juurtunut heidän keskuuteensa paljon lujemmin ja että kommunismi oli heitä siellä paljon lähempänä kuin suomalaisia Länsipohjassa.
Vaikka Riekki oli ollut mukana Vienan retkellä, hän ei ymmärtänyt
muita itään päin suuntautuvia heimoretkiä. Hän letkauttikin jo syyskuussa 1919 hiukan ironisesti Ruuthille, kun oli kuullut Heickellin liittyneen Inkerin vapauttajiin. Myöhemmin hän sanoikin suoraan, ettei
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hän ollut kiinnostunut virolaisten sukulaisuudesta ja, ”että Suunnankin
runsas porina tästä kysymyksestä on vain koristeltua meidän oman edun
ajamista, niin kuin pitää ollakin”.109
Riekin mielestä puheet pyyteettömästä heimoajattelusta olivat tosiasiassa hölynpölyä. Taustalla oli aina oman edun ajaminen. Hän saattoi
olla hyvinkin oikeassa. Kauppiaan poikana hän ymmärsi hyvin, mikä
merkitys Vienalla oli oululaisille kauppiaille. Varmasti siitä oli puhuttu
monesti, kun kauppamiehiä oli ollut istumassa iltaa hänen lapsuudenkodissaan.
Myöhemmin 1920–1930-luvulla ja jatkosodan aikanakin 1940-luvulla Riekki toi selvästi julki antipatiansa heimointoilua kohtaan.

4. MUUN RIKOLLISUUDEN

VASTUSTAJA

Suurta huolta tuotti poliisilaitoksen ainainen rahapula. Riekki anoi esimerkiksi 1921 apua konstaapeleiden pukuihin, koska joidenkin täytyi
käyttää ”kaikenlaisia omia virkapukuun sopimattomia housuja”. Myös
henkilökunta aiheutti päänvaivaa. Kouluttamisesta ja kurssittamisesta
ei ollut aina apua. Kun alkuvuodesta 1923 tutkittiin poliisilaitoksen
supistamista, hän asettui puolustuskannalle ja korosti laitoksen tärkeyttä ja tarpeellisuutta valtakunnankin turvallisuuden vuoksi.110
Rekki jätti poliisimestarin viran – samaten kuin muutkin tehtävänsä
Torniossa – syyskuussa 1923. Hiukan sitä ennen Sisäasiainministeriö
oli supistanut poliisilaitoksen vahvuuden 11:een. Mitään erikoista ei
vuoden ensijaksolla ollut tapahtunut.
Rajakauppa oli muuttunut maailmansodan jälkeen. Rahanarvon heilahdukset ja korkeat finanssitullit nostivat Suomen hintoja. Kahvi, sokeri ja monet muutkin tuontitavarat olivat Ruotsissa paljon halvempia.
Vaikka salakuljetusta vastaan käytiin hyökkäykseen, sitä ei onnistuttu
lopettamaan.111
Epäedulliseksi muuttunut markan kurssi vaikeutti esimerkiksi 1921
tavarahankintoja Ruotsista, eikä nopeasti saapunut kevätkään ollut salakuljettajille mieleen. Ruotsalaiset taas kävivät paljon Suomen puolella
ostoksillaan sekä erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa, jotka tekivät Riekin
mukaan hyvän vaikutuksen naapurimaan asukkaisiin. Salakuljetus oli
kuitenkin laajamittaisinta Pellosta käsin Rovaniemelle.112
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Myös salakuljetus oli rajakomendantin riesana. Riekki miehineen kolmen valtakunnan pyykillä. Martti Riekin kokoelma.
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Rajan yli tapahtui paljon myös laillista kulkua. Siihen olivat syynä
Suomen ja Ruotsin valuuttaerot ja hintavaihtelu. Rajaseudun väki haki
tavaransa sieltä, mistä se sai ne halvimmalla. Erityisen vilkasta rajaliikenne oli kesällä 1921.Tällöin ruotsalaiset kävivät ”hamstraamassa” kaikenlaista tavaraa. Jopa tuhatkin henkeä ylitti päivittäin rajan. Se tapahtui häiriöittä, vaikka kohottikin tuntuvasti hintoja Torniossa.113
Riekki ei ollut kuitenkaan tyytyväinen tilanteeseen. Hän arvosteli jo
syksyllä 1919 Yrjö Ruuthille kieltolakia, elintarvikesäännöstelyä ja niistä
aiheutuneita elinkeinoelämän rajoituksia, ”kohtuuttomia tulleja” ja valtion ”omaa gulashausta” sokerilla. Hänen mielestään suomalaiset olivat
epäjohdonmukaisia ja pikkumaisia lukemattomien asetuksiensa ulkonaisen noudattamisen kanssa, vaikka ”rikomme niitä kuitenkin kilpaa”.114
Salakuljetus olikin yleistä. Riekki epäili lokakuussa 1920, että myös
punaisia oli antautunut ”salakuljetukseen ja jobbailuun eikä liene mahdotonta, että tämän keinottelun avulla hankitaan jossain määrin tavaraa
Neuvosto-Venäjälle vietäväksi”. Jos niin oli, missään nimessä se ei voinut olla kovin laajamittaista.115
Hyvien jääolojen ja vähän lumen takia salakuljetus kukoisti etenkin
loppuvuodesta 1921. Ruotsista tuotiin ”satoja säkkejä kahvia salaa Kemin, Simon ja Haukiputaan seuduille”, Riekki kirjoitti. Vain yksi kunnon takavarikko oli onnistuttu tekemään, sillä tullimiesten voimavarat
eivät riittäneet enempään, eikä hänellä itsellään ollut väkeä senkään vertaa. Salakuljettajien joukossa oli hänen mukaansa kommunistejakin.
Hänellä näyttää olleen oikea käsitys, sillä kommunistit salakuljettivat
näihin aikoihin tätä kautta mm. pienoiskirjapainokoneen Suomeen.116
Luonnollisesti Riekki toimi yhteistoiminnassa Tullin ja muiden viranomaisten kanssa. Valitettavasti tästä on tietoja vain virkamiesraporteissa. Henkilökohtaista aineistoa ei ole säilynyt. Hänen poliisiraporttinsa ovat huomattavan varovaisia kannanotoissaan, sillä hän puhuu
niissä toiselle virkamiehelle, eikä läheisille ystävilleen.
On epäiltävää, ettei Riekki halunnut penkoa salakuljetusta pohjiaan
myöten. Maailmansodan aikana se oli ollut ammattimaista toimintaa,
jossa oli ollut merkittäviä panoksia mukana. Sodan jälkeenkään se tuskin oli pelkkää harrastajien touhua.
Viinan salakuljetusta oli ollut jo maailmansodan aikana, eikä se ollut hävinnyt sodan jälkeenkään mihinkään. Päinvastoin se oli lisääntynyt ja oli ammattilaisten käsissä. Vaikka Suomessa elettiin kieltolain ai156

kaa, ns. kieltolakirikoksia oli paljon. Pirtua tuotiin Saksasta, Puolasta ja
Virosta. Nopeat moottoriveneet ajoivat laivoista Kemin ja Tornion
edustalle laskettuja pirtulasteja aina Tornionlaaksoon perukoille saakka.
Salakuljetuksen lisäksi rehotti myös kotipoltto.117
Ammattimaiseen pirtun salakuljetukseen Riekki ei kajonnut. Ehkä
se oli liian kuuma asia. Ennen siirtymistään Helsinkiin hän raportoi
kuitenkin toukokuussa 1923 Ylitorniolla ja Rovaniemen pitäjän länsiosissa harjoitetusta viinankeitosta, mikä oli harrastajien touhuihin tarttumista. Vaikka Ylitornion pontikkapaikat oli hävitetty edellisen kerran
1920, keittopuuha oli jokseenkin säännöllistä. Rovaniemen pitäjän
Kuusijoelta Riekki nimesi viinankeittäjäksi erään kruununtorpparin,
jolta ei ollut kuitenkaan löytynyt mitään. 118
Ylitornion Kantojärveltä Riekki väitti viinankeittäjäksi erästä tunnettua kommunistia. Hän kertoi myös, että joukko suojeluskuntalaisia
oli tuhonnut edelliskesänä kahdetkin keittovälineet samoilta seuduilta.
Viinankeittopuuhat eivät olleet hänen mukaansa vain miehisiä harrastuksia. Saamiensa tietojen mukaan muuan Ylitornion Sirkassa asuva
emäntä oli ”ammattitekijä viinankeiton ja myynnin alalla”.
Muitakin rikoksia oli selvitettävä. Kun Riekki oli maaliskuussa 1923
käymässä Helsingissä Etsivän Keskuspoliisin asioilla, hän sai tietää, että
torniolainen kauppias Robert Vähänen oli yritetty sillä aikaa tappaa.
Hänelle saapuneesta paketista oli paljastunut saksalainen kranaatti. Tutkimuksissa se osoittautui pikrinihapolla ladatuksi ja tarkoitetuksi räjähtämään avattaessa. Asiaa tutkivat epäilivät Vähäsen rovaniemeläistä morsianta ja autonkuljettajaa syyllisiksi.119
Riekki pyysi maaherralta luvan saada suorittaa lisätutkimuksia Helsingissä, koska Torniossa ei päästy eteenpäin. Hän kertoi, että epäilyt
kohdistuivat edelleenkin Vähäsen autonkuljettajaan ja tämän naisystävään.120
Sillä, miten juttu päättyi, ei ole niinkään merkitystä, vaan sillä, miten Riekki ryhtyi asiaa selvittämään. Hän turvautui nimittäin grafologin
apuun. Hän luovutti pommipaketissa olleen osoitteen ja kauppiaan saaman uhkauskirjeen kirjailija Jalmari Finnelle, joka oli jo tuolloin tunnettu alan taitaja. Mahdollisesti Riekki tapasi hänet tällöin ensimmäisen
kerran, mahdollisesti hän oli tutustunut tähän erikoiseen persoonallisuuteen jo opiskeluaikanaan. Myöhemmin herrat olivat paljonkin toistensa kanssa ainakin ammatillisissa kysymyksissä tekemisissä ja kirjeen157

vaihdossa. Nyt juttu alkoi selvitä. Kaleva kirjoittikin syyskuussa: ”Tornion pommijuttu alkaa selvitä”.121
Syylliset tuomittiin aikanaan. Riekki ei ollut silloin enää Torniossa,
sillä sisäisen turvallisuuden saralla oli tapahtui kesällä 1923 paljon. Hän
oli siirtynyt sen seurauksena Helsinkiin Etsivän Keskuspoliisin uudeksi
päälliköksi.
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IV
E TSIVÄN K ESKUSPOLIISIN

PÄÄLLIKKÖNÄ

1. INNOLLA TYÖHÖN
”KOMMUNISTIEN

PUOLUEEN ASIAN LOPPUSELVITTELY ”

Ossian Holmströmin eron jälkeen oli Etsivän Keskuspoliisin päälliköksi noussut tammikuussa 1923 vanhempi apulaispäällikkö, varatuomari Frans Josef Klemetti, jonka johdolla poliisi pidätti kesällä kymmeniä Sosialistisen työväenpuolueen johtohenkilöitä. Mahdollisesti prosessin synnyttämä stressi oli osasyynä hänen yllättävään kuolemaansa
elokuussa. Vaikka virallisesti puhuttiin ”äkillisestä aivohalvauksesta”,
hänen huhuttiin myös tehneen itsemurhan.1
Uusi päällikkö valittiin tavallaan kriisitunnelmissa. Kun sisäasiainministeri Vilkku Joukahainen oli lomalla, hänen sijaisensa Otto Åkesson nimitti hiukan yllättäen Esko Riekin tehtävään syyskuun alusta
1923 lukien, vaikka tehtävään oli tarjolla muitakin.2
Riekin valinta Ratakatu 12:n päälliköksi oli kieltämättä päivän uutinen. Oululainen kokoomuslainen Kaiku – Riekin lapsuudenkodin ainoa sanomalehti – kirjoitti asiasta kahtena päivänä peräkkäin. Kohtalo
tuntui puuttuneen peliin ja johtaneen asiat niin, ”että vainottu suomalainen shpalernajanvanki nyt istuu Helsingissä keskuspoliisin päällikkönä – viraston, jonka tehtävänä on m. m. pitää silmällä Venäjältä päin
johdettua itsenäisyyttämme uhkaavaa myyräntyötä”.3
Lehden mukaan jo silloin, kun Holmström valittiin päälliköksi, ”mainittiin Esko Riekki sopivana ehdokkaana”. Lehden mukaan valinta oli
hänelle ”pieni sisäinen hyvitys niistä kärsimyksistä, joita hän osaltaan
on saanut itsenäisyytemme alttarille kantaa”.
Kun Riekki luki sanomalehtien ylistäviä lausuntoja isänmaan nuhteettomasta pojasta, hän lienee myhäillyt salaperäistä hymyään. Vain
pieni piiri tiesi, miten hän oli ollut muiden mukana juonimassa tasaval159

lan kaatamista ja vaatinut hyökkäystä Pietariin. Lisäksi hän oli vielä aika
äskettäin pitänyt Etsivää Keskuspoliisia tarpeettomana valtion ”syöttiläisenä”.
Mikä teki Riekistä sopivan ja nimittäjien mielestä myös pätevän?
Hänen yliopisto-opintonsa olivat menneet kurjasti, eikä hän ollut käynyt päivääkään minkäänlaista poliisikoulua. Sotilaskoulutustakaan hänellä ei ollut. Vienan retki oli antanut sen minkä oli antanut.
Kun bolševikit olivat kaapanneet marraskuussa 1917 Venäjällä vallan, salaisen poliisin perustamistarve oli noussut ajankohtaiseksi. Kun
erityiskomissio (salainen poliisi) oli katsottu välttämättömäksi ja päätetty perustaa ja sille oli mietitty pätevää päällikköä, Leninin kerrotaan
tokaisseen, että juuri Felix Dzerzinski oli pätevin. Hän oli ”viettänyt kauimmin tsaarivallan tyrmissä ja joutunut eniten tekemisiin ohranan
kanssa”.4
Vaikka Riekissä ja Dzerzinskissä oli varmasti eroja, heillä oli jotakin
yhteistäkin. Molemmat olivat varakkaasta perheestä lähtöisin. Molemmat olivat myös tsaarivallan alistamien kansojen aktivisteja. Riekki oli
viettänyt jonkun päivän Oulun lääninvankilassa ja Katajanokalla sekä
muutaman kuukauden Špalernajassa. Hän oli pätevöitynyt siellä samalla tavalla kuin Dzerzinski muissa tsaarivallan ”komeroissa”.
Riekin valintaan oli vielä muitakin syitä. Kun bolševikit olivat etsineet salaisen poliisinsa johtoon miestä, jota ”turhantarkka laillisuuden
vaatimus” ei rasittaisi, he päätyivät suorasukaiseen vallankumoukselliseen, jonka otaksuivat toiminnan mieheksi. Aktivistien ajattelutapa oli
jossakin määrin samanlainen. Eivät hekään olleet innostuneita turhantarkasta ”pykäläoikeudesta”. He olivat lähteneet aikanaan jyrkälle linjalleen, koska Venäjä oli heidän mielestään hylännyt lait. Laillisuus oli
turhaa vieraskoreutta, kun oltiin kumoamassa kelvotonta järjestelmää
taikka tuhoamassa vastustajaa; vain kaikkia keinoja – laittomiakin –
käyttämällä voitiin päästä tuloksiin. Niinpä laillisuuden nostaminen
”perusarvojen” edelle ei saanut tulla kysymykseen. Punaisten vastaisen
taistelun vieminen loppuun saakka oli tärkein asia, eikä sen pitänyt kaatua ståhlbergilaisiin saivarteluihin.
Yleisesikunnan III Osaston pilkkominen oli ollut aktivisteille pettymys. Samoin he olivat pitäneet varatuomari Toivo Hukkisen valintaa
1919 Etsivän Keskuspoliisin ensimmäiseksi päälliköksi suorastaan vitsinä. Sen sijaan Ossian Holmström – ”Strömfors” – oli ollut jo mieleen.
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Nyt oli luonnollista, että aktivisti Åkesson etsi tehtävään toista aktivistia, johon saattoi luottaa. Kun hän piti Riekkiä sellaisena, hän nimitti
tämän. Riekki oli mies, jonka palveluksia voitaisiin vielä tarvita.
Aktivistien näkökulmasta Riekillä oli hyvät edellytykset luoda Etsivästä Keskuspoliisista ”todellinen ohrana”. Vaikka häneltä puuttui poliisikoulutus ja yliopistotutkinto, hän oli pätevöitynyt parhaimmalla mahdollisella tavalla: toimimalla aktivistina ja jääkärivärvärinä, ajamalla heidän asiaansa.5
Riekki oli osoittanut taitonsa jo maaliskuun vallankumouksen jälkeen Haaparannassa ”käräyttämällä” siellä jääkäri Arosen. Sen jälkeen
hän oli pätevöitynyt muutaman kuukauden ajan Suomen Tukholman
lähetystössä ja Walleniuksen Vienan retkellä. Hän oli osallistunut rajavartiostojen järjestämiseen ja toiminut viimeksi Luoteisen rajan komendanttina, Tornion poliisimestarina ja Etsivän Keskuspoliisin Tornion
alaosaston päällikkönä. Tuskin yhteistyötä suojeluskuntien kanssa ja
”Pihkalan kaartin” asiamiehenä oloakaan luettiin synneiksi. Nämä olivat tosiansioita, joita tekojen miehet, aktivistit ja jääkärit arvostivat.
Koska Riekki oli poliittisesti lähellä kokoomusta, hänellä oli läheiset
suhteet 1920-luvun alusta lähtien vaikutusvaltaisiin piireihin. Tuskin
hänen toiminnalleen oli vahingoksi sekään, että hänen isänsä oli suuren
tukkukauppaliikkeen (Pohjanmaan Kauppiaitten Osakeyhtiö) perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja.
Riekin taidot joutuivat heti koetukselle. Sen lisäksi, että sisäasiainministeri Ritavuori oli murhattu alkuvuodesta 1922, Etsivän Keskuspoliisin päällikkö Klemetti oli menehtynyt hetkellä, jolloin olisi tarvittu
vahvaa johtajaa. Koska oli ollut aihetta pelätä, että Saksassa alkanut kapinaliike saattaisi heijastua Suomeenkin, poliisi oli turvautunut ennaltaehkäiseviin pidätyksiin.
Riekki halusi vastata haasteeseen. Ensitöikseen hän ilmoitti pyrkivänsä kommunismin likvidoimiseen, ”kommunistien puolueen asian
loppuunselvittelyyn”. Tavoite ei ollut tärkeä vain Suomelle, vaan myös
siksi, että ”ulkovaltain huomio on erityisesti kiinnittynyt Etsivään Keskuspoliisiin ja jännityksellä odotetaan tuloksia esilläolevassa suuressa
asiassa”, kuten hän kirjoitti ensimmäisessä päiväkäskyssään. Aktivistille
ja Vienan retkellä mukana olleelle suur-Suomen luojalle tavoite oli kunnianhimoinen ja ymmärrettävä.6
Vaikka poliisin nuotta oli ollut suuri, monien oli onnistunut kuiten161

kin paeta Neuvosto-Venäjälle. Siellä he pitivät SKP:n II puoluekonferenssin, joka julisti: ”Suomessa on alettava heti kiivas kommunistinen
toiminta vallankumouksen valmistelun kuntoon panemiseksi.” Myös
puolueen päälehti Proletaari yllytti kannattajiaan taisteluun vallasta. Saksan kapina kuitenkin tukahdutettiin, eivätkä tulokset Suomessakaan olleet kovin mairittelevia. Riekki oli saanut ensimmäisen torjuntavoittonsa.7

TIUKKA

PÄÄLLIKKÖ

Riekistä tuli omintakeisen suomalaisen turvallisuuspoliisin kehittäjä.
Etsivän Keskuspoliisin henkilökunta oli varsin pieni. Vuonna 1922 vahvuus oli 255, mutta pieneni seuraavina vuosina muutamalla kymmenellä. Vaikka muutkin resurssit olivat vaatimattomammat kuin naapurivaltioiden poliiseilla, hän onnistui siitä huolimatta tehtävässään
hyvin. Hänet tunnettiin tiukkana esimiehenä.8
Koska Etsivä Keskuspoliisi oli vastuussa ennen muuta maan poliittiselle johdolle, presidentille ja hallitukselle, olihan sen ensi sijainen tehtäväkin pyrkiä estämään valtion vastaiset rikokset, se oli myös yhteydessä näihin tahoihin. Riekki ehti työskennellä K. J. Ståhlbergin (1919–
1925), L. Kr. Relanderin (1925–1931), P. E. Svinhufvudin (1931–1937)
ja Kyösti Kallion (1937–1940) kanssa. Hallituksia hänen toimikaudellaan oli 14, siten pää- ja sisäministereitä oli useita.9
Hyvä virkaura luodaan oman kyvykkyyden ja työtarmon lisäksi myös
hyvien ja uskollisten ystävien ja työtovereiden sekä muiden verkostojen
avulla. Riekin tukena oli useita mainitsemisen arvoisia henkilöitä. Hän oli
myös hyvä verkostoitumaan. Tärkeitä olivat mm. aktivistit ja kalterijääkärit.
Riekin apulaispäällikköinä toimivat vuodesta 1919 tehtävää hoitanut Hugo Penttilä ja tammikuussa 1923 apulaispäälliköksi tullut Ville
Bang (myöh. Pankko). Hyviä työtovereita olivat myös Bruno S. Aaltonen, Kaarlo Löfving, Freedy Kekäläinen, Jalmari Sinivaara (ent. Sikorski), Aarne Kovero, Kaarlo E. Stendahl ja Rusko Sihvonen. Alkuaikoina
Kaarlo Hillilä, Urho Piha ja Urho Kekkonen olivat melkeinpä luottomiehiä, mutta viimeksi mainitun kanssa hyvin alkanut yhteistyö kariutui jo varsin pian. Viimeisten vuosien läheisin työtoveri lienee ollut Oulun alaosaston päällikkö Eino Pallari, joka oli hänen lankonsa.10
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Kommunistien yhteiskunnan vastainen toiminta oli Riekin päällikkökauden alussa jo heikkenemään päin. Neuvosto-Venäjän kanssa oli solmittu
1920 Tarton rauha, ja kansannousut sekä heimoretket olivat ainakin toistaiseksi jo eilistä päivää. Akuuttia sodanuhkaa naapurin kanssa ei ollut.
Valtio- ja maanpetosjuttuja Riekin aikana oli kuitenkin varsin paljon. Hänen aikanaan (1923–1938) tuomittiin noin 3 500 suomalaista
valtio- ja maanpetoksesta. Pidätettyjen ja kuulusteltujen määrä oli tietenkin vieläkin suurempi.11
Iain Lauchlan on todennut, että Venäjän Ohranan päälliköt olivat
työnarkomaaneja. He työskentelivät uutterasti yömyöhään saakka ja
painiskelivat työasioidensa kimpussa myös sunnuntaisin ja lomillaan.12
Melko täydellisesti työlleen omistautuminen oli myös Riekille tyypillistä. Hän teki pitkiä päiviä ja hoiti virka-asioita myös lomillaan. Vaikka
hän vietti kesäisin paljon aikaansa omaistensa parissa Oulussa, hän kuulosteli samalla maan tilannetta ja tapasi henkilöitä, jotka informoivat
häntä monista asioista.
Sisäasiainministeriö vahvisti syyskuussa 1924 Etsivän Keskuspoliisin
työnjaon. Sen mukaan kyseessä oli päällikkövaltainen virasto. ”Etsivän
Keskuspoliisin päällikkö, jonka ylinnä tulee johtaa ja valvoa Etsivän
Keskuspoliisin toimintaa ja joka myös on siitä ensi kädessä vastuussa,
ratkaisee kaikki asiat, jotka kuuluvat etsivän keskuspoliisin kansliatoimiston ja ulkomaantoimiston käsiteltäviin, edelliset kansliapäällikön ja
jälkimmäiset ulkomaantoimiston päällikön esittelystä.” Päällikkö ratkaisi myös valvontatoimistolle kuuluvat tärkeimmät asiat esittelystä.
Hän huolehti tilannekatsauksien valmistelusta. Hänellä oli myös oikeus
pidättää itsellään asioita, jotka muuten kuuluivat apulaispäälliköiden
toimialaan. Kun päällikkö rankaisi alaisiaan, häntä itseään rankaisi Sisäasiainministeriö, mikäli siihen tuli aihetta.13
Tällainen järjestelmä lienee sopinut Riekin luonteelle hyvin. Vaikka
hänet tunnettiin tiukkana päällikkönä, hän saattoi puuttua asioihin myös
”asiakkaan” eduksi. Koska Etsivän Keskuspoliisin tutkintavankilan pidätettyjen ruoka oli hänen mielestään aivan riittämätöntä – olihan hän
itsekin istunut tiilen päitä lukemassa – , hän määräsi syyskuussa 1923
hankkimaan pidätetyille lisää teetä, margariinia ja leipää. Samoin hän
määräsi, että alaosastojen päälliköt valvoisivat asiaa.14
Suuri ongelma oli viraston työntekijöiden koulutuksen puute. Kaikki etsivät eivät tahtoneet saada raporttia paperille. Riekki päivittelikin
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Etsivän Keskuspoliisin johto 1924. Työpöytänsä ääressä istuva Riekki (vas.) apulaispäälliköidensä Ville Bangin (istumassa, myöh. Pankko, 1923–1944) ja Hugo
Penttilän (1919–1937) seurassa. Martti Riekin kokoelma.

1924, mistä hän saisi kunnon miehiä. Viraston palkkalistoilla oli 237
henkeä, joista 97 toimi pääosastolla Helsingissä. Vaikka ”työhaastatteluja” järjestettiin ja palvelukseen hakevia puhuteltiin, joukkoon livahti
aina sopimattomia. Vaikka henkilökunta lienee ollut maailmankatsomukseltaan lähinnä porvarillista, Riekki kavahti vouhottajia.15
Riekki nuhteli, rankaisi ja erotti työnsä huonosti hoitaneita. ”Koska
tietooni on tullut, että virkailijat eivät aina saavu täsmällisesti toimiinsa,
käsken sekä pääosaston että alaosastojen virkailijoita ehdottomasti noudattamaan asetusta virastojen työajasta”, hän vaati.16
Riekki kiinnitti huomiota asioiden salassapitoon. Oli asioita, joista
oli oltava hiljaa. Niinpä jokaisen oli allekirjoitettava vaitiololupaus ja lähetettävä se pääosastolle. Riekin lähiomaiset ovat kertoneet, ettei hän
itse puhunut koskaan virka-asioita kotonaan.17
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Salaisen poliisin työ ei sopinut kaikille. Jotkut olivat joko väkivaltaisia, liiaksi viinaan meneviä tai punikkien patologisia vihaajia. Vaikka
punaiset pyrkivät kaatamaan yhteiskuntajärjestelmän väkivaltaisesti,
taistelua sitä vastaan ei saanut demokratiassa hoitaa laittomasti.
Päällikkönä Riekki joutui puuttumaan juopotteluun ja kehottamaan
päällystöä ”vakavasti teroittamaan henkilökunnan mieleen säännöllisen
ja nuhteettoman elämän ehdotonta välttämättömyyttä”. Hän myös uhkasi erottamisella ja erottikin, mikäli rikkeet toistuisivat.18
Aivan varmasti Riekille oli shokki, kun viraston kansliapäällikön havaittiin syyllistyneen kavallukseen. Koska Riekin henkilökohtainen kanta oli, että asia olisi viisasta jättää sikseen, jos uusia ”kupruja” ei ilmenisi, asia painettiin villaisella. 19
Ongelmiin puuttuminen ei ollut turhaa, sillä Etsivä Keskuspoliisi
joutui vuosien varrella yhä tarkempaan syyniin. Pahoja puheita synnytti
mm. 1923 tapahtunut Yrjö Mäkelinin putkakuolema. Epäselvä tapaus
oli myös samoihin aikoihin sattunut Väinö Kujalan menehtyminen,
joka tulkittiin aluksi itsemurhaksi, mutta jota tutkittiinkin kohta kuitenkin mahdollisen pahoinpitelyn seuraamuksena. Vaikka tapaukset eivät johtaneet mihinkään rangaistuksiin, sellaisten ei suonut toistuvan.20
Kun jotkut alaosastojen päälliköt olivat Riekin mielestä antaneet
eronneille tai erotetuille syyttä kiittäviä työtodistuksia, hän pidätti todistusten lopullisen hyväksymisen itselleen. Pyyntö palvelustodistuksesta
oli siitä lähtien osoitettava Etsivän Keskuspoliisin päällikölle, joka asiaan
perehdyttyään antoi todistuksen.21
Riekki oli ahkera alaosastojen tarkastaja. Idea lienee ollutkin lähinnä
hänen, sillä aiemmin sellaisia ei ollut juuri suoritettu – ei ainakaan säännöllisesti. Hän oli tosin jo Holmströmin päällikkökaudella ollut tarkastamassa Rovaniemen alaosastoa, jonka juuri eronnut päällikkö, jääkärikapteeni Oiva Villamo sai häneltä silloin moitteet huolimattomuudesta,
yliolkaisuudesta ja leväperäisyydestä.22
Kun Viipurin alaosasto tarkastettiin kesällä 1924, joillekin tiedustelijoille oli säästäväisen Riekin mielestä maksettu ”ansaitsemattoman suuria palkkioita”, eikä heidän tietojaan ollut otettu talteen eikä heiltä ollut
vaadittu kirjallisia ilmoituksiakaan. Harva selvisikään täysin moitteitta.
Riekki pani päälliköt myös luennoimaan työntekijöiden velvollisuuksista alaisilleen. Oppitunteja seurasi myös kuulustelu.23
Mutta joskus oli myös poikkeuksia. Kun Riekki teki 1924 tarkas165

tuksen Kajaanin alaosastolla, sen päällikön sijaisena toimineelle Urho
Kekkoselle sateli kiitoksia. Riekin mielestä alaosasto oli kiinnittänyt
myös tiedustelutoimintaan ja etsivien työhön kiitettävästi huomiota
”eikä tarkastuksessa ilmennyt aihetta mihinkään asiallisiin muistutuksiin”.24
Riekin pedanttisuus ärsytti joitakin. Hän saattoi antaa alaisilleen nuhteita veroilmoituksiin merkityistä liian pienistä palkkatuloista. Estääkseen
alaistensa vekselit ja ulosotot, hän ehdotti, että jokainen säästäisi 20–25%
joulukuun palkastaan pahan päivä varalle. Vuosina 1924–1926 hän antoi
seitsemälle varotuksen. Juopottelun takia sai 13 lähteä muihin töihin.25
Etsivä Keskuspoliisi pani merkille myös maailman muutokset. Kun
Saksan ja Neuvostoliiton suhteet lämpenivät 1920-luvun alussa, sen uskottiin heijastuvan myös Suomeen. Riekki pyysi Pontus Arttia vihjaisemaan tällöin ulkoministeri Rudolf Holstille, ettei hänen laitoksensa ”vuotanut” Saksan hyväksi. Ulkoministerin ei pitänyt uskoa kaikkea, mitä
ranskalaiset väittivät.26
Vaikka Riekki oli aktivisti, Saksa oli hänelle suurvalta, joka osasi lähettää Helsinkiin tympeää sakkia. Hän viittasi 1926 erääseen tri Erich
Otto Meyneen, joka halveksi suomalaisia ja väitti heidän sortavan ruotsalaisia. Ellei hän saanut pyytämäänsä – salaista ja kiellettyä tietenkin –,
hän alkoi heti nimitellä. Valitettavasti jotkut Etsivän Keskuspoliisinkin
palveluksessa olleet olivat Riekin mukaan aivan liian läheisessä yhteistyössä tällaisten kanssa.
Suomen viranomaiset olivat Riekin mukaan liian kohteliaita saksalaisten edessä ja olivat alttiita luovuttamaan kaiken mahdollisen tiedon.
Kaikkein herkkäuskoisin hänen mielestään oli ulkoministeri E. N. Setälä, ”joka heille ilmoittaa asioita, joista täkäl. yleisö saa tietää vasta kuukausia myöhemmin”.
Riekin sanoissa oli perää. Kun vuodet kuluivat, saksalaisten tietojen
keruu ja toimintamenetelmät kävivät yhä röyhkeämmiksi. Niinpä Etsivä Keskuspoliisi ryhtyi seuraamaan heitäkin ja heidän kanssaan läheisesti yhteistyössä olleiden puuhia. Ennen pitkää kävikin ilmi, ettei saksalaisten aktiivisuudessa ollut kysymys pelkästä ”kulttuurinvaihdosta”.27
Etsivän Keskuspoliisin yhteistyö eri viranomaisten kanssa syveni,
vaikka aina se ei ollut ongelmatonta. Riekillä oli myös henkilökohtaisia
kontakteja. Ehkä juuri Artti oli hänelle monia muita läheisempi yhteistyökumppani Ulkoministeriössä. Näin voisi päätellä siitäkin, että Rie166

killä oli tapana kertoa ystävälleen myös erittäin luottamuksellisia tietoja.
Hän paljasti tälle jopa sen, mitä muut Ulkoministeriön virkamiehet
ajattelivat hänestä.28
Sen lisäksi, että Etsivä Keskuspoliisi toimi vuosia väliaikaisena, ja
sitä supistettiin 1920-luvulla, sen määrärahat olivat pienet. Joulukuussa
1927 – Olavi Puron sisäministerikaudella – Riekki kirjoitti kuitenkin
Artille, että hän oli saanut ”ankaran työn jälkeen” varsin tyydyttävän
budjetin. Hänen oli onnistunut saada sosialistitkin tunnustamaan väriä
ja ”sanomaan selvät sanat kommunisteista”. Niinpä hallitus olikin asettunut ”puoltamaan ohranaa, jota sen omat miehet vuosi sitten raivokkaasti haukkuivat ja tuomitsivat sen kuolemaan”.29
Riippui hallituksesta ja tietenkin siitä, kuka oli sisäasiainministerinä,
miten Etsivään Keskuspoliisiin suhtauduttiin. Varovaisuudesta Riekin
toimikauden alussa kertoi se, ettei poliisi saanut ilman ministeriön lupaa antaa mitään uutisia sanomalehdille. Myöhemmin tilanne muuttui.30
Riekki tiesi hyvin, että hänen paikkansa oli tuulinen. Joulukuussa
1926 oli nimitetty Väinö Tannerin sosiaalidemokraattinen hallitus. Riekki kirjoittikin 1927 Hjalmar Procopélle, ettei hän ollut varma, kuinka
pitkään saisi olla tehtävässään. ”Eiväthän nämä toimet ole ikuisia ja jos
eivät voi muuta, niin häpäisevät sanomalehdissä, tehden siten jatkuvan
työskentelyn mahdottomaksi.”31
Mutta yhteistyö Tannerin hallituksen kanssa toimi yllättävän hyvin.
Riekki pani mielihyvin merkille myös sen, miten monet sosiaalidemokraatitkin lausuivat itsenäisyyspäivien kutsuilla vilpittömiä tunnustuksen sanoja hänelle. Ne osoittivat hänen mielestään olojen ”voimakasta
tervehtymistä”. Itse hän oli kuitenkin aktivisti, jolle toukokuun 16. päivä oli ainoa todellinen itsenäisyyspäivä. Silloin oli juhlimisen aika, ”sillä
mitäpäs tämä vapaus ja itsenäisyys olisi, ellei sitä olisi kärsimyksillä ja
verellä ostettu”. Hän myönsi, että voiton liiallinen juhliminen saattaisi
avata haavoja, ”mutta toivoa sopii, että se ei käy niin vaaralliseksi, etteikö muistojuhlien pluspuolet sitä hyvin korvaisi”.32
Etsivä Keskuspoliisi alettiin hyväksyä välttämättömänä osana yhteiskuntaa ja demokratian puolustusstrategiaa. Vaikka se oli monesti suurennuslasin alla, sen asema vahvistui 1927, kun Sisäasiainministeriön
yhteyteen perustettiin erityinen poliisitoimisto ja Riekistä tuli sen ylimääräinen esittelijä. Tämä oli edeltänyt pitkän lehdistöpolemiikin ja
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hyökkäyksiä Riekkiä ja hänen poliisiaan vastaan. Turvallisuuspoliisi toimikin 1920-luvun lopulla ja 1930-luvulla tehokkaasti.33
Väheksymättä lainkaan Riekin edeltäjiä hänelle on annettava erityistä tunnustusta turvallisuuspoliisin kehittäjänä. Pitkä päällikkökausi ja
ehkä porvarilliset hallitukset mahdollistivat sen, että hän sai paljon aikaan. Siihen kuuluivat mm. puolustustaistelu turvallisuuspoliisin olemassaolosta, sen menetelmien kehittäminen ja sen työn tehokkuuden
suomista tuloksista nauttiminen.

YHTEISTYÖN

KANNATTAJA

Turvallisuuspoliisi oli ryhtynyt kehittämään yhteistyötä eri viranomaisten kanssa ja kansainvälisestikin heti vuoden 1918 sodan jälkeen. Tarvittaessa se sai apua tavalliselta poliisilta, suojeluskunnilta, postiviranomaisilta, sotaväeltä ja rajavartiolaitokselta. Yhteistyötä oli myös kaikkien yhteiskuntaa tukevien yhteisöjen ja järjestöjen kanssa. On selvää,
että yhteistyö jatkui ja syveni Riekin päällikkökaudella.34
Suomi oli liittynyt 1919 Kansainväliseen Työjärjestöön, jonka periaatteisiin kuului mm. ammatillisen järjestäytymisen vapaus. Saatuaan
toimintamahdollisuudet Suomen Ammattijärjestö olikin vaatinut heti
kahdeksan tunnin työpäivän palauttamista. Järjestön jäsenmäärä oli kasvanut kohisten. 35
Myös työnantajat valmistautuivat vastatoimiin. STK oli perustanut
1920 erillisen lakonmurtajajärjestön, Yhtymä Vientirauhan. Etsivä Keskuspoliisi toimi tämän ”Pihkalan kaartin” kanssa alusta lähtien läheisessä yhteistyössä. Jo edellä on mainittu, että Riekki oli Torniossa ollessaan
järjestön asiamies, mistä hän lienee saanut STK:lta palkkaakin.
Etsivä Keskuspoliisi seurasi alusta lähtien työtaisteluja ja lähetti agenttejaan työläisten keskuuteen hankkiakseen tietoja näiden vallankumouksellisuudesta. Poliisi solutti niin tehtaita, virastoja kuin savottojakin. Oli
aihetta pelätä, että SKP yrittäisi käyttää yhteiskunnan rauhattomuutta
hyväkseen ja politisoisi syntyviä lakkoja.
Riekin suhteet työnantajiin eivät katkenneet, kun hänestä tuli Etsivän Keskuspoliisin päällikkö. Hän lienee kantanut yhä suuremmalla
syyllä huolta yhteiskunnan vakaudesta. Häntä pelotti Kominternin ja
SKP:n kasvava vaikutus ammatilliseen ja poliittiseen työväenliikkeeseen.36
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Kun Etsivä Keskuspoliisi sai tietää, että Moskova oli kommunistien
rahoittamisen lisäksi myös tukenut metallityöntekijöitä vuoden 1927
sulun aikana, Riekki kirjoitti ministeri Hjalmar Procopélle tietojen vahvistaneen, että Venäjältä johdettiin ja rahoitettiin ”tässä maassa peloittavan paljon.”37
Kun Riekin entisestä esimiehestä Ossian Holmströmistä (1920–1922)
tuli 1928 STK:n työläistilasto-osaston johtaja,38 näiden kahden välille
lienee kehittynyt entistä läheisempi yhteistyö. Sekä työläistilasto-osasto
että poliisihan kortittivat ja seurasivat lakkolaisia. Yhteistyön teki ymmärrettäväksi molempien aktivistimenneisyys, entinen esimies–alainen
-suhde ja pyrkimys yhteiskuntaan, jota lakot eivät häiritsisi. Ystävyydestä kertonee Riekin arkistossa säilynyt Holmströmin valokuvakin omistuskirjoituksineen.
Riekin ansioksi on luettava kansainvälisen yhteistyön tehostaminen.
Hän teki muutamien alaistensa kanssa syksyllä 1923 matkan Saksaan,
Puolaan ja Baltian maihin tarkoituksenaan tutustua sikäläisiin turvallisuuspoliiseihin. Matkan myönteiset vaikutukset olivat suuret. Ilmeisesti
sillä oli vaikutusta myös ns. Heleniuksen komitean mietintöön. Riekin
mielestä kyseessä oli lähinnä opintomatka, jolla poliisimiehet kiinnittivät huomionsa hyvin monenlaisiin seikkoihin.39
Matkan ensimmäinen kohde oli Weimarin tasavalta, jonka turvallisuuspoliisia Christoph Graf on pitänyt suorastaan Kolmannen Valtakunnan pelätyn Gestapon perustana; rakenteet ja osittain henkilökuntakin
olivat samat.40
Riekin näkemys ei ollut kaikilta osin kuitenkaan myönteinen. Jo
passin- ja tullitarkastus kiinnitti hänen huomiotaan. Helsingissä hänen
mielestään kaikki meni hyvin, mutta kun matkalaiset saapuivat Saksaan, ilmeni heti häiriöitä. ”Tullintarkastus Stettinissä oli hyvin pintapuolista. Tarkastuksesta näkyi, ettei Saksan maassa ole kaikki niin kuin
pitää olla,” hän analysoi.41
Maa kuhisi aseistettuja poliiseja. Kun vielä oli pitkät elintarvikejonot, Berliinistä sai Riekin mielestä sellaisen kuvan, ”että jotakin levotonta on ilmassa ja että ihmiset eivät yleensä tiedä mitä tulee”. Syksyllä
1923 kommunistit aloittivatkin kapinayrityksen, joka oli Kominternin
suunnittelema ja tukema.
Aluksi saksalaiset suhtautuivat vieraisiin varauksella, mutta heittäytyivät sitten avomielisiksi. Kaksi tohtoria kertoi organisaatioista ja työs169

tä. Puheet ”oikeistoterroristeista” lienevät olleet Riekille ja hänen kumppaneilleen uutta; hehän olivat ehkä tottuneet ajattelemaan, että mitä
oikeistolaisempaa toimintaa, sitä isänmaallisempaa. Asia kävi myöhemmin ymmärrettävämmäksi, kun Adolf Hitler teki marraskuussa 1923
epäonnistuneen vallankaappausyrityksen (Putsch).
Kommunismi huoletti eniten. ”Kommunismia, vasemmistokumouksellisten toimintaa tämä laitos myös on seurannut ja vasta sitten kun me
moneen kertaan olimme huomauttaneet, että meillä on bolshevikilähetystö kaiken pahan alku ja juuri, niin tri M. sanoi, että aivan niin se on
sielläkin”, Riekki kirjoitti.
Saksan poliisihallinto oli muutoksien edessä. Riekkiä kiinnostivat
erityisesti poliisin tietopankki ja toimintaperiaatteet, etenkin maan sisäisen turvallisuuden takeeksi luotu liikkuva poliisikomennuskunta eli poliisinyrkki.
Etsivä Keskuspoliisi käännätti myöhemmin saksalaisilta saamansa
tohtori Weissin kirjan Poliisi ja politiikka, koska siltä itseltään puuttui
hyvää koulutusmateriaalia. Teos ilmestyi painosta 1928, jolloin se jaettiin pääosaston henkilökunnalle ja postitettiin kaikille alaosastoille.42
Puolastakin suomalaiset saivat oivallista oppia. Riekkiä lienee kiinnostanut, että maan turvallisuuspoliisi oli sisäasiainministeriön alainen
ja toimi sen kanssa samassa rakennuksessa. Sen päällikkö saattoi antaa
maaherroille käskyjä omalta alaltaan. Riekki merkitsi muistiin: ”Kysellessämme, kuka tiedustelutyön tekee, sanoivat he urkkijat ja kävi ilmi,
että se on ainoa tapa saada selville kommunistien toimintaa.” Puolan
turvallisuuspoliisi piti silmällä myös oikeistoterroristeja.43
Poliisin toimintaa helpotti mm. se, että maan rikospoliisilla oli koko
maata käsittävä tuntomerkkitoimisto, jossa oli tarkat tiedot rikollisista
ja epäilyttävistä henkilöistä.
Vaikka Riekki ei ollutkaan täysin vakuuttunut Puolan poliisin joustavuudesta, hän ei malttanut olla suitsuttamasta kiitosta. Erityisen merkittävänä hän piti sitä, että ”Puolassa on koko poliisitoimi keskitetty yhden miehen käsiin”. Häntä myös liikutti, että isännät olivat tavattoman
innostuneita Suomesta. ”Joka tapauksessa meillä on täysi syy suhtautua
heihin luottamuksella, kun on kysymys yhteisestä vaarasta”, hän hykerteli.
Myös tutustuminen Baltian maiden turvallisuuspoliiseihin kannatti.
Kaikki halusivat yhteistyötä. Liettuan ja Puolan välillä oli suuria ongel170

mia, melkein sotatila. Vaikka Liettuan turvallisuuspoliisi oli nuori, se oli
erityisesti Riekin mieleen. ”Tämä vaikutti meistä kaikkien mielestä enimmän ‘ohranalta’. Sillä oli hyvin laajat valtuudet.”
Matka päättyi Tallinnaan. Viron turvallisuuspoliisi oli Riekin mielestä samantapainen kuin Suomen. Niissä seikoissa, missä se erosi suomalaisesta, se oli Puolan, Latvian ja Liettuan poliisin kaltainen. Viron
poliisi kuului sisäasiainministeriön alaisuuteen ja oli sen osasto.
Riekki lienee suunnitellut jo 1924 uutta matkaa Viroon, mutta se ei
toteutunut. Mahdollisesti se olisi liittynyt Viron sekavaan tilanteeseen. 44
Kansainvälisen yhteistoiminnan tehostuminen näkyi Helsingissä
1925 pidetyssä Suomen ja Baltian maiden turvallisuuspoliisien neuvottelukokouksessa. Koska tilaisuutta ei järjestetty ulkoministerikonferenssin yhteydessä ja julkisesti, Puola jäi pois, vaikka se oli konferenssia ehdottanut. Suomen poliisi halusi Riekin mukaan järjestää tilaisuuden yksityisluontoisena ja salassa.45
Riekki oli isäntänä pääosassa. Hän lienee nauttinut roolistaan. Hän
oli nyt primus inter pares. Hän järjesti luonaan Tehtaankadulla päivälliset, joille osallistuivat isäntäväen lisäksi mainitut vieraat sekä Etsivän
Keskuspoliisin virkailijoita. Ei ole tiedossa, harmittiko päivällisistä aiheutunut lasku jo etukäteen tunnetusti kitsasta isäntää.
Päivien aikana esitelmöitiin ja keskusteltiin paljon kommunistien
taktiikan samankaltaisuuksista ja eroista. Jo 1921 oli Virossa ilmennyt
merkkejä Kominternin ohjeiden noudattamisesta. Kootun aineiston perusteella Viron hallitus päätti ryhtyä tammikuussa 1924 pidätyksiin.
Syytteeseen asetettiin noin 150 henkeä, joista 10 oli kansanedustajia.
Tästä huolimatta Viron turvallisuuspoliisia supistettiin; se yhdistettiin
rikospoliisiin. Riekki näyttää kauhistelleen tätä: ”Huomautettu näistä
seikoista, jotta selviäisi, millä kannalla oli huolenpito valtion turvallisuudesta ennen joulukuun kapinan puhkeamista.” Vasta joulukuussa
1924 tapahtunut kapinayritys avasi virolaisten silmät.46
Virolaisten antama tieto, jonka mukaan agenttien hoito oli Viron
turvallisuuspoliisissa keskitetty ”niin korkealle kuin herra Soomanin omiin
käsiin”, herätti suomalaisissa selvästi kunnioitusta. Viron poliisilla oli
myös rahakysymys kunnossa, mitä taas ei voinut sanoa Suomen poliisista.
”Tuntui niin ikään siltä, ettei Tallinnassa koskaan tarvitse pysähtyä rahakysymyksen eteen,” Riekki ihasteli. Latvialaisilta saatiin vastaavasti kuulla,
että Latviassa juutalaiset ”esittivät kommunistisessa liikkeessä pääosaa”.
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Neuvottelut johtivat varsin laajaan yhteisymmärrykseen. Turvallisuuspoliisien päälliköt katsoivat yhteistyön tarpeelliseksi. He pitivät välttämättömänä, ”että julkista ja naamioitua kommunistista liikettä vastaan käydään tarmokasta taistelua.”47
Mukana olleet sopivat mm. siitä, että turvallisuuspoliisit vaihtaisivat
tietojaan mahdollisimman usein, ellei siihen ole mitään estettä. Kukin
saisi kuukausikatsauksen ja vuoden lopussa selostuksen venäläisistä pakolaisista. Lehdistölle voitaisiin kertoa suurimmista kommunistijutuista, jotta kansalaiset olisivat selvillä yhteiskuntaa uhkaavasta vaarasta.
Lehdistölle voitaisiin luovuttaa myös ”kommunismin n . k. suurista saavutuksista Neuvosto-Venäjällä paljastavaa aineistoa”.48
Riekin matkat ystävällismielisiin maihin jatkuivat myöhemminkin.
Hän oli maaliskuussa 1926 yhteydessä Prahan Poliisihallinnon päällikköön kenraali Mannerheimia vastaan mahdollisesti suunnitellun salahankkeen vuoksi ja pyysi virka-apua. Kenraalin piti noihin aikoihin saapua Karlsbadiin hoitamaan terveyttään. Aiheen tähän varotoimeen oli
antanut se, kun muuan paronitar oli muka kuullut raitiovaunussa kahden tuntemattoman miehen keskustelevan attentaatista. He olivat todenneet murhan tapahtuvan Karlsbadissa, jonne kenraali matkustaisi
huhtikuussa. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Etsivässä Keskuspoliisissa arveltiinkin, että väitteet murhasuunnitelmasta olivat keksittyjä hänen kunniansa kirkastamiseksi.49
Syyskuussa 1926 Riekki ilmoitti Sisäasiainministeriölle aikovansa
lähteä virkamatkalle Berliiniin ja Wieniin sekä mahdollisesti Prahaan tapaamaan ”sikäläisten valtiollisten poliisien päälliköitä, joiden kanssa
olen toimialaani koskevissa asioissa yhteydessä”. Samalla hän ilmoitti
tutustuvansa Berliinin poliisinäyttelyyn. Matka toteutuikin. Tunnelmat
sen aikana olivat kuitenkin jokseenkin kireät Suomen omassa poliisitoiminnassa tuolloin ilmenneiden jännitteiden vuoksi.50
Itävaltaan Riekillä oli hyvät suhteet myöhemminkin. Siitä kertoi
mm.1927 poliisilta saatu laaja selonteko Wienin kommunistikapinasta.
Kun Etsivä Keskuspoliisi käsitteli sitä tiedonannossaan laajasti, Riekin
mukaan tarkoitus oli saada keskustelua aikaan. Myöhemmin tällä selonteolla olikin varsin suuri merkitys.51
Riekki osallistui 1927 Riiassa pidettyyn epäviralliseen ”ohranakonferenssiin”, kuten hän luonnehti turvallisuuspoliisien kokousta myöhemmin ystävilleen Pontus Artille ja Hjalmar Procopélle. ”Nämä tilai172

Riekillä oli monia luottomiehiä, joista yksi
tärkeimmistä oli Amin
veli, Oulun alaosaston
päällikkö Eino Pallari.
Martti Riekin kokoelma.

suudet ovat, kuten tiedät, epävirallisia eikä niistä sivullisille mainita”,
hän kirjoitti viimeksi mainitulle.52
Puolan poliisin kanssa oli 1927 yhteydenpito-ongelmia maan vallanvaihdoksen seurauksena. Koska Riekin monet entiset tuttavat ”ja kokeneet Euroopassakin tunnetut poliisimiehet” olivat joutuneet pois ”remmistä”, hän pyysi lähettiläs Procopéta toimittamaan muutamia asioita,
mutta tämä torjui pyynnön. Hän ei saanut toimia tietojen välittäjänä.
Riekki lupasi olla huoletta. Hänellä ei ollut mitään salaista Puolan kanssa; yleisesikunnilla sellaista oli. Hän imarteli Procopéta monella tavalla
ja suositteli tälle tarvittaessa tarkastaja Ignacy Koralia, joka puhui auttavasti ruotsia ja oli ”muutenkin herttainen ja kiltti mies”.53
Monista valokuvistakin päätellen Riekki piti aktiivisimmin yhteyksiä Viroon ja Latviaan. Myös Unkariin hän oli yhteydessä. Sikäläisten
turvallisuuspoliisien väkeä vieraili vastaavasti Suomessa.54

173

MENETELMIEN

KEHITTÄJÄ

Vaikka Venäjän Ohrana ja Suomen Santarmilaitos sekä Neuvosto-Venäjän salainen poliisi olivat pelottavia esimerkkejä, Riekki ei kavahtanut niiden käyttämiä menetelmiä, jos niitä voitiin soveltaa Suomessa.
Hänellä oli itsellään kokemuksia maanalaisesta työstä ja kuulusteltavana istumisesta.
Riekki tutustui ja pani muutkin tutustumaan historiaan. Tietoja oli
hankittava ja menetelmiä kehitettävä kaikin mahdollisin keinoin. Hän
pyrki läheiseen yhteistyöhön niiden länsimaisten turvallisuuspoliisien
kanssa, joiden isäntämaihin Suomen valtio oli ystävällisissä suhteissa.
Sellaisia olivat jo mainittujen lisäksi Englannin ja Saksan turvallisuuspoliisit. Myös Ruotsin poliisin (statens polisbyrå) ja sen johtaja Robert
Paulssonin kanssa Riekki oli läheisessä yhteistyössä.55
Tietojen vaihto ja muiden käyttämät menetelmät kiinnostivat. Lisäksi Neuvosto-Venäjän ja sen tukeman kansainvälisen kommunismin
uhka yhdistivät. Yhteistä linjaa etsittiin saman asian vuoksi näihin aikoihin myös valtiollisella tasolla ns. reunavaltiopolitiikan muodossa.56
Suomi oli 1920-luvulla vakoilijoiden ”ikkuna”; sitä kautta kulki monien maiden agentteja itään. Mm. englantilaiset olivat kiinnostuneita
Suomen käyttämisestä sen naapurimaan olojen selvittämiseksi. Riekki
kertoikin pääministeri Kyösti Kalliolle Etsivän Keskuspoliisin tekevän
yhteistyötä mm. englantilaisen mestarivakooja Sidney Reillyn kanssa.57
Saksalaisilla oli ollut Suomen Yleisesikunnan ja sen III:n Osaston
järjestämisessä keskeinen rooli 1918. Heidän vaikutuksensa oli kuitenkin romahtanut vallankumouksen ja tappion myötä. Niinpä yhteistyö
Saksan kanssa olikin vielä Riekin päällikkökauden alussa lapsenkengissä.58
Kun ulkoministeri Rudolf Holsti kyseli 1923 suhteesta Saksaan ja
Riekin ehkä liian suuresta saksalaismielisyydestä, viime mainittu kielsi
saavansa ”fritzeriltä” tietoja. Hän sai niitä epävirallisten kanavien kautta
Norjasta. Lisäksi hän sai sekalaista aineistoa Saksastakin. Hänen mielestään saksalaisten kanssa ”oli syytä olla varovainen”.59
Vähitellen yhteistyö kuitenkin elpyi, mihin matkalla Saksaan oli vaikutusta. Muuan tohtori Römer opettikin kohta suomalaisille kortittamista, jota tarvittiin tietojen kokoamisessa ja säilyttämisessä. Riekki
kehotti alaisiaan olemaan hyviä oppilaita ja tekemään muistiinpanoja sekä
vilauttamaan niitä joskus hänellekin. Etsivän Keskuspoliisin ensimmäinen korttijärjestäjä oli Sylvi Uino (myöh. Kekkonen) 1920–1928.60
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Etsivän Keskuspoliisin tehtäväksi ilmoitettiin 1919 hyväksytyn väliaikaisen ohjesäännön mukaisesti pitää silmällä ja mahdollisuuden mukaan ehkäistä kaikkia yrityksiä ja toimia, ”jotka ovat tähdätyt valtakunnan itsenäisyyttä vastaan taikka ovat omiansa järkyttämään valtakunnan
yleistä turvallisuutta tahi laillista yhteiskuntajärjestystä.”61
Riekki ja monet muut aktivistit olivat päätyneet aikanaan varsin
pessimistiseen tilanneanalyysiin. Sen mukaan kommunismi ei kunnioittanut lakeja eikä noudattanut mitään hienotunteisuutta. Siksi sille
oli vastattava samalla mitalla, oli oltava vieläkin kierompi ja aina askeleen edellä. Tämä näkyi mm. siinä, että Riekki valitsi yhteistyökumppaneikseen tahoja, jotka taistelivat kommunismia vastaan.
Vaikka Riekin olisi valtion virkamiehenä pitänyt ottaa huomioon,
mitä lait ja asetukset sanoivat, hän korosti turvallisuuspoliisin oikeutta
tulkita lakia itselleen parhain päin. Hän ei ymmärtänyt esimerkiksi
Ståhlbergin tiukkaa lain kirjaimesta kiinni pitämistä, mikä lienee ollut
aktivistiperuja.62
Tutkintamenetelmien kehittäminen oli Riekille haaste. Vaikka kuulustelu oli edelleenkin käyttökelpoinen tiedonhankintamenetelmä, se
oli menettänyt vuosien varrella merkitystään. Riekki lähtikin ennen pitkää siitä, että paras tapa vastustaa poliittista rikollisuutta, oli iskeä ensin.
”Erityisesti sen rikollisuuden, joka pyrkii maan- ja valtiopetoksen valmisteluun, vastustamisen täytyy aina olla valtaosaltaan preventiivistä,”
hän kirjoitti 1936.63
Tähän toteamukseen sisältyi Riekin ja hänen laitoksensa noudattama toimintafilosofia. Vain preventiivisesti toimimalla poliisi kykeni ehkäisemään rikollista toimintaa. Ajattelun taustalla vaikuttivat voitot ja
takaiskut, joita oli työssä koettu. Siihen vaikuttivat myös hänen omat
kokemuksensa jääkäriliikkeen aikana ja kansainvälinen yhteistyö. Myös
kommunistisen liikkeen toiminnan siirtyminen ”maan alle” muodosti
haasteen, johon oli vastattava.64
Olisi kuitenkin väärin väittää, että juuri Riekki oli tiedustelutoiminnan luoja. Sitä olivat harjoittaneet jo Venäjän vallan aikainen Santarmilaitos ja itsenäisen Suomen Yleisesikunnan III Osasto sekä suojeluskunnat. Etsivä Keskuspoliisi oli taas toiminut alusta lähtien suojeluskuntien kanssa läheisessä yhteistyössä esimerkiksi Kainuussa, jossa ne
harjoittivat tiedustelua pyrkiessään selvittämään esimerkiksi entisten
Muurmannin legioonalaisten ja kommunistien vehkeilyä.65
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Riekki määräsi Saksaan ja Baltian maihin 1923 suuntautuneen matkansa jälkeen Urho Kekkosen, Urho Pihan ja Kaarlo Hillilän pohtimaan tiedustelutoimintaa. Heidän laatimansa muistiot olivat sopusoinnussa Etsivän Keskuspoliisin sisäisten uudistuspyrkimyksien kanssa. 66
Kolmikon mielestä tulevaisuus ei luvannut helppoja voittoja. Syytettyjen (kommunistien) havaittua, että tuomiot perustuivat heidän omiin
tunnustuksiinsa, monia juttuja oli rauennut. ”Järjestelmällinen tiedustelutoiminta on tästä lähtien ainoa keino, jonka avulla Etsivä Keskuspoliisi voi kommunistien myyräntyötä seurata ja tämän vuoksi onkin
mielestämme tiedustelutoiminnan järjestäminen ja kehittäminen tällä
hetkellä [- -] kaikkein tärkein ja keskeisin kysymys, suoraan sanoen elinkysymys.”67
Aivan liiaksi oli kiinnitetty huomiota ”lain kirjaimen” toteutumiseen. ”Poliittinen tarkoituksenmukaisuus” oli jäänyt hyödyntämättä,
vaikka poliisin ”vasikaksi”68 ryhtyvä oli aina paljon vaarattomampi kuin
henkilö, joka palaa Tammisaaren pakkotyölaitoksesta ”rangaistusaikansa
loputtua kansaa villitsemään ja salaisessa myyräntyössä puuhaamaan”.
Kolmikko yritti siis sanoa, että turvallisuuspoliisilla piti olla oikeus järjestää asioita tarkoituksenmukaisesti ja lakia tulkiten. Toiminnan tavoitteena ei pitänyt olla pelkästään poliittisten rikollisten vankilaan telkeäminen. Heidän kanssaan piti voida tehdä kauppoja, mikäli siitä olisi
etua yhteiskunnalle. ”Maan etu” ajoi siis ”lain kirjaimen” ohitse.69
Ensimmäinen muistio sai hyvää palautetta. Kajaanin alaosaston päällikkö Aarne ”Pommi” Korhonen tosin huomautti – ja aivan oikein –,
että kyllä poliittista tiedustelua oli harjoitettu aiemminkin ja hyvällä tuloksella. ”Pommi” myönsi kuitenkin, että korjaamisen varaa aina oli.
Myös Kaarlo Löfving ja Valter Vuoksi pitivät muistiota hyvänä. Oli kuitenkin varovaiselle kannallekin asettuvia.70
Riekki lienee ollut tyytyväinen, sillä miehet palasivat asiaan vuoden
lopussa. Heidän mielestään käsitys tiedustelijoista oli muuttumassa. ”Nyt
sen sijaan niiden välttämättömyys etsivän keskuspoliisin tärkeimpänä
työmuotona tunnustetaan.” Tätä käsitystä olivat kolmikon mielestä vahvistaneet jo muutamat onnistuneet ”jututkin”.71
Vuoden 1923 pidätyksien synnyttämä tilanne ja hyvä palaute saivat
miehet innostumaan yhä enemmän. Kun kommunisteilta puuttui johtajia,
suojeluskunnista erillään olevia oli solutettava heidän riveihinsä, ennen
kuin Tammisaaren portit avautuvat koulutetuille uusille organisaattoreille.
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”Tätä toimintamuotoa on meidän entistä enemmän ryhdyttävä harjoittamaan. Se tulee kyllä maksamaan ja vie aikaa, mutta tämäntapaisilla tiedustelijoilla on se erikoinen etu, että heidän antamiinsa tietoihin
voi luottaa.” Kolmikko uskoi, että syrjässä eläneen, viisaan ja ”ohranoimisesta” kiinnostuneen nuorukaisen voisi hyvinkin vuodessa saada ”kommunistiseen myyräntyöhön osalliseksi”.
Kolmikko puhui jopa erillisen ”tiedustelutoimiston” perustamisesta.
Selvästikin siihen oli saatu vaikutteita ulkomailta, mutta ehkä ajatukselle antoivat vauhtia myös mielikuvitus, henkilökohtaiset ambitiot ja visiot. Toimistolla olisi johtaja, joka huolehtisi yksin ”vasikkojen” värväämisestä. Apuna työskentelisivät apulainen, kanslisti ja neljä etsivää. Toimistolla olisi runsaasti käyttövaroja ja salainen huoneisto, jossa johtajan
tulisi ehdottomasti asua. Konspiratiivisuutta uskottiin parannettavan
silläkin, että sekä johtaja että apulainen, joilla muuten olisi ”huomattavan hyvät palkat”, olisivat poikamiehiä. Koska tietyltä mielikuvalta on
vaikea välttyä, todettakoon, että Kekkonen ja Hillilä olivat tuolloin vielä
poikamiehiä.72
Muistiossa vedettiin raja tiedustelijan ja tiedottajan välille. Tiedustelijalla tarkoitettiin nimenomaan ”vasikkaa”, siis esimerkiksi kommunistia, joka toimitti tietoja kommunistien toiminnasta, kun tiedottaja oli
taas esimerkiksi sellainen poliisimies tms., joka seurasi tapahtumia kadunkulmassa tai oli tuntemattomana jossakin poliittisessa tilaisuudessa
ja raportoi siitä myöhemmin. Tiedustelija ei ollut kuitenkaan provokaattori, jota esimerkiksi Venäjän salainen poliisi ja santarmilaitoskin käyttivät ja josta kommunistit kyllä syyttivät itsenäisen Suomenkin turvallisuuspoliisia; monesti ”vasikan” toiminta saattoikin muistuttaa provokaattorin toimintaa.73
Kolmikko vaati irtisanoutumista nimismiesten ja suojeluskuntien
avusta. Tiedustelijat ja tiedottajat oli hankittava itse. Vaikka työ oli vielä
alussa, ero aiempaan tulisi kasvamaan, kolmikko uskoi. Tiedustelun
pohjalta hoidetut jutut voitaisiin viedä oikeuteen, kun faktat olisivat
riittävät, eikä tarvitsisi turvautua enää epävarmoihin kuulusteluihin.
Miehet asettivat tiedustelujohtajalle ihanteen: ”Tiedustelutoimiston johtajan olisi hyvä muistaa Napoleon I:n aikaisen (valtiollisen) poliisin päällikön Fouchen sanat: ‘Oikealla poliisipäälliköllä on aina pari, kolme salaliittoa salkussaan.’”
Vaikka muistion tekijät olivat tulevia laki- ja virkamiehiä, hekään ei177

vät näytä uskoneen ”pykäläoikeuden” mielekkyyteen, kun taisteltiin poliittista rikollisuutta vastaan. Lakia piti saada tällaisissa tapauksissa tulkita, eikä sen, mitä ”paperissa seisoi”, toteutuminen saanut olla ensisijainen tavoite eikä poliisitoiminnan este.
Reunamerkinnöistä päätellen Riekki – hän käytti asiakirjoissa usein
kirjaimia ”R”, ”Ri” ja ”Ia” – oli lukenut muistion tarkkaan. Erityisesti
sen loppu sai hänet innostumaan, jopa filosofoimaan ”oikeasta ohranahengestä” kolmikon tapaan.
Riekin mielestä oikeaan henkeen kuului tietty annos rohkeutta ja
”tahtoa kulkea sivu lainpyykkien”. Siihen kuului myös kyky ”painaa
alas se ’Sturm und Drang, mitä e. k:ssa on niin paljon podettu”. Hän
uskoi, että kunhan ”ohrana” olisi kehittänyt itseään rauhan aikana on
”sen panos ja voima arvaamaton hulinan aikana, silloin on sillä kylmä
pää, kun muilla on kuuma, silloin se sanelee lait ja ohjaa politiikan”.
Käsitys oli aktivistille tyypillinen. Kun perustuslailliset olivat Venäjän sorron edessäkin pitäneet tiukasti laista kiinni ja pyrkineet toimimaan laillisesti, aktivistit olivat valinneet toisen tien. Kun venäläiset eivät olleet kunnioittaneet heidän mielestään lakia, sitä ei tarvinnut kunnioittaa muidenkaan. Yleinen etu ajoi lakien ohi. Lakia voitiin myös
kiertää, jos siitä oli isänmaalle etua. Huonot lait eivät saaneet asettua
sen tielle! Tämä näkyi monien 90-lukulaisten poliittisessa toiminnassa
1920- ja 1930-luvulla kautta linjan.
Kekkonen, Piha ja Hillilä palasivat aiheeseen vielä 1925–1926, jolloin he puhuivat ”uudesta etsivätyypistä”. Perusajatus oli, että sellaisia
nuoria, jotka olivat kiinnostuneita turvallisuuspoliisin toiminnasta, oli
järjestettävä ruumiilliseen työhön ja koulutettava palvelemaan poliisin
tarpeita. Ruumiillisessa työssä he oppivat tuntemaan kommunistien mentaliteettia ja toimintamenetelmiä, mistä olisi myöhemmin korvaamaton
apu. Asiaan palasi vielä Piha 1926 laatimissaan muistioissa.74
Vaikka Riekki oli uudistuksien kannalla, tiedustelutoiminnan käyttöönotto takerteli. Esimerkiksi Oulun alaosaston päällikkö Eino Weisell
vaati 1925 etsiviä ja alaosaston kanslistia hankkimaan heti tiedustelijoita, ”sillä ilman niitä on mahdotonta päästä perille kommunistien toiminnasta, joka nykyään on kehittynyt entistä maanalaisemmaksi”.75
Myös Riekki palasi asiaan. Tiedustelutoimintaa oli kehitettävä ja
ulotettava koko piiriin. Alaosaston päällikön oli tehtävä pääosastolle ehdotuksia esimerkiksi jonkun etsivän sijoittamiseksi sellaisille paikkakun178

nille, ”joilla on kommunistista toimintaa ollut havaittavissa tahi joilla
valvontatyö muuten on ollut heikompaa”.76
Riekistä on joskus sanottu pahasti, että hän oli kehuskelija. Hän
saattoikin kehaista sillä, miten hänen miehensä seurasivat mitä kummallisimpia asioita. Sen lisäksi, että Etsivä Keskuspoliisi teki yhteistyötä
muiden poliisiviranomaisten ja sotilaiden kanssa, se oli yhteistyössä myös
kunnallisviranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa. Riekin agentteja oli
tukkityömailla, tehtaissa ja jopa Helsingin kaupungin työmailla. Myös
työnantajat halusivat tietoja työntekijöidensä luotettavuudesta. Esimerkiksi marraskuussa 1925 hän totesi, että Helsingin kaasulaitos oli aikonut lähettää hänelle listan noin 200 miehestä, ”joista tahtoisi putsatuiksi pois punaisina. – Lupasin auttaa”.77
Riekki paljasti Hillilälle syyskuussa 1926, että hänen ”lafkallaan” oli
hyvät suhteet työnantajiin. Miksi eivät olisi olleet? Olihan hän itsekin
toiminut ”Pihkalan kaartin” asiamiehenä Tornionlaaksossa. Samalla hän
kertoi saksalaisen tohtori Römerin ihastuneen ikihyviksi, kun hän oli
edelliskesänä jutellut tämän kanssa melkein tunnin ajan Tampereen pellavatehtaan johdon luona. Hän ja Löfving olivat myös Helsingissä hoitaneet yhteyksiä työnantajiin. Apulaispäällikkö Hugo Penttilä oli hoitanut niitä Rautatiehallitukseen ja moniin valtion virastoihin. ”Sikorskyllä on kelpo paljon epävirallisia suhteita työnantajiin.”78
Kun Hillilä ehdotti kesällä 1926 Saksaan ja Tanskaan suorittamansa
opintomatkan jälkeen ”vasikkojen” hankkimista pidätetyistä, menettely
oli Riekin mielestä ”helppohintaisin”, muttei suinkaan tiedustelijain
laadun tae. Hän oli myös sitä mieltä, ettei pidätetystä saisi aina ”vasikkaa”, vaikka Stuttgartin tiedustelutoimiston päällikkö oli sellaista väittänytkin. Hillilä ilmoitti olevansa kuitenkin eri mieltä. Epäilemättä tällä
viraston sisäisellä keskustelulla oli rakentava vaikutus ainakin menetelmien kehittämiseen.79
Kaikista ei ollut kuitenkaan tiedustelijoiden hankkijaksi. Syynä saattoi olla sekä kyvyttömyys että laiskuus. Riekin ns. Jalanderin komitean
mietintöön 1927 antaman lausunnon mukaan tyydyttävän – osittain
välttävänkään – avustajaverkoston luominen ei ollut onnistunut useimmilta alaosastoilta.80
Vaikka kuulustelun tiedettiin olevan yksinään epäluotettava keino,
Riekki ei halunnut kokonaan hylätä sen kehittämistä. Kun Urho Kekkonen oli virkansa puolesta seuraamassa erästä sotilasvakoiluun liittyvää
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Yleisesikunnan miesten suorittamaa kuulustelua 1926, Riekki kehotti
häntä ”kuulustelutekniikan harrastajana” merkitsemään muistiin huomioitaan kuulustelutavoista muidenkin luettavaksi. Kuulustelu kuului
edelleen jokapäiväiseen työhön.81
Kun Etsivä Keskuspoliisi yritti saada pidätetyistä kommunisteista
avustajia, se pyrki osoittamaan heidät yhteiskuntaelämää koskevien keskustelujen avulla tuhlaajapojiksi ja -tyttäriksi, sillä osto, pakottaminen,
kiristäminen jne. olivat Riekin mukaan huonoja keinoja poliisityössä.
”Tällaisen mielenmuutoksen kautta varmistimme nimenomaan sen, että saamamme/ hankkimamme tiedot olivat tosia ja värittämättömiä.” 82
Vaikka arvio lieneekin varsin pitkälle oikea, on tunnustettava, että
kyllä Etsivä Keskuspoliisikin käytti ostamista ja pakottamista, jopa väkivaltaakin, vaikka niiden käyttö ei ollut enää kovin törkeää ja ainakin vähäisempää kuin muilla turvallisuuspoliiseilla. Suomalaiset ottivat mallia
muista niin hyvässä kuin joskus pahassakin.
Miksi Riekkiä viehätti psykologinen vaikuttaminen enemmän kuin
väkivallan käyttö? Taustalla voivat olla hyvinkin omat kokemukset Špalernajassa, jossa hän oli ollut henkisesti murtumassa. Tutkintatuomari
Maškevitšin siellä harrastama hienoinen hiostaminen oli tehokkaampi
keino kuin pamputtaminen.
Pidätettyihin yritettiin vaikuttaa mm. selleihin sijoitetulla kirjallisuudella. Merkille pantavaa on, että Etsivän Keskuspoliisin pidätyssellien kirjallisuuden joukossa oli kommunismia kriittisesti tarkastelevien
teoksien lisäksi myös juutalaisuutta käsitteleviä ja suorastaan antisemitistisiä teoksia.83
Riekin tiedetään lukeneen ahkerasti. Hänen henkilökohtaisessa kirjastossaan oli paljon kommunismin syvintä olemusta luotaavaa kirjallisuutta. Sen tunteminen oli välttämätöntä, jos ajateltiin keskusteluilla
muuttaa paatuneen vallankumouksellisen maailmankatsomusta.84
Kuulustelupöytäkirjojen ja raporttien lisäksi virkailijoiden oli luettava eri puolueiden sanomalehtiä ja koottava niistä leikkeitä arkistoon. Lisäksi heidän oli luettava kaikenlaista kirjallisuutta vapaa-aikoina. Tuskin
Riekki sai kuitenkaan kaikkia lukemaan yhtä paljon kuin itse luki.
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ITSENÄISEN ETSIVÄN KESKUSPOLIISIN

PUOLUSTAJA

Riekki oli haukkunut 1919 vasta perustettua Etsivää Keskuspoliisia
”kruunun syöttiläiseksi”, jonka tehtävät olisi voitu vallan hyvin muutenkin hoitaa. Tästä huolimatta hän siirtyi seuraavan vuoden alusta laitoksen palvelukseen ja hänestä tuli sen itsenäisyyden vankkumaton
kannattaja ja puolustaja.
Etsivän Keskuspoliisin asema oli monesti 1920- ja 1930-luvulla vaakalaudalla. Monet komiteat pohtivat, voitaisiinko laitosta supistaa tai
sen tehtävät hoitaa muutoin. Ymmärrettävistä syistä kaikki eivät tunteneet sitä kohtaan sympatioita.
J. H. Vennolan hallitus asetti maaherra Ilmari Heleniuksen johdolla
komitean (1922–1923) miettimään Etsivän Keskuspoliisin uudistamista ja supistamista. Sisäasiainministeri Heikki Ritavuori evästi komiteaa
toteamuksella, että kaikki maan poliisijärjestelyt olivat väliaikaisia ja
vaativat uudistumista. Hän mm. toivoi alaosastojen lakkauttamista ja
niiden tehtävien uskomista paikallispoliisille. Sen sijaan pääosastosta
olisi tullut luoda jonkinlainen poliisikeskus, johon olisi keskitetty poliisihallinto ja perustettu erityisosastot valtio- ja rikospoliisille sekä kieltolain valvojille. Ajatuksena myös oli kytkeä turvallisuuspoliisi aiempaa
tiukempaan maaherrojen valvontaan.85
Ritavuoren ajatukset eivät miellyttäneet äärioikeistoa. Tuskinpa Etsivän Keskuspoliisin henkilökuntakaan katsoi niitä hyvällä. Komiteaan
kuulunut Etsivän Keskuspoliisin päällikkö Ossian Holmström ilmoitti
heti työskentelyn alussa pyrkivänsä itsenäiseen turvallisuuspoliisiin.
Tammi-helmikuussa 1922 tapahtunut läskikapina pani tarkoin
miettimään uudistuksien mielekkyyttä. Kun vielä Ritavuori murhattiin
hiukan sen jälkeen, ei hänen ajatuksillaan ollut enää juuri kannatusta.
Hänen jälkeensä sisäasiainministeriksi tullut Heimo Helminen suhtautui aivan toisella tavalla poliisiasioihin.
Kun Holmström erosi komiteasta, Etsivän Keskuspoliisin Tornion
alaosaston päällikkö Riekki ”peri” hänen paikkansa. Hän kannatti itsenäistä turvallisuuspoliisia. Ajatukselle antoivat vielä pontta Saksan vallankumoushankkeen inspiroimat kommunistien suunnitelmat ja kesän 1923
pidätykset, jotka siunasi lähinnä vt. sisäasiainministeri Otto Åkesson.86
Itsenäistä turvallisuuspoliisia tukivat myös uudeksi päälliköksi alkusyksystä 1923 nousseen Riekin kollegoineen Saksaan, Puolaan ja Bal181

tian maihin tekemän matkan kokemukset. Mutta vaikka komitea esitti
joulukuussa 1923 ilmestyneessä mietinnössään valtionpoliisin perustamista, hanke kariutui 1926 ja muutokset jäivät pieniksi.87
Riekki tervehti kuitenkin mielihyvällä maaliskuussa 1925 annettua
asetusta poliisitoimesta ja Sisäasiainministeriön hiukan myöhemmin
antamaa tarkempaa määräystä sen soveltamisesta turvallisuuspoliisin
työhön. Asetus poliisivaltuuksista oli hänen mielestään katsottava ”etsivälle keskuspoliisille perustavaa laatua olevaksi, joka vasta antaa sen
työlle ja toimintavaltuuksille selvän lakiin nojaavan pohjan”.88
Riekki toimi tarmokkaasti samoihin aikoihin myös rikostutkimuskeskuksen sijoittamiseksi Etsivään Keskuspoliisin yhteyteen ja puolusti
kantaansa 1926 lehdistössäkin käynnistyneitä hyökkäyksiä vastaan. Hän
joutui ottamaan yhteen erityisesti Helsingin poliisimestari Hjalmar
Honkasen, Uudenmaan läänin maaherran Bruno Jalanderin ja Suomen
Sosialidemokraatin pakinoitsija ”Sasu Punaisen” kanssa.89
Väittely kuumeni, kun Honkanen esitti lokakuussa 1926 Etsivän
Keskuspoliisin lakkauttamista ja rikostutkimuskeskuksen perustamista
Helsingin poliisilaitoksen yhteyteen. Vaikka tilanne näytti pahalta, Etsivä Keskuspoliisi saattoi huoata helpotuksesta, koska Honkanen erotettiin maaliskuussa 1927 virastaan.
Kahinointi Honkasta ja Jalanderia vastaan päättyi Riekin kannalta
muutenkin hyvin, sillä hän sai tahtonsa läpi. Rikostutkimuskeskus perustettiin Etsivän Keskuspoliisin yhteyteen, mikä oli voitto hänelle ja
laitokselle.
Riekkiä vastaan nousi kuitenkin vähitellen Etsivän Keskuspoliisin sisältä oppositio, joka vaati uudistuksia. Riekki oli sen mielestä jämähtänyt paikoilleen. Ehkei erimielisyys koskenut niinkään menetelmiä kuin
organisaatiota. Oppositio ei hyväksynyt Etsivän Keskuspoliisin konservatiivisia näkemyksiäkään, mistä Urho ja Sylvi Kekkosen kirjeenvaihto
antaa hyvän kuvan.90
Tähän sisäiseen oppositioon lukeutuivat tulevat juristit Kaarlo Hillilä, Urho Piha ja Urho Kekkonen. Unohtaa ei sovi korttijärjestäjänä
pääosastolla toiminutta Sylvi Uinoakaan, joka oli Kekkoselle tärkeä ”syväkurkku”. Hänen kauttaan Kajaanissa ennen Helsingin pääosastolle
siirtymistään ajoittain ollut Kekkonen tiesi jo varsin varhain henkilökunnan juopottelut, kuka seurusteli kenenkin kanssa tai kuka oli mitäkin mieltä. ”Jos minä nyt sitten yrittäisin laatia Kaanaan [Kajaanin]
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piiripäällikölle jonkinlaisen tilannekatsauksen täkäläisen lafkan [Etsivän
Keskuspoliisin] nykyisestä olosta”, Sylvi kirjoitti esimerkiksi kesäkuussa
1924.
Kekkonen kirjoitti toukokuussa 1925 Sylville: ”Oikein sydäntä lämmitti, kuinka hyvin me 3, Kaima[Urho Piha], Kalle [Hillilä] ja minä
alamme soida samaan säveleeseen. Nämä liberaaliset, demokraattiset
harrastukset olisivat E. K:lle kauhistus, sen tiedät. Mutta ne todistavat,
että pojat etsivät ja vielä löytävät hyvän.”
Kekkonen kertoi kohta saaneensa Hillilältä kirjeen, jossa tämä oli
puhunut oppositiosta. Ajatuksena oli todellakin muodostaa ”poliisiasiain harrastelijain liitto”, johon jäseniksi ei hyväksytty muita kuin
Hillilä, Piha ja hänet. Hillilä puuhasi jo sääntöjä. ”Leikillä perustetusta
O. P:stä (oppositiopuolue) tulee lopultakin jotakin vakavaa ja kamalan
voimallista.”
Kun Hillilä teki kesällä 1926 matkan Saksaan, sen tulokset antoivat
lisäpontta kritiikkiin. Kun Suomessa turvallisuuspoliisia johti opintonsa
laiminlyönyt ylioppilas, Saksassa tärkeimmät virat olivat juristien hallussa.91
Hillilä lähetti matkakertomuksensa katkerantuntuisena Kekkosen
luettavaksi: ”Tehdään nyt vielä viimeinen ilkeys ennen poismenoa, viedään herroilta leipä, ainakin annetaan päänvaivaa. Päällikön rautakaappiin sopii promemorioita [- -].” Hillilä jopa uhitteli, miten mahtavaa
olisi, jos koko uudistajien ryhmä jättäisi ”lafkan” yhdessä ja yhtä aikaa.
Vaikka Hillilä oli sanoissaan jyrkkä, provokaattorista (agent provocateur) laudaturtyönsä tehnyt ja väitöskirjaa suunnitellut Kekkonen julkaisi kollegoidensa varoituksista huolimatta lokakuussa 1926 Turun Sanomissa kaksiosaisen artikkelin, jossa hän esitti Etsivän Keskuspoliisin
uudistamista.92
Se ei tulisi hetkeäkään liian aikaisin. Poliisin johtoon pitäisi saada
heti koulutuksen saaneita ”kriminalisteja”. Oli saatava myös tehokas
koulutus käyntiin. Koska kommunistien toiminta oli heikentynyt, se
oli myös otettava huomioon. Oli tullut aika yhdistää Etsivä Keskuspoliisi rikospoliisiin.
Kirjoitus oli monille myrkkyä. Kekkonen joutui heti Sisäasiainministeriön poliisiasiain osastopäällikkö Esko Heilimon puhutteluun ja
Riekin haukuttavaksi. Tämä ei voinut ymmärtää Kekkosen menettelyä
ja syytti tätä raukkamaisuudesta sekä yhteisen pesän likaamisesta.
183

Intermezzo rikkoi Kekkosen ja Riekin välit. Ehkä taustalla vaikuttivat Kekkosen esittämien faktojen lisäksi myös miesten erilaiset lähtökohdat. Kekkonen oli eteenpäin pyrkivä Kainuun kasvatti, kun Riekki
oli taas oululaislähtöinen kauppaneuvoksen poika, jossa saattoi hyvinkin olla Kekkosta ärsyttäviä piirteitä.
Kun joulukuussa 1926 tapahtui hallituksen vaihdos, Riekillä oli aihetta jännittämiseen. Väinö Tannerin tuore sosiaalidemokraattinen hallitus, jonka sisäasiainministerinä toimi Rieti Itkonen, asetti 1927 uuden
komitean pohtimaan Etsivän Keskuspoliisin tehtäviä. Kun pienoiskomitean puheenjohtajaksi vielä nimitettiin maaherra Jalander ja sen jäseniksi kutsuttiin vain kansanedustaja Kalle Myllymäki ja lakitieteen kandidaatti S. J. Pentti, Riekillä oli aihetta käsiensä ristimiseen.93
Riekin mielestä komitean mietintö vähätteli poliisin työmäärää ja
merkitystä. Ehkä Kekkonen uskoi, että Etsivä Keskuspoliisia alettaisiin
muuttaa hänen toivomaansa suuntaan, kuten hän kirjoitti kesäkuussa
1927 vaimolleen. ”Vai on e. k. sellaisessa siivossa. Augian talli (Sinä tiedät sen!) ja pian puhdistettava, muuten menee mynkään asiat.[- -] Ihme
vain, että Sinut pitivät vielä, mikähän siinä vaikuttaa? Kalle on suuressa
epäsuosiossa ja minä luonnollisesti, jota kai pidetään Kallen villitsijänä.”94
Mutta vaikka Riekki pelkäsi pahinta, Etsivän Keskuspoliisin asema
vain parani. Sisäasiainministeriön yhteyteen muodostettiin 1927 erillinen poliisitoimisto, jonka hoidettaviksi tulivat turvallisuuspoliisia koskevat asiat. Lisäksi Riekistä tuli Sisäasiainministeriön ylimääräinen esittelijä. Tällöin poliisin palkkalistoilla oli 162 henkilöä.95

TÖRMÄYSKURSSILLA YLEISESIKUNNAN

KANSSA

Etsivä Keskuspoliisin ja Yleisesikunnan välillä oli alusta lähtien kilpailua. Yleisesikunnan miehet eivät olleet ymmärtäneet Etsivän Keskuspoliisin perustamista 1919 eivätkä ”siviilien” tuloa alalle. Kivenä kengässä hiersi myös Yleisesikunnan III:n Osaston arkistojen siirtäminen
suojeluskunnille. Kysymys oli myös kahden eri ministeriön alaisen viraston toiminnasta.96
Yhteistyölle olisi pitänyt kaiken järjen mukaan olla kuitenkin edellytykset, sillä Riekki oli entinen aktivisti ja jääkärivärväri. Hän oli aluksi
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kannattanut Etsivälle Keskuspoliisille siirrettyjen tehtävien säilyttämistä
Yleisesikunnan käsissä ja suhtautunut varauksella uuden laitoksen perustamiseen. Yleisesikunnan päällikkönä hänen aikanaan toimi kenraalimajuri Oskar Enckelliä (1919–1924) lukuun ottamatta lisäksi kaksi
jääkäriä: jääkärikenraalimajuri Kurt Martti Wallenius (1925–1930) ja
jääkärikenraaliluutnantti K. L. Oesch (1930–1939). 97
Ongelmat kehittyivät lähinnä Yleisesikunnan tiedustelutoiminnasta
vastanneiden henkilöiden kanssa. Kilpailu johti kateuteen, syyttelyyn ja
tietojen pimittämiseen. Riekin raporteissa ja yksityiskirjeissä vilahtaa
usein kapteeni Kustaa Rosenströmin (Rautsuo) nimi. Tämä valvontatoimistossa työskennellyt ja sitä myöhemmin johtanut upseeri oli hänelle persona ingrata. Kysymys oli siis henkilökemioista.98
Kysymys oli myös reviirikiistoista. Vaikka Etsivän Keskuspoliisin
uudistamista pohtineen Heleniuksen komitean mukaan sen yhteyteen
voitiin perustaa myös toimisto käsittelemään puolustuslaitosta koskevia
asioita, sillä se halusi supistaa omaa toimintaansa, sellaista ei kuitenkaan
perustettu. Armeija halusi hoitaa omat asiansa itse.99
Kun Riekki ryhtyi tehostamaan Etsivän Keskuspoliisin tiedustelua,
kilpailu kiristyi. Etsivän Keskuspoliisin toiminnan on arveltu olleen
menestyksekkäämpää kuin Yleisesikunnan. Sillä oli paremmat agentit ja
tarmokas johtaja, kun taas Yleisesikunta sotkeutui pahemman kerran
muutamissa asioissaan.100
Hyvän yhteistyön sijasta oltiin ennen pitkää törmäyskurssilla. Etsivä
Keskuspoliisi jopa piti omaa henkilömappia kapteeni Rosenströmistä ja
penkoi hänen yksityisasioitaan. Yleisesikunta palkkasi puolestaan jonkinlaisen ”konsultin” selvittelemään, mikä laitos Etsivä Keskuspoliisi oikein oli.101
Suomeen oli tullut heti itsenäisyyden alussa runsaasti venäläisiä pakolaisia. Kun emigranttijärjestöt ryhtyivät 1927 sabotaasitoimintaan
Venäjällä, siitä uhkasi paisua ulkopoliittinen selkkaus. Tämä ns. Schulz–
Larionov -juttu kiristi Etsivän Keskuspoliisin ja Yleisesikunnan välejä.
Vaikka Riekki ja Wallenius, joka oli tuolloin jo Yleisesikunnan päällikkö, olivat olleet hyvää pataa vielä muutamia vuosia aiemmin, tapaus
vaikutti kielteisesti heidän väleihinsä.102
Kun alkoi käydä selville, että Yleisesikunnalla oli tiedustelijoita, jotka saattoivat olla Neuvostoliiton salaisen poliisin agentteja, se vihjaisi
myös ”Riekin lafkalla” olevan emigrantteja palkkalistoillaan. Silmäti185

kuksi joutui erityisesti Juri Sikorski, jonka luotettavuus hänen venäläisen taustansa ja yhteyksiensä vuoksi haluttiin asettaa kyseenalaiseksi.
Yleisesikunta syytti Etsivää Keskuspoliisia suunnilleen samasta, josta sitä
itseään syytettiin. Riekki joutuikin puolustamaan miehiään pääministerille.103
Riekki vakuutti toukokuussa 1927 lähettiläs Pontus Artille monien
seikkojen osoittavan Yleisesikunnan tietojenhankinnan olevan hakoteillä. Niin ei ollut vain sen osalta, vaan monarkistien koko länsimaailmaa
informoivan järjestön osalta. ”Onneksi ei minun firmani ole sormellakaan nurkalla tässä, mutta sehän ei paranna asiaa eikä oikeuta vahingoniloon, vaan murhetta tuntemaan”, hän kirjoitti.104
Kun Riekki palasi asiaan heinäkuussa, hän mainitsi tässä yhteydessä
myös Yleisesikunnan tiedustelusta vastanneen jääkärimajuri Ragnar Heikelin, jonka lentokone putosi myöhemmin marraskuussa Suomenlahteen kohtalokkain seurauksin; hän hukkui tovereineen.105
Sabotaasin osuus ei liene täysin poissuljettu. Riekin vihjaisu, että
Heikel, jolla oli pitkä tiedustelu-ura takanaan, olisi sortunut Neuvostoliiton salaisen poliisin palvelukseen ennen kuolemaansa, oli raskas syytös. Jos näin oli, Yleisesikunnan tiedustelu oli pahoin ryvettynyt.106
Syyskuussa 1927 Riekki selvitti Yleisesikunnan kanssa edelleen emigranttien pommijuttuja. Vaikka hän moitti Yleisesikuntaa, hän ei uskonut sen avustaneen tai olleen tietoinen terroriteoista; ainakin he kielsivät sen. ”Y. E. on ollut poikamainen ja varomaton, se on asia josta ei
päästä.” Kun Etsivän Keskuspoliisin muutamat kannanotot olivat osoittautuneet oikeiksi, ja kun hänestä oli tullut Sisäasiainministeriöön osastopäällikkö, hänelle kiukuteltiin ja oltiin kateellisia. Yleisesikunta ”näytti nurjaa naamaa” erityisesti, koska ”Riekin lafka” oli uskaltanut arvostella sen toiminnassa ilmenneitä möhläyksiä.107
Vaikka Etsivä Keskuspoliisi ei toiminut valtakunnan rajojen ulkopuolella, Riekin mukaan se sai aina silloin tällöin tietoja, jotka olivat
Yleisesikunnallekin uusia ja kiinnostavia. Sen sijaan Yleiskunnan tiedot
olivat hänen mukaansa pohjautuneet jo vuosikausien ajan Neuvostoliiton turvallisuuspoliisin tietoihin. Yleisesikunta otti ja värväsi myös kaikki Etsivästä Keskuspoliisista erotetut, jotka jonkin ajan kuluttua joko
ampuivat itsensä tai joutuivat hullujenhuoneeseen, vaikka he olivat pärjänneet siihen saakka skandaaleitta. Lisäksi Yleisesikunta pyysi ja sai lausuntoja tuhansista armeijan miehistä ja upseereista, ”joiden lausuntojen
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Kesäisin jäi enemmän aikaa perheelle ja suvullekin. Kesällä 1927asettautuivat
Sarapäässä kuvaan Ami Riekki, kauppaneuvos Riekki, sylissään Saara Valmari,
jonka vieressä hänen sisarensa Helka Valmari. Amerikanserkku Alma Burman,
Elsa Valmari ja Esko Riekki. Saara Valmari-Kankkusen kokoelma

mukaan näitä miehiään sitten hantteeraavat”. Hänen mukaansa tiedustelutyöhön kuului erehtyminen, mutta siinä oli otettava kiitollisuudella
kaikki saatavilla oleva apu vastaan, eikä suhtauduttava nurjamielisesti
siihen. Ennen kaikkea oli miehekkäästi ”otettava ’komento takaisin’ ja
erehdys myönnettävä ja korjattava, varsinkin kun erehtyminen muutamilla miehillä on suorastaan maniana”, hän kirjoitti.
Riekki kertoi saaneensa tarpeekseen sotilastiedustelijoista. Hän kysyikin myöhemmin tuohtuneena, eikö ollut tullut jo aika panna piste
Yleisesikunnan itsenäiselle politiikalle. ”Ei sillä, että he mitään pahaa
tahtoisivat ja tarkoittaisivat, vaan siksi, että järjestys se olla pitää ja vanhat tavat, kun ne kerta toisensa jälkeen ovat kelvottomuutensa ja vahingollisuutensa osoittaneet.” Hän vaati ainakin sotilasasiamiehiä lähetystön päällikön kontrollin alaisiksi.108
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Jos sotilasasiamiehet kerran luottivat ulkomaalaisiin, heidän piti luottaa myös suomalaisiin. Riekki korosti, miten hänelle oli aina ollut hyödyksi, kun hän oli kysynyt muiden neuvoja ja mielipidettä. Purkaus liittyi selvästi Etsivän Keskuspoliisin ja Yleisesikunnan väliseen kissanhännänvetoon.
Koska maassa oli hallitus, armeija ei saanut Riekin mielestä olla itsepäinen, eivätkä sen edesottamukset tällaisissa asioissa kontrollin ulkopuolella. Tässä hän oli muuttanut vajaassa kymmenessä vuodessa mielipidettään. Hän kritisoikin Yleisesikunnan päällikkö Walleniusta. ”Walle
on hyvä mies, joka täytyy saada ymmärtämään ja hänen täytyy vapautua alaistensa vaikutusvallasta ja uskoa muitakin vähitellen ja muuttaa
vahtia tiedustelupuolella häikäilemättä, varsinkaan kun ei tarvitse ketään rangaista, vaan siirtää.” Tässä hän tarkoitti vanhaa ”ystäväänsä”
Rautsuota. Hän vaati myös irrottautumista emigranteista. Yleisesikunta
uskoi Riekin mukaan sen periaatteessa, mutta oli ”liian heikko ja antautui aina vaan houkutuksiin, joita emigrantit taitavasti heille virittävät”.109
Kun Etsivä Keskuspoliisi oli paljastanut Yleisesikunnan möhlimisen,
se oli Riekin mukaan ”kamalan karvas y. e:lle ja mikä nähtävästi on rikkonut kokonaan välimme”. Hän pelkäsi, että loan heitto jatkuisi. Ongelmallista hänen mielestään oli myös se, että hallitus oli ”heikko sotaherrojen edessä” ja Etsivän Keskuspoliisin maine vallanpitäjien edessä häilyvä.110
Osapuolet tunsivat ongelman. Oli myös yrityksiä sen ratkaisemiseksi. Rajavartiolaitoksen, Etsivän Keskuspoliisin ja Yleisesikunnan edustajat pohtivat samana vuonna tiedustelutoiminnan järjestämistä asialliselle pohjalle. Riekin mukaan tilaisuudessa saatiin ”muutamia muodollisia
sopimuksia aikaan – eri asia on sitten, mitenkä asianomaiset niitä noudattavat”. Itse hän uskoi, että välit olivat lämpiämässä, kun hän oli päässyt pitkästä aikaa Walleniuksen kanssa neuvottelemaan asioista.111
Toisin kävi. Yleisesikunta oli Riekin mielestä huono yhteistyökumppani. Vaikka tavallinen poliisi ja Etsivä Keskuspoliisi vastasivat järjestyksen säilymisestä maassa ja vieläpä armeijassakin, Yleisesikunnalla ei näyttänyt olevan mitään velvollisuuksia niitä kohtaan, ”vaan kaikkien pitää
palvella armeijaa”. Tiettyyn rajaan saakka se kävikin päinsä, mutta kun
Yleisesikunta sai kuulla jotakin ”täkäläisestä polsuedustustosta”, se piti
tiedon visusti omanaan, hän harmitteli.112
Riekkiä harmitti Walleniuksen holhoava asenne. Kun Yleisesikunta
kokosi emigranteista aineistoa Ulkoministeriön pyynnöstä, Wallenius
188

oli neuvonut myös häntä aineiston keruuseen, ikään kuin Etsivä Keskuspoliisi ei olisi sitä jo tehnyt. Kun Etsivä Keskuspoliisi oli poistanut
pari miestä rajalta, Wallenius oli soittanut hänelle ja ihmetellyt, miksi
asiaa ei ollut alistettu Yleisesikunnan hyväksyttäväksi. ”Tällaiseen tietysti vastasin asianomaisella tavalla, etteihän tässä osaa toki ajatellakaan,
että kaikki emigrantit olisivat heidän palveluksessaan ja että ek. luonnollisesti ei vielä kuitenkaan ole ye:n alainen.”113
Tämäkin paljastanee, että kysymys oli pitkälti reviirikiistoista. Kuitenkin myös persoonallisuuksilla oli merkitystä. Riekki ei selvästikään
halunnut olla Yleisesikunnan juoksupoikana.
Walleniuksen kaudella suhteet olivatkin melko tavalla jäissä. Vasta
kun Yleisesikunnan johto vaihtui Ståhlbergin kyydityksen seurauksena,
Riekki näki valoa taivaanrannalla. Siitä huolimatta yhteistyö oli myöhemminkin vaikeaa. Kilpailua ja tietojen panttaamista tapahtui yhä uudelleen.
Lisäksi edessä oli kiihkeä 30-luku, jolloin armeijan palveluksessa olevat
antoivat monenlaista päänvaivaa ja tutkimisen aihetta ”ohranalle”. 114

2. KOMMUNISMIN
Y RITYKSET

UHKAA TORJUMASSA

1923–1929

PUNAUPSEERIKOULUTUKSEN LOPETTAMISEKSI

Vaikka pasifistisilla ajatuksilla oli vielä maailmansodan alla ollut työväenliikkeessä kannatusta, viimeistään 1918 ne olivat karisseet jo pois.
Samat tahot puhuivat ennen pitkää sotilaskoulutuksen tarpeesta. Koska kommunistit uskoivat vallankumouksen olevan lähellä, SKP ryhtyi
1918 kouluttamaan agitaattoreiden ohella myös vallanotossa ja sen pitämisessä tarvittavia sotilasjohtajia. Vasta myöhemmin painopiste alkoi
siirtyä poliittiseen kasvatukseen.115
Punaupseerikoulutus oli käynnistynyt joulukuussa 1918 V. I. Leninin ja Eino Rahjan sopimuksesta. Ennen pitkää punaupseereita ja muita punaisia komennettiin Venäjän sisällissodan rintamille puolustamaan
neuvostovaltaa. Heitä komennettiin myös turvallisuuspoliisin ja Kommunistisen Internationaalin (Kominternin) palvelukseen sekä erilaisiin
tehtäviin Suomessa.116
Sotilaskoulutus ei rajoittunut vain punaupseereiden kouluttamiseen.
Sen lisäksi, että Saksaan 1918 jääneitä oppositiojääkäreitä yritettiin rek189

rytoida SKP:n palvelukseen,117 myös Suomeen jääneille ja Ruotsiin paenneille punaisille yritettiin järjestää molemmissa maissa sotilaskoulutusta.
Tulokset eivät olleet kuitenkaan kovin hyviä.118
SKP:ssä riideltiin jo 1919 siitä, minkälaista taktiikkaa olisi noudatettava. Vaikka maltillisimmat katsoivat, että puolue oli toiminut väärin,
minkä tuloksena oli menestyksen sijasta vain pieniä, salaliittolaisuudesta
viehättyneitä ”koplia”,119 sotilaskoulutus ja -kasvatus olivat siitä huolimatta pitkän aikaa osa SKP:n toimintaa.
Vaikka lokakuussa 1920 oli solmittu Tarton rauha, sen noudattamisessa oli ollut jatkuvasti toivomisen varaa. Etsivän Keskuspoliisin silloinen päällikkö Ossian Holmström oli raportoinut jo lokakuussa 1922
Sisäasiainministeriölle, ettei neuvostohallitus ollut ”vähimmässäkään
määrässä” yrittänyt noudattaa sopimusta. ”Pietarissa toimii yhä edelleen
Kansainvälinen sotakoulun Suomalainen osasto, jonka tarkoituksena
on kasvattaa suomalaisista, Neuvosto-Venäjällä oleskelevista kommunisteista sotilaallisia johtajia uutta vallankumousta varten Suomessa”, hän
kirjoitti.120
Tilanne ei ollut juuri parempi Riekin päällikkökaudella. Hän oli
törmännyt Venäjän vallankumouksen pyörteissä Pietarissa mainittuun
Rahjaan, josta tuli veljensä ohella SKP:n tunnetuin sotilasjohtaja. Vaikka Riekki ei tätä toistamiseen tavannutkaan, hän joutui Etsivän Keskuspoliisin päällikkönä työkseen torjumaan tämän ja muiden punapäälliköiden puuhia, jotka Suomen viranomaiset kokivat hyvin vaarallisiksi.121
Vielä Torniossa ollessaan Riekki oli välttynyt paljolta, vaikka hän tiesikin punaisten liikkeistä ja sivuraiteille ajautuneiden jääkäreiden touhuista rajaseudulla. Vasta päällikkönä nämä kysymykset tulivat läheisemmiksi.
Sotilaskoulutukseen panostaminen alkoi SKP:n taktiikassa jäädä taka-alalle jo Riekin päällikkökauden alussa, sillä Komintern kehotti Leninin kuoleman jälkeen (1924) jäsenpuolueitaan panostamaan entistä
enemmän poliittiseen kasvatukseen; se oli parasta Leninin työn ja opetuksien vaalimista.122 Tällöin SKP:ssä olivat päässeet jo voitolle tahot,
jotka arvostivat enemmän joukkojensa ideologista kasvattamista kuin
aseistautumista ja sotilaskoulutusta. Siitä huolimatta sotilaskoulutuksellakin oli edelleen sijansa.123
Toimiessaan kommunismia vastaan Etsivä Keskuspoliisi keräsi siitä
runsaasti erilaista aineistoa. Yksi tämän työn tulos oli ns. punaupseeri190

luetteloiden laatiminen Riekin käskystä 1924, 1926 ja 1932 viranomaisten käyttöön. Poliisin arkistossa on aineistoa myös neljänteen luetteloon, vaikka edellisten kaltaista ei koskaan kuitenkaan enää laadittu.124
Kun oikeuskansleri oli ottanut 1924 kannan, että Tarton rauhansopimuksen voimaan astumisen jälkeen koulutuksensa saaneet punaupseerit, jotka pystyäkseen ”johtamaan vallankumouksellisia sotajoukkoja
tai muuten vallankumousta järjestämään ja aikaansaamaan”, oli asetettava syytteeseen valtiopetoksen valmistelusta, Riekki korosti tätä samaa
kantaa vielä 1926 lähettäessään uusimman luettelon Oulun läänin maaherra E. Y. Pehkoselle.125
Luetteloiden merkitys viranomaisille ei liene ollut kovin suuri. Käytännössähän monet kiellettyyn poliittiseen toimintaan osallistuneet esiintyivät niissä salanimillä. Koska luetteloissa ei ollut kenenkään valokuvaa, niiden perusteella oli siten varsin vaikea tunnistaa ketään. Ainakin
muualta oli saatava lisäapua. Myös luetteloiden tiedot olivat monesti
epävarmoja. Tietenkin luettelot olivat parempi kuin ei mitään. Ehkä
luettelojen merkitys onkin ollut suurempi vasta historiantutkijoille.
Ensimmäisen luettelon ilmestymisaikaan neuvostolehdistö puhui
varsin avoimesti punaupseerikoulusta ja -koulutuksesta. Lehtikirjoituksien mukaan näytti selvältä, että puuha oli jatkunut Tarton rauhan jälkeenkin. Punainen Karjala kertoi esimerkiksi joulukuussa 1924 varsin
avoimesti, että kansainvälinen sotakoulu (punaupseerikoulu) oli tuolloin jo kuusivuotias. Suomesta paenneiden punakaartilaisten koulutus
oli käynnistynyt jo 1918. Vuosien varrella oli valmistunut satoja upseereita.126
Vapaus taas julkaisi elokuussa 1925 koulun suomenkieliselle osastolle pyrkivien pääsyvaatimukset. ”Kouluun otetaan puolueen ja nuorisoliiton jäseniä sekä puolueettomia työläisiä ja talonpoikia, fyysillisesti terveitä ja täysin kelpaavia rivistöpalvelukseen, ikäraja 17 v:sta 25 v:teen.
Kouluun otetaan myös entisiä punapäälliköitä, niitä jotka ovat päättäneet lyhytaikaiset TTP Armeijan päällikkökurssit.” Kouluun tulijoilla
piti olla lääkärintodistus, sotilashenkilökortti tai asiakirja, joka osoitti
hänen suhteensa sotilaspalvelukseen, lyhyt elämäkerta, kaksi komennuspaperia ja todistus pohjasivistyksestä.127
Sotakoululainen Eino Ruohonen kertoi Vapaudessa tammikuussa
1926, että hän opiskeli ”kostaakseen sanoinkuvaamattomat kärsimykset
itsensä ja luokkansa puolesta”. Hänen ainoa elämäntehtävänsä oli tais191

Etsivä Keskuspoliisi laati Riekin päällikkökaudella kolme punaupseeriluetteloa
viranomaiskäyttöön, 1924, 1926 ja 1932. Kuvassa sivu, johon on merkitty tietoja mm. punaisesta heimosoturista Iivo Ahavasta. Kuva punaupseeriluettelo
1924.
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tella köyhälistön vapauden puolesta ja kostaa kotimaansa köyhälistön
”verivelka lahtarihannibaaleille”.128
Vaikka Tarton rauhansopimus edellytti Neuvostoliitolta tuen lopettamista punaisten sotilaskoulutukselle ja vallankumouspuuhille, Suomen viranomaiset saivat jatkuvasti tietoja siitä, että punaupseereita koulutettiin edelleen.
Riekki totesi joulukuussa 1925 Etsivä Keskuspoliisin selostaneen
monissa kirjelmissään (1922, 1923 ja 1924) Ulkoministeriölle, kuinka
punaupseerikoulutusta oli jatkettu Tarton rauhansopimuksen jälkeen.
Hänen mukaansa koulusta valmistuneet harjoittivat vakoilua ja kiihotusta sekä valmistelivat uutta kapinaa. Etsivä Keskuspoliisi oli myös
pyytänyt ministeriön toimenpiteitä, ”että päällystökoulun hajoittamiseksi tehtäisiin jyrkkä vaatimus SNTL:n hallitukselle”.129
Riekki halusi kiinnittää ministeriön huomiota myös siihen vaaraan,
”johon Suomen lainalainen yhteiskuntajärjestys voi joutua koulun suomalaisen jaoston jatkuvan olemassaolon ja toiminnan takia”.
Kun suomalaiset tivasivat koulun kohtaloa Neuvostoliitolta, sen ulkoasiainkansankomissariaatti väitti 1926, että koulu oli lakkautettu.
Suomen uusi Moskovan-lähettiläs Antti Hackzell oli saanut kuitenkin
tietää, että se oli vain siirretty toisaalle. Koska yksi sen kolmesta pataljoonasta oli korealainen, hän oli maininnut siitä ohimennen myös Japanin lähettiläälle. Koska asia kiinnosti japanilaista kollegaa, hän oli pyytänyt Haczellia hankkimaan lisätietoja, jotta hän voisi keskustella siitä
vakavasti Neuvostoliiton ulkoministerin kanssa. ”Koska pitäisin tätä
odottamattomalta taholta meille asiassa tulevaa apua arvokkaana, olisin
samalla pyytänyt aineistoa sanotusta korealaisesta joukko-osastosta”,
Hackzell kirjoitti innostuneena Riekille.130
Lokakuussa 1926 suomalaiset saivatkin tietää, että Japani oli vaatinut Neuvostoliiton hallitusta lakkauttamaan kansainvälisen sotakoulun,
mistä Suomen Moskovan-lähettiläs Hackzell kirjoitti Riekille ja pyysi
samalla tältä vielä lisäaineistoa koulusta.131
Riekki raportoi pian tämän jälkeen Ulkoministeriölle, ettei koulun
lakkauttaminen vaikuttaisi suomalaisten punaupseerien kouluttamiseen
mitenkään, sillä heitä koulutettiin kaikesta huolimatta edelleen. Nyt se
tapahtui Skjanskin jalkaväkikoulussa Pietarissa.132
Kun Neuvostoliitto piti 1927 suurta melua emigranttien revanssipyrkimyksistä ja niiden tukemisesta, Riekki kehotti Suomen Mosko193

van-lähettiläs Pontus Arttia tekemään ulkoministeri G. Tšitšerinille selväksi, miten Neuvostoliitto oli itse vuodesta 1918 lähtien tukenut ja rahoittanut suomalaisia kommunisteja. ”S. K. P:n hyyssääminen, rahoittaminen ja miesten kouluttaminen sen tarkoituksiin Venäjällähän
nimittäin on suurin ja pahin loukkaus, mitä maatamme vastaan voi
tehdä, vaikkakin olemme velttoja ja turtuneita siihen jo olleet siinä
määrin, ettemme ennen ole saaneet aikuiseksi kivahtaa asiasta”, hän
puuskahti.133
Riekki kehotti vilauttamaan Etsivän Keskuspoliisin 1924 julkaisemaa punaupseeriluetteloa ja sen 1926 laadittua jatko-osaa. Kirjoja ei sopinut tietenkään luovuttaa ulkoministerille. Niitä piti vain vilauttaa
osoituksena siitä, että Suomessa tiedettiin vallan hyvin, miten laajaa
Neuvostoliiton tuki suomalaisille kommunisteille oli. ”Jottei unohtuisi
mainitsen tässä senkin, että 28/1-28 pidätimme täällä S. K. P:n sotilasjaoston v.t. päämiehen Akseli Lindroosin, joka nyt on tunnustanut käyneensä kolme vuotta punaupseerikoulua Kalle Korpelan nimellä ja lopettaneensa opiston syksyllä 1922.”
Kun Suomen hallitus kuitenkin perääntyi ja valitsi lopulta maltillisemman tien syntyneessä diplomaattisessa nahistelussa, Riekkiä harmitti kovasti, sillä hänen mielestään oli selviä todisteita tuesta, punaupseerien kouluttamisesta jne. Hän ei syyttänyt ”pehmenemisestä” kuitenkaan lähettiläs Arttia, joka oli kannattanut tiukkaa linjaa. Lepyttelyn
takana oli Riekin mukaan ulkoministeri Hjalmar Procopé. ”Procope on
ehdottomasti heikko ja se huono tuuli, mikä häntä vastaan on koko
ajan idästä hänelle puhaltanut, vaikuttaa asiaan”, hän kirjoitti. 134
Punaupseerikoulutuksesta oli tullut akuutti uhka Suomelle. Vaikka
vuodet vierivät, koulu oli jonkinlainen vallankumouksen ameba; se ei
näyttänyt poistuvan mihinkään; sen nimi ja paikka vain vaihtuivat – ja
punaupseereita valmistui koko ajan lisää. Niinpä punaupseerikoulu eli
ja voi jatkuvasti hyvin. Vapaus kirjoittikin joulukuussa 1928, että koulutusta oli tapahtunut jo kymmenen vuotta. Kurssilaisia oli komennettu
1919 Aunuksen rintamalle, kohta muuallekin, sillä isänmaa tarvitsi puolustajia. Seuraavana vuonna oli torjuttava kenraali Judenitshin hyökkäys
Pietaria vastaan, 1921 kukistettava Kronstadtin kapina ja 1922 lyötävä
Karjalan ”bandiitit” ja valkosuomalaiset.135
Kuten Markku Salomaa on todennut, suomalaisten kommunistien
sotilaskoulutus jatkui vuosia. Vuosina 1918–1935 ehdittiin kouluttaa
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kaikkiaan 1 394 punaupseeria, joista suurin osa oli Viipurin (34,6%) ja
Uudenmaan (18,8%) lääneistä ; koulutuksen painopiste oli vuosissa
1918–1925, jonka jälkeen alkoi ilmetä supistumista. Vasta J. V. Stalin
tuli puhdistuksineen huomaamattaan suomalaisten avuksi. Tällöin kansalliset joukko-osastot lopetettiin ja punaupseerejakin likvidoitiin. Vasta
tällöin Etsivän Keskuspoliisin ja Riekin huoli alkoi olla ohi.136

HARMAITA

HIUKSIA EMIGRANTEISTA

Venäläiset emigrantit oli todettu Etsivän Keskuspoliisin mielenkiinnon
kohteeksi jo ensimmäisessä ohjesäännössä. Suomeen heitä oli saapunut
jo 1917, mutta varsinainen joukkopako tapahtui kuitenkin myöhemmin. Se vilkastui 1921 Volgan alueen nälänhädän ja Kronstadtin (1921)
sekä Itä-Karjalan kapinoiden (1921–1922) seurauksena. Vilkkainta tulo oli 1921–1922. Tällöin Suomessa oli jo noin 33 000 entisen Venäjän alamaista, joista 19 000 oli venäläistä. Tähän joukkoon kuului upseereita, aatelisia, intellektuelleja, pappeja, kauppiaita, virkamiehiä
mutta paljon myös tavallisen kansan keskuudesta olevia.137
Emigrantit olivat perustaneet Pariisissa Venäläisen neuvottelukunnan
(Conferénce politique russe), joka ei hyväksynyt Suomen itsenäisyyttä.
Sen sijaan Helsingissä Erikoiseksi komiteaksi järjestäytyneet Suomen emigrantit hyväksyivät sen. Erikoinen komitea pyrki esiintymään Suomessa
jonkinlaisena diplomaattielimenä.
Suomen emigranttijärjestö aktivoitui 1920-luvun alussa Kronstadtin
kapinan aikana. Tuolloin kansallinen keskus organisoi Pietariin taistelujärjestön, jossa oli mukana muutamia suomalaisiakin. Se sai varoja ulkomailta, mm. Pariisista. Sen pyrkimyksenä oli neuvostovallan kaataminen ja olojen uudelleen järjestäminen.
Vuosina 1921–1922 muutamilla venäläisillä upseereilla oli yhteyksiä
suomalaisiin kollegoihinsa. Tämän takana oli kenraali P. N. Wrangelin
”yleinen sotilaallinen tietotoimisto Suomessa”, jonka piti luetteloida
Suomen venäläiset upseerit. Huolestumista aiheutti myös Suomessa oleskelevien venäläisten liittyminen suojeluskuntiin.
Emigranteilla oli kuitenkin epäonnea. Neuvosto-Venäjän turvallisuuspoliisi – silloinen Tšeka – pääsi puuhien jäljille kesällä 1921 ja teloitti noin 60 keskeistä henkilöä. Myöhemmin suomalaiset diplomaatit
195

ja Etsivä Keskuspoliisikin tunnustivat Neuvosto-Venäjän turvallisuuspoliisin saavuttaneen voiton ja hajottaneen emigranttijärjestön.
Tšekan päällikön Felix Dzerzinskin perustama ja hänen seuraajiensa
jatkama operaatio Trusti (1921–1927) tuhosi emigranttien järjestön
melkein kokonaan. Englantilaiset ja suomalaiset tiedusteluelimet – erityisesti Yleisesikunta – yrittivät soluttaa omia agenttejaan ns. ”itäisen ikkunan” kautta Trustiin, mutta epäonnistuivat. Epäonnistumisen seurauksena englantilaisten ”Kannaksen ikkunan” kautta lähettämä mestarivakooja Sidney Reilly tuhoutui. Myös emigranttien johtomiehiä (mm.
Savinkov) koki saman kohtalon. Tapahtumat osoittivat, miten taitava ja
vaarallinen vastustaja Neuvostoliiton turvallisuuspoliisi oli, ja miten kova oli tappiolle jääneiden kohtalo.138
Aluksi emigrantit eivät kiinnostaneet Suomen viranomaisia, mutta
Riekin päällikkökaudella – vuodesta 1924 lähtien – Etsivän Keskuspoliisin aineisto heistä alkoi kasvaa. Kun emigrantit ryhtyivät harjoittamaan
Suomesta käsin sabotaasitoimintaa 1927, se aiheutti ulkopoliittisen kriisin. Riekin johdolla Etsivä Keskuspoliisi tutki tällöin ns. Schulz–Larionov-jutuksi nimettyä tapahtumasarjaa, josta syntyi runsaasti aineistoa.139
Vaikka on väitetty, ettei Etsivä Keskuspoliisi pakottanut eikä kiristänyt ketään työssään, se painosti Schulz–Larionov-jutun asianosaisia uhkaamalla heitä karkotuksella. Vastalahjaksi se tarjosi maahan jääville tukeaan. Poliisi kuulusteli avainhenkilöitä monta kertaa. Kun sen tietämys kasvoi, viimeisellä kuulustelukerralla se puristi totuuden esiin. Fyysistä väkivaltaa se ei kuitenkaan käyttänyt.
Lisääntynyt tietämys emigranttien puuhista oli tiedustelutoiminnan
ansiota. Emigrantteihin kohdistunutta tiedustelua hoiti Juri Sikorski
(Sinivaara), joka oli syntyperäinen venäläinen. Hän hoiti tehtäväänsä salaisesta toimisto VIII:sta. Melkein kaikki Etsivän Keskuspoliisin aineisto
oli emigranttitiedustelijoiden Sikorskille toimittamaa. Hänen ja tiedustelijoiden suhde perustui monesti rahaan. Luonnollisesti hänellä oli
Riekin tuki.
Kun kenraali Kutepov saapui maaliskuussa 1927 Pariisista Helsingin
monarkistikokoukseen, sinne saapui myös Trustin salaisia agentteja. Parin
viikon päästä Maria Zaharshenko-Schulz ja Eduard Staunitz eli Opperput pakenivat Suomeen, mitä seurasivat viimeksi mainitun julkiset paljastukset Trustista. Tällöin Kutepov tapasi Opperputin, minkä jälkeen emigrantit yrittivät muutamaa terrori-iskua Leningradiin ja Moskovaan.140
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Etsivän Keskuspoliisin erimielisyydet Yleisesikunnan kanssa putkahtivat usein juuri emigranttien yhteydessä esiin. Riekki kummasteli mm.
Yleisesikunnan uskotteluja hyvistä yhteyksistään Tšekaan ja torjui väitteet,
että hänen poliisinsa olisi jotenkin polttanut siipensä emigranttien kanssa.141
Riekki korosti heinäkuussa 1927 lähettiläs Pontus Artille, ettei Neuvostoliitossa teloitetuiksi väitetyille Albert Höijerille, Opperputille, eikä
muillekaan asiaan sotkeutuneille ollut käynyt kuinkaan; he olivat olleet
provokaattoreita ja ”legendojen tekijöitä, joihin muu maailma aina vaan
lankeaa vahingoista viisastumatta”.142
Riekki kysyikin myöhemmin, pitäisikö venäläisille osoittaa, miten
heidän turvallisuuspoliisinsa yritti värvätä suomalaisia rajavartijoita ja
Yleisesikunnan miehiä sekä rajaseudun asukkaita urkkijoikseen. Hiljattain oli paljastunut eräs korkea ”tsekisti”, jonka tehtävänä oli ollut soluttautua täällä ja päästä täältä Suomen viranomaisten avulla Moskovaan ”paljastamaan siellä Suomen viranomaisten ’lafkat’ s. o. sellaiset
kohtauspaikat sekä päästä ruokkimaan Suomen viranomaiset G. P. U:n
[salaisen poliisin, M. L] tiedoilla, minkä hän sanoi olevan G. P. U:n
vastavakoilun pääperiaatteen, ja mikä on nyt Opperputin ja tsekan suuren trustin hajoamisen jälkeen uudelleen järjestettävä”.143
Riekki oli vakuuttunut, että Neuvostoliiton turvallisuuspoliisi provosoi emigranttijuttuja ja yritti saada aikaan selkkausta. Se oli soluttautunut ”kaikkien korkeimpiin emigranttipiireihin saakka ja vieläpä niiden kautta Englantiinkin”.144
Kun pääministeri Tanner kummasteli Kutepovin maahanpääsyä,
Riekki pyysi lähettiläs Arttia kertomaan, että Etsivä Keskuspoliisi oli
kyllä antanut pääministerille maahan yrittävästä Kutepovista valaisevia
tietoja. ”Ei haittaisi, jos presidentillekin puhuisit hiukan näistä, sillä
hänkin lienee y. e:n tohvelin alla”, Riekki kirjoitti. Häntä harmitti, että
hallitus uskoi mieluummin Yleisesikunnan miehiä kuin häntä. Hän
pyysi ystäväänsä vaikuttamaan kiertoteitse hallitukseen, koska suora vaikuttaminen ei näyttänyt onnistuvan.
Riekki toimi ainakin Englannin ja Latvian turvallisuuspoliisien kanssa
yhteistyössä. Häntä harmitti, kun sanomalehdistä esimerkiksi Hufvudstadsbladet puhui säännöllisesti emigranttien puolesta.145
Riekki koki asemansa vaikeaksi. Vaikka hallitus toisaalta kiirehti
saattamaan tutkimukset loppuun, se polki samaan aikaan jarrua. Riekin
mielestä jopa presidenttikin puolusti emigrantteja.146
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Riekki pyrki luomaan läheiset suhteet Saksan, Puolan ja Baltian maiden turvallisuuspoliiseihin päällikkökautensa alusta lähtien. Kuvassa virolaisia kollegoita myöhemmin Suomessa. Keskellä Viron turvallisuuspoliisin päällikkö, herra Sooman. Martti Riekin kokoelma.

Kun lähettiläs Artti teki Riekin pyynnöstä ulkoministeri Tšitserinille
selväksi, että Neuvostoliitto oli vuosikausia rahoittanut suomalaisten
kommunistien puuhia, Riekki kiitteli ja piti sitä jämäkkyyden osoituksena. Hänen mukaansa Moskova oli käyttänyt häikäilemättömästi myös
emigranttijärjestöjä hyväkseen.147
Riekin mukaan ”eräs ulkomaalainen ammattimies” oli myöntänyt
hänelle, että siihen aikaan, kun Trusti oli ”täysin bolshevikien johdettavissa”, Neuvostoliitto ohjaili emigranttien terrori- ja vakoilutoimintaa
itselleen edulliseen ja vaarattomaan suuntaan. Kun Trusti paljastui, salainen poliisi yritti kaikissa reunavaltioissa provokaatioiden avulla saada
emigrantit tekemään sellaisia tekoja, jotka olisivat oikeuttaneet sen joko
oma-aloitteisesti tai hallituksensa vaatimuksesta käymään emigranttien
kimppuun. Nykyinen suvantovaihe oli Riekin mukaan ohimenevä;
Neuvostoliiton salainen poliisi yrittäisi tulevaisuudessakin soluttautua
emigranttijärjestöihin ja pyrkisi Trustin mallin mukaisesti ohjailemaan
niitä. ”Niin, tämä sama ajatus on meillä kuluneena syksynä itsellämme
monta kertaa ollut ja olen siitä kait Sinullekin kirjoittanut”, hän tiivisti.
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Kun emigranttien asiassa oli väännetty riittävästi kättä myös diplomaattitasolla, ulkoministeri Tšitšerin lupasi vastineeksi maansa tiedustelumateriaalia heistä nähtäväksi. Riekki suhtautui tällaiseen tarjoukseen
kuitenkin varauksella. Hänen mielestään asiassa oli sudenkuoppa. Jos
Suomi ottaisi aineiston vastaan, ”siunaamme heidän urkintansa täällä
emigranttien keskuudessa ja toiseksi he voivat taitavasti heittää meille
sellaisia tietoja, että niitä torjuessamme joudumme paljastamaan korttejamme”, hän varotti.148
Sen lisäksi, että Trusti oli onnistunut 1920-luvun alkuvuosina työssään, Neuvostoliitto käytti vuosikymmenen lopulla samaa taktiikkaa. Se
osoittautuikin tehokkaaksi. Salainen poliisi sieppasi 1930 kenraali
Kutepovin ja 1937 kenraali Millerin.149
Vielä 1930-luvulla emigrantit aiheuttivat harmia, kun eversti Sergei
Ginken paljastui Neuvostoliiton vakoojaksi. Vuoden 1936 yhdistyslain
perusteella emigranttijärjestöjä ryhdyttiin lopulta kuitenkin lakkauttamaan. Riekki katsoi tuolloin, että laki antoi hyvät mahdollisuudet rajoittaa venäläisjärjestöjen määrää. Sitä käytettiinkin hyväksi.150

KOMMUNISMI ”PIENI

LAINSÄÄDÄNTÖASIA ”

Kun Suomessa suoritettiin 1920- ja 1930-luvuilla ns. poliittisia oikeudenkäyntejä, esitettiin epäilyjä, oliko tuomioille laillisia perusteita olemassa. Jos tapauksia ajatellaan tuon ajan rikoslain pohjalta, löytyy tuskin kestäviä vastaväitteitä sille, että kommunistit olivat syyllistyneet vähintäänkin valtiopetoksen valmisteluun, mutta monesti myös valtio- ja
maanpetokseen.151
Kun Riekistä tuli 1923 Etsivän Keskuspoliisin päällikkö, pääministerinä oli Kyösti Kallio (1922–1924). Juuri hiukan aiemmin poliisi oli
pidättänyt yli 200 Sosialistisen työväenpuolueen (STP) toimi- ja luottamushenkilöä, joiden joukossa oli mm. 27 kansanedustajaa. Lisäksi puolueen sanomalehdet lakkautettiin, kirjapainot suljettiin ja monien yhdistyksien toiminta kiellettiin. Riekin osuus näiden toimien valmisteluun oli pieni.152
Pidätetyistä asetettiin 189 syytteeseen. Oikeutta istuttiin huhtikuusta 1924 lähtien Turun lääninvankilassa, jossa syyttäjänä toimi kanneviskaali Aksel Uggeldahl. Turun hovioikeuden kesäkuussa 1924 anta199

malla päätöksellä STP julistettiin lakkautetuksi. Syytteeseen asetetut
tuomittiin rikoslain 11. luvun 4. ja 6. §:n sekä 5. luvun 3. §:n nojalla
valtiopetoksen valmistelusta ja avunannosta siihen. Sen sijaan kirjapainojen takavarikoiminen kumottiin. Korkein oikeus vahvisti tuomion
maaliskuussa 1925 muutamin täsmennyksin.
Sen jälkeen vei muutaman kuukauden ennen kuin kommunistien
aktiivisuus palasi. SKP julisti kuitenkin vielä samana vuonna kumoustoiminnan käynnistettäväksi. Nuorisoliittolaiset perustivat joulukuussa
1923 Sosialistisen Nuorisoliiton (SNL). Sen alaiset järjestöt myös aloittivat kohta toimintansa eri puolilla maata. Julistuksista huolimatta kumous jäi tulematta.153
Äärivasemmisto ei perustanut uutta puoluetta. Se asetti SKP:n kannan mukaisesti vaaleissa ehdokkaita Sosialistisen työväen ja pienviljelijäin
vaalijärjestön kautta. Näin syntyi jo 1924 eduskuntavaalien tuloksena Sosialistisen työväen ja pienviljelijäin eduskuntaryhmä ja kunnanvaltuustoihin valtuustoryhmiä. Myös sanoma- ja aikakauslehdet alkoivat ennen
pitkää ilmestyä. SKP:llä oli niihin enemmän tai vähemmän vaikutusta.154
SNL sai toimia muutaman kuukauden varsin rauhassa. Sen toiminta jyrkkeni asteittain. Helmikuussa 1925 itsenäistyi Suomen Kommunistinen Nuorisoliitto (SKNL); varsinaista perustavaa kokousta sillä ei
kuitenkaan ollut. Talvella 1925 Etsivä Keskuspoliisi ryhtyi Riekin johdolla ennaltaehkäisevään toimintaan. Se pidätti SNL:n sihteerin sekä
toimeenpani perusteellisen kotitarkastuksen liiton toimistossa. Etsivä
Keskuspoliisi pidätti eri puolilla maata lähes 40 nuorisoliittolaista.155
Poliisin saama aineisto oli siksi vakuuttava, että seurauksena oli syytteeseen asettaminen ja huomiota herättänyt oikeudenkäynti. Turun hovioikeus istui helmikuussa 1926 poikkeuksellisesti Turun lääninvankilassa, jossa syyttäjänä toimi Olavi Honka. Hänen mukaansa liitto oli
luopunut sosiaalidemokraattisesta kannasta ja liittynyt Kominternin yhteydessä toimivaan Kommunistiseen Nuorisointernationaaliin (KNI).
Kaikkiaan 45 syytetyn lisäksi jutussa oli kysymys noin 200 yhdistyksen
lakkauttamisesta. Vaikka syyttäjä myönsi myöhemmin olleensa epävarma, hän katsoi olleensa kuitenkin oikeassa, koska kaikki 45 tuomittiin
kuritushuoneeseen ja yhdistykset lakkautettiin.156
Kun Karjala-lehti vaati syyskuussa 1926 kommunistien sulkemista
pois eduskunnasta,157 Riekki kirjoitti esittelijäneuvos Esko Heilimolle,
että kirjoitus oli hyvä muistutus lainmuutoksen tarpeellisuudesta.
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Niin patavanhoillinen kuin kirjoitus onkin tiedän esim. kokoomuksen eduskuntaryhmän alati kaipaavan toimenpiteitä kommunistien poissaamiseksi eduskunnasta. Psykologisesti olisivat
puolueet nyt helposti saatavissa kommunisteja vastaan, koska siten saisivat vaaleissa yhden vastustajansa pois ja ainakin muutamat puolueet varmasti mielellään ottaisivat vaalitunnuksikseen
entistä paljon konkreettisempia pykäliä kommunismin vastustamiseksi.158
Lainaus paljastaa Riekin yhteydet kokoomukseen. Toiseksi hän yritti
vaikuttaa Heilimoon, jolla oli esittelyoikeus; hänellä itsellään sitä ei
vielä 1926 ollut. Riekin mielestä asia sieti ottaa hallitus- ja vastuunalaisten piirien harkittavaksi. Kommunismi oli hänen mielestään kuitenkin jo niin ahtaalla, ettei sen lopettaminen joukkoliikkeenä ollut
”kuin pieni lainsäädäntöasia”. Mutta jos sen annettiin – vaalitoiminnan varjolla – taas virkistyä, ”saadaan sen hydranpäitä loppumattomiin
edelleen katkoa onnistumatta lyödä sitä lopullisesti”. Säästäväisenä
miehenä Riekki vakuutti, että muuttamalla lakia, Etsivältä Keskuspoliisilta saataisiin 1–2 vuoden kuluttua poistaa huoletta 2–3 miljoonaa
määrärahoja.
Riekin ehdotuksessa näkyi hyvin hänen tapansa manipuloida. Vaikka ehdotus oli varteenotettava, ehkä hänen tyylinsä tuoda näkemyksensä esiin myös ärsytti. Niinpä mitään ei tapahtunut. Ei ole tietoa, veikö
esittelijäneuvos asiaa edes eteenpäin.
Kohta syntyi sitä paitsi Väinö Tannerin sosiaalidemokraattinen hallitus, joka ei ollut tällaisesta kiinnostunut. Kommunismin lainsäädäntöteitse rajoittamisessa oli siis kysymys aika tavalla samasta asiasta kuin
hölmöläisten katonkorjuu poudalla; silloinhan ei satanut, ja kuka hullu
vuotavaa kattoa sateella korjaisi.
Maahan lyöty nuorisoliike nousikin kohta jaloilleen. Syntyi opintoyhdistysliike. Sen ensimmäiset idut olivat saaneet alkunsa jo 1924, mutta vasta huhtikuussa 1926 perustettiin Opintotyön Neuvontayhdistys
(OTNY), jolle siunautui myöhemmin runsaasti alaosastoja. Niiden toiminta oli vuosina 1926–1929 varsin aktiivista. Liikkeen edustajia osallistui jopa 1927 Moskovassa Suomen Kommunistisen Nuorisoliiton ensimmäiseen konferenssiin.159
Kaiken tohinan keskellä Riekki piti hiukan lomaakin. Hän kirjoitti
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Vieraita Riekin huvilalla Sarapäässä 1927. Vasemmalta kansanedustaja Uuno
Hannula, tohtori Aarne Pohjonen, Elsa Valmari, Tero Riekki, Aatu Riekki, professori Seth Wichmann, Ami ja salaperäisesti sivussa hymyilevä Esko Riekki.
Äärimmäisenä oikealla kauppaneuvoksetar Riekki. Saara Valmari-Kankkusen
kokoelma.

kesähuvilaltaan heinäkuussa 1927 Moskovaan lähdössä olleelle uudelle
lähettiläälle Pontus Artille, että hän oli pyytänyt isäänsä lähettämään tälle pudasjärveläisen kylmäsavupaistin. ”Toivon, että olette sen saaneet ettekä ole panneet pahaksenne. Tarkoitus lähettämisellä oli vain se, että
muistaisitte vielä paremmin kotipuolta Venäjän eksoottisten ja moninaisten herkkujen parissa joskus, kun sattuu hiukaamaan.”160
Samalla Riekki innostui ylistämään pohjoista kesää, joka oli hänen
mielestään kaunis. Vieressä virtasi vilpoisaa vettä täynnä oleva Oulujoki.
Heinä oli niitetty ja laitettu latoihin. Nyt sen tuoksu täytti ilman, jota
ukkonen oli puhdistanut. Parisen viikkoa sää oli ollut melkeinpä liiankin kuuma. Sääskiä oli ollut paljon ja nyt ne olivat saaneet seuraukseen
vielä ”paarmat ja mäkärät”. Hilloja kerrottiin tulevan runsaasti ”ja niitä
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tässä nyt vesissä suin odotellaan ohrarieskalla, kraavilla lohella ja viilillä
vatsaa palvellen”.
Mutta vaikka oltiin lomalla, Riekki ei malttanut olla koskettelematta
myös kansainvälistä politiikkaa; terrori riehui Neuvostoliitossa kovana.
Lopuksi hän vielä ylisti kesän valoisuutta, jota etelän ihmiset eivät tajunneet: ”Ja se valo, jota Te raukat ette nyt saa, on aina uusi ja yhtä ihana: ei ole vieläkään yötä ollut ja lueskeleminen huoneellakin on ympäri
vuorokauden esteettä käynyt.”
Loman jälkeen oli taas tosi kysymyksessä. Elokuussa 1927 opintoyhdistysliike järjesti Tampereen opintopäivät, joille oli saapunut 53 paikkakunnalta noin 700 osanottajaa. Tilaisuuden ohjelma oli monipuolinen ja luokkataistelupitoinen. Intoa puhkuvat nuoret jatkoivat toimintaansa, joka kohtasi kuitenkin jo huhtikuussa 1928 pahan takaiskun.
Tällöin Etsivä Keskuspoliisi iski seuraavan kerran ja Jalmari Rasin ilmiantojen perusteella pidätti noin 60 nuorisoliikkeessä toiminutta.161
Operaatio oli hyvä esimerkki Riekin aikana vakiintuneesta ennaltaehkäisevästä toiminnasta, jolla Etsivä Keskuspoliisi pyrki pitämään kommunismin kurissa. Poliisi oli hankkinut ”vasikoita”, jotka vuosivat koko
ajan tietoja. Se ei jättänyt mitään kuulustelujen varaan, vaan panosti
tiedusteluun. Heti kun sillä oli lainoppineiden mielestä riittävä näyttö,
se toimi. Kun pidätetyille selvisi, että he olivat ansassa, se sai monesti
vielä jonkun heistä tavallista puheliaammaksi.

SUURI

KOMMUNISTIJUTTU

1928

SKP:n yleisorganisaattori Jalmari (Hjalmar Viktor) Rasin pidätys marraskuussa 1927 oli suuri voitto Riekille, sillä Etsivällä Keskuspoliisilla
ei ollut aiemmin ollut selvää kuvaa kommunistien toiminnasta. Koska
Rasi teki täyden tunnustuksen, se heijastui moniin seuraavien vuosien
oikeudenkäynteihin. Jo vuoden 1928 suuren kommunistijutun tuomiot perustuivat paljolti hänen tunnustuksiinsa.162
Riekki kirjoitti Rasin pidätyksen jälkeen Artille ja Procopélle, että
hänellä oli vihdoinkin vahvat valtit käsissään. Poliisi oli koonnut aineiston, joka todisti kommunistien toiminnan olevan paljon laajemmalle
levinnyttä ja intensiivisempää kuin tiedettiin. Tutkimustulos oli ”hiljaisen aherruksen tulos”.163
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Riekin mukaan SKP sai kuukausittain 2 000 dollaria Neuvostoliitosta asiamiestensä palkkaamiseen. Sillä oli yhteys neuvostolähetystöön
ja se määräsi täysin kommunistien eduskuntaryhmän ja ammattiyhdistysliikkeen asioista. Puolue oli järjestänyt vakoilun armeijassa niin hyvälle kannalle, ettei toivomiselle jäänyt sijaa.
Tanner oli vielä tutkimuksien alussa pääministerinä, mutta kohta tapahtui hallituksenvaihdos. Riekki kehaisi hiukan sitä ennen Procopélle,
että vaikka sosiaalidemokraattinen hallitus oli ollut maalle siunaukseksi,
sen aika oli ohi, ”sillä jo yksin kommunismin voimistuminen vaatii
toista regimeä”. Tällä hän lienee tarkoittanut oikeistolaista hallitusta,
joka luonnostaan näkee kommunismin vihollisenaan.164
Kohta huhuttiinkin, että Etsivä Keskuspoliisi ryhtyisi uusiin iskuihin ja pidättäisi ehkä koko kommunistisen eduskuntaryhmän. Riekki
myönsi joulukuussa Artille, että uusia paljastuksia, jotka saattaisivat antaa aihetta jatkotoimenpiteisiin, voisi tulla, mutta hänen käsityksensä
noudatettavasta taktiikasta ei ollut muuttunut. ”Jos minua yritetään
provosoida kummempaan, niin saavat hakea uuden miehen toimeenpanijakseen.”165
Rasin pidätys oli ollut pitkälle kehittyneen taidon tulos. Kun hänen
tiedettiin Kuopiossa seurustelleen erään yksinhuoltajanaisen kanssa, joka oli siirtynyt sittemmin Helsinkiin, poliisi ryhtyi seuraamaan häntä
toivossa, että Rasi ottaisi häneen yhteyttä. Osoitetoimiston viranomaisten kanssa tehdyllä yhteistyöllä oli lopputulokseen suuri vaikutus.166
Rasin tuomio oli lievä. Hän kärsi siitä vain 11 kuukautta; tasavallan
presidentti Relander armahti hänet lokakuussa 1928. Pikaiseen vapautumiseen vaikutti yhteistyö Etsivän Keskuspoliisin ja syyttäjäviranomaisten kanssa sekä tietenkin myös Riekin antama myönteinen lausunto
armonanomukseen.167
Suomalaiskommunistit eivät tavanneet Rasia enää koskaan. Liikkui
kyllä monenlaisia huhuja, joiden mukaan hänet oli nähty milloin missäkin, mutta niissä ei ollut kuitenkaan mitään perää. Hän karisti nimittäin Suomen tomut jaloistaan ja lähti ulkomaille. Se ei tapahtunut kuitenkaan Jalmari Rasina, vaan Johan Valter Rissasena, jolle nimelle hänen uusi passinsa oli kirjoitettu. Hän matkusti ”perheineen” Australiaan
vuodenvaihteessa 1928–1929 ja kuoli muutaman vuoden päästä siellä.168
Kommunistien propaganda oli voimistunut 1920-luvun loppua kohden. Kiellettyä kirjallisuutta salakuljetettiin säännöllisesti maahan. Myös
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julkisen vasemmistoliikkeen monet sanomalehdet, joihin SKP:llä oli
suuri vaikutus, kirjoittivat räikeästi. Nuorisoliike järjesti opintopäiviään,
retkiään ja muita haastetilaisuuksiaan. Lisäksi sosialistisen työväen ja
pienviljelijäin eduskuntaryhmä osasi käyttää varsin taitavasti eduskuntatyön suomia mahdollisuuksia hyväkseen.169
Suurten voittojen makuun päässyt Riekki hermostui eduskuntaryhmän toimintaan ja maalaisliittolaisen J. E. Sunilan tuoreen hallituksen
(1927–1928) sinisilmäisyyteen helmikuussa 1928. Hän kirjoitti tehdystä välikysymyksestä lähettiläs Pontus Artille:
Koko kysymys tehtiin provokatoorisessa ja urkkimistarkoituksessa. Ilmeistä on, että kommunapuhujat koettavat usuttaa vastapuolta sanomaan sellaista, josta Sowjet olisi taas voinut käydä
hallituksen kimppuun. Ihme oli, että Virkkunen antoi kommunain aukoa suutaan niinkin paljon ja siten saada jälleen julistaa
eduskunnasta vapaammin kuin missään muualla kiihoitustaan.
Jo se oli munaus, että välikysymykseen annettavan vastauksen
ajasta edeltä käsin tiedoitettiin, vaikka olin siitä varottanut. Hallitus meni shaketissa in corpore kommunistien eteen, vaikka
neuvoin vain kahta miestä menemään.170
Riekki valitti, että hallitusvalta menetti tällä tavalla vuosi vuodelta arvovaltaansa, eikä neuvomisesta näyttänyt olevan mitään apua. Hän toivoi kuitenkin, että kansan silmät avautuisivat ja maaperä kävisi ”ohranan tulevia ‘leikkauksia’ varten otollisemmaksi.”
Pääministeri Sunila, Riekki ja apulaispäällikkö Ville Bang (myöh.
Pankko) kokoontuivat maaliskuussa presidentti Relanderin luo keskustelemaan tilanteesta. Rasin tunnustuksien vuoksi käytettävissä oli nyt
runsaasti todistusaineistoa kommunisteja vastaan. Presidentin johdolla
asetettiin pieni työryhmä, joka kävi Riekin ja Bangin kanssa lävitse ne
asiakirjat, joiden nojalla kommunistisen (sosialistisen työväen ja pienviljelijäin) eduskuntaryhmän jäsenet voitaisiin pidättää. Presidentin mukaan oli tärkeää, ”että asianomaisella on takanaan rikos, josta hän varmasti tulee tuomituksi”. Työryhmä päätyi nopean toiminnan taktiikkaan. Pidätyksiin oli ryhdyttävä heti.171
Etsivä Keskuspoliisi iski jo huhtikuussa 1928. Se pidätti ensimmäiseksi SSTP:n entisen puheenjohtajan Jaakko Kiven ja hänen toverinsa.
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Kommunismi oli 1926 Riekin mielestä enää ”pieni lainsäädäntöasia”. Vuoden
1928 suuri kommunistijuttu, joka perustui pääosin Rasin tunnustuksiin ja Etsivän Keskuspoliisin tehokkaaseen tiedustelutoimintaan, lisäsi ahdinkoa. Vuonna 1930 tarvittiin Riekin mukaan enää ”armonpisto”. Koosteessa SKP:n ”Suomen byrooseen” kuuluneita miehiä. Pidätyksien jälkeen ei Riekin mielestä ollut enää kommunistivaaraa. Lackman 1984.

Riekin miehet tekivät seuraavina päivinä noin 60 pidätystä ympäri maata.172
Kun sanomalehdet väittivät, että Etsivä Keskuspoliisi oli päättänyt
kaikesta yksin ja että hallitus oli vain seurannut sivusta, ne kertoivat
puolitotuuksia. Riekki ei asettanut poliitikkoja tapahtuneiden tosiasioiden eteen. Sunilan hallituksen sisäasiainministerinä ja samalla poliisiministerinä toimi Matti Aura, joka antoi hänelle käskyt. Presidentti Relanderkin oli ilmeisen aktiivinen. Hän merkitsi 18. huhtikuuta päiväkirjaansa: ”Tänään on sitten E. K. vetänyt suurimman nuottansa.”173
Iltalehti kirjoitti 19. huhtikuuta: ”Ei saa otaksua, että epäilykset olisivat aiheettomia. Onhan nykyisen ammattijärjestön johto ollut Venäjältä ohjattua myyräntyötä [- -].” Helsingin Sanomat kyseli seuraavana
päivänä kuitenkin todisteiden perään, vaikka sekin piti asiaa selvänä.
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”Vaikka ketään ei voidakaan rangaista poliittisen vakaumuksensa vuoksi, ei kukaan voi myöskään tällä perusteella vapautua joutumasta rangaistukseen teoista, joita voimassaolevan lain mukaan on rikollisena pidettävä.” Myös sosiaalidemokraattien lehdistö ymmärsi Etsivän Keskuspoliisin toimia, mutta äärivasemmiston lehdet tuomitsivat ne.174
Riekillä oli syytä tyytyväisyyteen. SKP:n Suomessa tapahtuvan toiminnan johto ja muitakin kommunisteja oli pantu kiinni. Hän tiesi,
että hänellä oli vedenpitävä aineisto, joka osoittaisi pidätettyjen syyllistyneen valtiopetoksen valmisteluun. Siksi presidentti Relanderia ja Riekkiä ärsytti Helsingin Sanomien kirjoitus. Keskusteltuaan pääministerin
ja muiden ministereiden kanssa presidentti ehdotti jonkinlaista hallituksen tiedonantoa. Lopulta pääministeri ja ulkoministeri taipuivatkin
siihen.175
Presidentti kertoi olleensa jonkun edellisen hallituksen sosiaalidemokraattisen ministerin kanssa keskusteluissa kommunistipidätyksistä.
Kyseinen henkilö oli todennut, että vaikka sosiaalidemokraattien sanomalehdistö haukkuikin Etsivän Keskuspoliisin toimia, haukkuja ei tarvinnut ottaa vakavasti; riitti, että Riekillä oli riittävät todisteet. ”Luulen
omalta osaltani, että sillä taholla päinvastoin ollaan tyytyväisiä sen johdosta, että kommunisteja hiukan pidetään lujilla”, presidentti hykerteli.
Riekki johti kuulusteluja. Jaakko Kivi, joka oli pidätetty ensimmäisenä, on antanut muistelmissaan sattuvan kuvauksen Riekistä ja hänen
miehistään:
Oltuani ohranassa runsaan kuukauden minut jälleen haettiin
Aleksilta Ratakadulle. Nyt olivat kuulustelijoinani Riekki, Bang,
Helsingin aluepäällikkö Löfving (joka johti minun ja Visasen
pidätysoperaatiota) ja eräs tuomari, jonka nimen olen unohtanut.
Panin merkille, että tämä saattoi olla loppukuulustelu. Riekki
raivosi kovasti sanoen, että kova hänkin oli kun hänet ensimmäisen maailmansodan aikana vangittiin Pohjolassa ja kuljetettiin Pietariin Spalernajaan, mutta kyllä sentään sen verran puhui, että saivat pöytäkirjan aikaan. Minä olin kuulemma suorastaan raukka moukka, jolle järjestettäisiin 10 vuotta kovennettua
kuria. ’Viekää tuo heittiö minun silmieni edestä!’ karjui Riekki.
Silloin minua taas vietiin. Minut vietiin jälleen Aleksin rikospo207

liisiin. Nekin olivat uteliaita ja kysyivät: ’Onko teitä kohdeltu
huonosti?’ ’No ei’, vastasin, ’vähän haukuttu.’ Seuraavana päivänä tuli jälleen oikein rääväsuinen ohrana Fagerström, joka yleensä
oli minua kuljettamassa sekä Löfving, raakalaismainen ohrana.
Nyt oli matka Katajanokan vankilaan. Matkalla minua uhattiin,
että ’niin kovaa kiveä ei olekaan, etteikö meillä panna puhumaan’. Minä vaikenin.176
Kuvaus on niin uskottava kuin pidätetyn ja epäillyn kertomus voi olla.
Siinä on totta, mutta varmasti subjektiivisia aineksiakin. Riekkiä sapetti varmasti, ettei hän saanut kuulusteltavastaan yliotetta, vaan tämä
näytti hallitsevan tilannetta. Raivoava Riekki ei ollut yhtään kummempi kuulustelija kuin häntä Špalernajassa kuulustellut valtioneuvos Maškevitš.
Oikeudenkäynti pidettiin Turun lääninvankilassa. Syyttäjänä toimi
jälleen Olavi Honka. Syytettyjen puolustusasianajajina olivat mm. Eino
Pekkala, Asser Salo, Mikko W. Erich ja Georg Branting.177
Syyttäjän todistusaineisto koostui Etsivän Keskuspoliisin takavarikoimista asiakirjoista ja laatimista syytettyjen kuulustelupöytäkirjoista.
Rasi oli kuulustelijoiden ohella ainoa, joka myönsi pöytäkirjat oikeiksi
ja kertoi suullisessa käsittelyssä vielä lisääkin. Syyttäjä Honka katsoi
loppulausunnossaan tulleen toteen näytetyksi, että SKP:n toiminta oli
vieraasta valtiosta johdettua ja rahoitettua valtiopetoksellista toimintaa.
Hovioikeus hylkäsi 25. elokuuta kolmen syytteet, mutta tuomitsi 46
rangaistuksiin. Niitä kertyi 119 vuotta kuritushuonetta ja 1½ vuotta
vankeutta. Kahdeksan sai ehdollisen tuomion. Tuomituilta takavarikoidut melkoiset rahavarat menivät valtiolle. Pienin muutoksin hovioikeuden päätös jäi pysyväksi.178
Juttu oli toinen perättäinen voitto Riekille. Turhaan siihen ei viitattu
vuosia ja vuosikymmeniäkin myöhemmin. Luonnollisesti hän muisteli
”suurta nuotan vetoa” itsekin mielihyvällä.

”KOMMUNISMI

EI TARVITSISI NYT KUIN ARMONPISTON ”

Riekin äiti kuoli marraskuussa 1928, minkä seurauksena hän peri varsin huomattavan omaisuuden. Perintörahoillaan hän osti Museokatu
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32:sta suuren huoneiston, jonne hän muutti perheineen. Erimielisyydet työssä näyttivät jääneen taakse. Edessä oli menestystä.179
Kuluneena vuonna Riekki oli saanut nauttia menestyksestä työssään. Oli ollut myös puhetta kommunistien toiminnan rajoittamisesta
lainsäädännön avulla, mutta asia jäi sillä kerralla vielä tekemättä. Vuoden lopussa Sunilan hallitus kaatui. Uuden hallituksen muodosti maalaisliittolainen kouluhallituksen ylijohtaja Oskari Mantere (1928–1929).
Kyseessä oli jonkinlainen ylimenokauden ministeriö, joka yritti heikolla
menestyksellä rajoittaa kommunistien toimintaa.180
Koska presidentti Relanderin mielestä toimenpiteissä kommunisteja
vastaan oli ollut havaittavissa herpaantumista, hän kutsui huhtikuussa
1929 Riekin puheilleen. Hän ehdotti, että jatkettaisiin toimia ”kyseisen
kiihotuksen estämiseksi”. Keinot, joita oli käytettävä, jäivät kuitenkin
sopimatta. Hän halusi keskustella niistä ensin sekä sisäasiainministeri
T. M. Kivimäen että oikeusministeri Oiva Huttusen kanssa.181
Presidentin aloitteesta pidettiin toukokuun lopussa uusi neuvonpito, johon pääministerin lisäksi osallistuivat Kivimäki, Huttunen ja Riekki. Presidentin mielestä oli toimittava sekä voimassa olevan lain puitteissa että ryhdyttävä lainsäädäntöä muuttamalla vahvistamaan valtion turvallisuutta ja yhteiskuntarauhaa. Oli käytettävä täysin laillisia keinoja,
joita hallituksella oli kyllä takataskussaan.
Sisäasiainministeri Kivimäen mielestä voimassa oleva laki ei antanut
kuitenkaan kovin suurta pelivaraa. Työmaaterroria vastaan hän myönsi
lääkkeitä sentään löytyvän, mistä Sisäasiainministeriö oli valmistanut jo
kiertokirjeen maaherroille. Hän piti mahdollisena myös opintokerhotoiminnan laittomaksi julistamista, sillä se oli todettu kommunistisen
nuorisoliiton jatkeeksi ja siten lain vastaiseksi. Myös vaalijärjestö voitiin
todistaa lakkautetun puolueen jatkoksi. Ammattijärjestön esille ottamista hän suositteli kuitenkin vasta vaalien jälkeen. Kun presidentti tiedusteli, oliko todennäköistä, että keskuslautakunnat julistaisivat kommunistien ehdokaslistat pätemättömiksi, jos kommunistien vaalijärjestö
hajotetaan, ministeri Kivimäki kielsi uskovansa siihen. Pääministeri Mantereen mielestä otteiden tulisi olla niin tehokkaita, että ne murskaisivat
kommunistien toiminnan tykkänään. Mihinkään tehottomaan neulanpistopolitiikkaan ei pitänyt turvautua, sillä sellainen vain ärsyttäisi.
Riekki ei sanonut mainittavaa; presidentti ei ole ainakaan hänen
suuhunsa mitään sanoja pistänyt.
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Presidentti sopi pääministerin kanssa, että he neuvottelisivat toiminnasta vielä Tannerin kanssa. Samana päivänä he tapasivatkin hänet. Tällöin myös Tanner suhtautui ymmärtäväisesti lainsäädännöllisin keinoin
tapahtuvaan kommunistien toiminnan hillitsemiseen.
Etsivän Keskuspoliisin uudet iskut käynnistyivät keväällä 1929. Riekki kirjoitti toukokuussa innostuneena Artille, kuinka poliisi oli pidättänyt Kommunistisen Nuorisoliiton 12 toimihenkilöä ja saanut siinä
yhteydessä hyvää materiaalia. Hän uskoi myös julkisen opintokerhotoiminnan lakkauttamiseen, sillä Kommunistinen Nuorisoliitto oli johtanut sitä. Myös Ammattijärjestön päivät olivat luetut. Senkin kimppuun
olisi käytävä. Moskovalle ei koituisi Suomesta enää mitään iloa, elleivät
kommunistit pääse terrorismista iloitsemaan. ”Elokuun 1 päivä voi jo
tuoda entistä vakavampia esiintymiskohteita eri puolilla maailmaa”, hän
lopetti.182
Kommunistit yrittivät hädissään koota rivejään. Kun kommunistilehdet antoivat ymmärtää, ettei Sosialistisen työväen ja pienviljelijäin
vaalijärjestön osanottoa tuleviin vaaleihin voitaisi ainakaan estää, Riekki
kirjoitti toukokuussa kollegoilleen heidän tietävän, että valtiovallalla oli
”täysi aihe käydä heidän vaaliin osanottoansa estämään”. Muuten he eivät olisi niin itseään puolustelleet eivätkä rohkaisseet kannattajiaan kaduille. Hän toivoi kuitenkin, ettei ”kommunisminpöpöä” maalattaisi
turhan voimakkaasti seinälle.183
Vaikka 1920–1930-lukujen vaihe antoi Etsivälle Keskuspoliisille muutakin ajattelemisenaihetta, kommunistinen liike oli edelleen sen toiminnan pääkohde. Kominternille uskollinen SKP omaksui 1920-luvun lopussa jyrkän ”hyökkäystaktiikan”, joka edellytti astumista barrikadeille
ja etujoukkona kulkemista kohti ”viimeistä taistoa”. Kominternin teoreetikkojen opastamat kommunistit uskoivat, että kehittymässä oleva
lama olisi niin syvä, etteivät kapitalistimaat selviytyisi siitä ehjin nahoin,
vaan luokka nousisi luokkaa vastaan ja taistelu päättyisi lopulta vallankumouksen pyörteisiin ja proletariaatin voittoon.184
Ammattiyhdistysliike oli ollut kommunistien mielenkiinnon kohteena pitkään, ja kommunistien vauhdittamia lakkoja oli vuosien varrella ollut varsin paljon. SKP:n tavoitteiden kannalta oli kohtalokasta kuitenkin, että liike alkoi rakoilla pahasti 1920–1930-lukujen vaihteessa.
Vedenjakajaksi muodostui ns. Kööpenhaminan sopimus (1928) ja siihen suhtautuminen. Koska kaikki eivät hyväksyneet kommunistien pyr210

Kun tuomioistuimet olivat näkevinään kommunistien toiminnassa jatkuvuutta, se antoi vasemmistolaiselle Tuisku-lehdelle aiheen pilailla: ”Auttaa kai vanha patentti.” Tuisku 11–12/1928.

kimyksiä valjastaa ammattiyhdistysliike kokonaan luokkataistelun palvelukseen, Suomen Ammattijärjestö joutui käymistilaan. Talvella 1930
ilmeni myös muita sellaisia seikkoja, jotka merkitsivät järjestön kieltämistä. Kommunistien perustamasta Punaisesta Ammattijärjestöstä ei
sen sijaan ollut taistelun johtajaksi, vaikka Punainen Ammattiyhdistysinternationaali (Profintern) sitä tukikin.185
Yritelmiä luokkataistelun kiihdyttämiseksi tehtiin myös maaseudulla. Kommunistit yrittivät organisoida 1928 tapahtuneen kadon inspiroimina toimintaa Pohjois-Pohjanmaalla, jossa syntyi ns. katoliike. Tällä köyhien pienviljelijöiden liikkeellä oli kommunistien tuella yhteys
Kominternin järjestämään kansainväliseen talonpoikaiskomitealiikkeeseen. Katoliike ei saanut kuitenkaan erityistä aikaan, vaan jäi kohta alkaneen oikeistovyöryn alle.186
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Kommunisteilla oli vastoinkäymisiä muuallakin. Kullervo Mannerin ja Hanna Malmin salainen kirjeenvaihto joutui syksyllä 1929 Ruotsin poliisin haltuun. Aineistosta kiinnostunut Etsivä Keskuspoliisi sai
siitä kopiot, jotka osoittautuivat Rasin tunnustuksien ohella raskauttaviksi monille. Tapaus oli jälleen voitto Riekille ja hänen poliisilleen,
mutta selvä tappio Neuvostoliittoon paenneille Mannerille ja Malmille,
jotka joutuivat myöhemmin arvosteltaviksi ja selittelemään huolimattomuuttaan.187
Jo vuoden 1927 lopulla Etsivä Keskuspoliisi oli hajottanut SKP:n
sotilaslinjan ja vanginnut sen organisaattori Juho Allan Marteliuksen.
Riekki sai uuden saaliin, kun hänen poliisinsa pidätti lokakuussa 1929
armeijaorganisaattori Vilho Honkasen. Hänen pidätyksensä yhteydessä
jäi kiinni monia muita pienempiä tekijöitä.188
Mannerin papereista Etsivä Keskuspoliisi sai tietää SKP:n suunnitelmasta salakuljettaa pienoiskirjapainokone Ruotsin kautta Suomeen.
Kone oli tärkeä, sillä sen avulla olisi voitu painaa salaisia lehtiä ja muita
painotuotteita. Poliisi antoi kuljettaa koneen Pohjois-Ruotsista jäätä pitkin Kemiin sekä sieltä rautateitse Helsinkiin. Vasta siellä poliisi toimitti
takavarikon.189
Etsivä Keskuspoliisi teki 1931 koneella Riekin luvalla yhden näytenumeron, joka sai nimen E.K:n Tiedonantaja (Poliittisen poliisin äänenkannattaja). Nimi oli selvä väännös jo lakkautetusta Työväenjärjestöjen
Tiedonantajasta tai salaisesta SKP:n Tiedonantajasta. Nimen perässä ollut lisäys, ”poliittisen poliisin äänenkannattaja” on kai tulkittava selväksi
kannanotoksi sille, että Etsivä Keskuspoliisi oli omastakin mielestään
poliittinen poliisi.
Ilman Kemin edustuksen ansiokasta toimintaa kone olisi Riekin
lausunnon mukaan mahdollisesti työskennellyt ”jossakin maan alla ja
suoltanut uumenistaan” lukemattomia lentolehtisiä yhteiskunnan harmiksi.
Vaikka kommunistit yrittävät epätoivoisesti käyttää talouslamaa ja
työttömyyden aiheuttamaa tilannetta hyväkseen, heidän menestyksensä
oli huono. Sen sijaan heidän ärsyttävä taktiikkansa oli polttoainetta äärioikeiston käyttöön. Syntyi voimakas oikeistolainen vastareaktio, joka
jyräsi muutamassa kuukaudessa suomalaisen kommunismin. SKP ajautui pahaan kriisiin, josta se ei toipunut kuin vasta jatkosodan päätyttyä.190
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Etsivä Keskuspoliisi käytti sekasortoa hyväkseen ja suoritti pidätyksiä. Sillä oli todellinen täystyöllisyys. Seurauksena oli, että myös valtioja maanpetoksista annettujen tuomioiden määrä kasvoi. Ns. kommunistilakien perusteella lakkautettiin 1930 mm. kaikki kommunistisiksi katsotut sanomalehdet, kiellettiin kommunistisiksi katsottavat järjestöt ja
kommunistiseksi tulkittava poliittinen toiminta, esimerkiksi Sosialistisen
työväen ja pienviljelijäin vaalijärjestön ja eduskuntaryhmän toiminta.191
Vaikka Riekki oli tyytyväinen, hän valitteli helmikuussa 1930 kiireitään Pontus Artille. ”Kiireitteni syyt olet nähnyt sanomalehdistä ja ovatkin ne resultoineet varsin moniin ja suuriin kommunistijuttuihin.”192
Riekki kirjoitteli ahkerasti myös kirjailija Jalmari Finnelle, johon
hän oli tutustunut ehkä jo opiskeluaikanaan. Nyt tämä erikoinen mies
toimi Riekin tiedottajana ja uskottuna. Heidän kirjeenvaihtonsa onkin
varsin hyvä lähdekokonaisuus, joskaan Riekki ei selvästikään kerro aina
sitä, miten hän asiat näki; hän piti selvästi pientä etäisyyttä.
Kun Finne analysoi yhteiskunnallista tilannetta maaliskuussa 1930
ja puhui maaseudun kommunistivihasta, Riekki ei uskonut hänen väitteisiinsä. Hän myönsi kuitenkin, että Etsivän Keskuspoliisin toimia oli
jatkettava. Se oli pingottanut lain kuitenkin jo hyvin tiukalle. Hän arvosteli tuomioistuimia, jotka eivät hänen mielestään olleet huomanneet,
että ”lain ja yhteiskunnan oma etu nyt vaatisi lain koko ankaruuden
käyttämistä”. Niin kauan kuin kommunistit pysyivät rauhallisina, paljon enempää ei voitaisi tehdä. 193
Kesäkuussa Riekki oli vihainen siitä, ettei kommunisteille annettu
hänen toivomaansa armoniskua. ”Kommunismi ei tarvitsisi nyt kuin
armonpiston, sillä niin laamallaan se on vuosien kuluessa tekemistämme leikkauksista ja säikähdyksissä kansan syvästä suuttumuksesta.” Mutta
armoniskun antamista epäröitiin ja pelättiin. Hän itse pelkäsi puolestaan sitä, että demokraatit, hoipertelijat ja kommunistit ajettaisiin sillä
tavalla vielä yhteen ja syntyisi kaksi toistaan kyttäävää tahoa.194
Finnen antama tunnustus lienee kuitenkin imarrellut Riekkiä, jota
hän onnitteli heinäkuussa uusista pidätyksistä ja kehotti ”hyrräämään”
kuin vanha kissa hiiriä syödessään, sillä monien vuosien työ kantoi vihdoinkin hedelmää. ”Jos koskaan, niin juuri nyt sinä olet tärkeä ja kaikkien täytyy se tunnustaa”, kirjailija suitsutti.195
Kun äärioikeisto käänsi tosiasiat nurin niskoin ja väitti myöhemmin, että Etsivän Keskuspoliisin työ oli lisääntynyt kommunistien uhan
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edessä, Riekki oli toista mieltä. Hänen työnsä paljous ei ollut johtunut
kommunistien toiminnan kiihtymisestä, ”sillä sitä se ei juuri näy jaksavan
tehdä, vaan siitä, että meidän työmme tehostuu ja lankaa on kerittävä
aina niin pitkälle kuin sitä purkautuu”. Hän oli kuitenkin huolissaan
vähien miestensä suuresta työpaineista. ”En vaan ymmärrä, miten mieheni jaksavat heilua vuosimääriä sellaisella ylipainolla kuin ovat tehneet.”196
Riekille aika oli epäilemättä suuri haaste. Vaikka työtä oli enemmän
kuin jaksoi tehdä, nyt kommunismi saatettiin saada kuriin. Riekin 1923
asettamat tavoitteet saattoivat sittenkin toteutua.
Toiveet toteutuivatkin varsin pitkälle. Suomalainen kommunismi
melkein tuhottiin. Vaikka lapualaiset yrittivätkin jatkuvasti väittää kommunistivaaran kasvavan, matto kommunistien jalkojen alta oli vedetty jo
suuressa kommunistipidätyksessä 1928. Monet muut vuosien 1929 ja
1930 pidätykset Lapuan liikkeen terrorin ja kommunistien sisäisten riitojen ohella vielä tehostivat vaikutusta. Riekki muisteli vielä vuosikymmenten päästä Etsivän Keskuspoliisin onnistuneen varsin hyvin ja panneen suomalaisen kommunismin matalaksi.197
Mutta vaikka Etsivä Keskuspoliisi oli pannut toimeen satojen kommunistien pidätyksiä, ja tuomioistuimet olivat langettaneet heille niin
kovia tuomiota, ettei kommunistisesta liikkeestä ollut enää vakavaa vaaraa yhteiskunnalle, kuten Riekkikin vakuutti, pelko sitä kohtaan näytti
vain suurenevan ja väitteet sen vaarallisuudesta kasvavan.
Äärioikeistolaisuuden pääväittämä oli, että kommunismi ja työväenliike sekä niiden ”hyysääminen” uhkasivat vapaussodan voiton hedelmiä. Pelkoon eivät tehonneet valtiovallan pyrkimykset panna kommunismi lainsäädännöllä ja muilla laillisilla keinoilla kuriin. Äärioikeiston
nousun taustalla olikin selvästi muuta kuin kommunismin uhka.

3. VAIKEIDEN
HAASTE

VALINTOJEN EDESSÄ

1930–1933

OIKEALTA

Vaikka demokratia oli joutunut ensimmäisen maailmansodan jälkeen
monissa Euroopan valtioissa suuriin vaikeuksiin, Etsivä Keskuspoliisi
ei ottanut oikeistolaistumista vakavasti. Miksi olisi ottanut? Riekki oli
itse kannattanut itsenäisen Suomen vielä harvojen vuosien aikana pal214

jon oikeistolaisempaa politiikkaa ja yhteiskuntaa, jossa elettiin. Samaa
voitaneen sanoa melko suurella varmuudella monista hänen alaisistaankin. Hän oli hyvin tietoinen aktivistien ja ”Anderssonin” kesän 1919
intrigoinneista ja kaappaushankkeista, joita hän oli itsekin kannattanut. Hän ei ollut kokenut niitä uhkaksi, vaan pitänyt ”isänmaallisena
toimintana” ja vastapainona mahdolliselle uudelle punakapinalle.
Monissa Euroopan maissa virta oli vienyt oikealle jo varsin pian
maailmansodan jälkeen. Italian kehitys ja fasistien nousu valtaan Benito
Mussolinin johdolla oli varmasti suomalaisillekin tuttu. Demokratian
olivat hylänneet jopa muutamat lähinaapurit ja valinneet totalitaarisen
järjestelmän, kuten Puola, Latvia ja Liettua. Saksa ja Viro liittyivät tähän joukkoon vasta myöhemmin 1930-luvulla. Lisäksi monissa Euroopan maissa, esimerkiksi lähinaapuri Ruotsissa toimi jyrkkiä oikeistolaisia puolueita tai liikkeitä. Näissäkin tapauksissa vasemmiston uhka oli
ainakin yksi motiivi toiminnalle.198
Etsivä Keskuspoliisi oli tietyssä määrin sokea oikealta uhkaavalle
vaaralle, sillä se oli luotu vuoden 1918 sodan jälkitunnelmissa. Se oli
tehnyt suojeluskuntien kanssa yhteistyötä hyvässä yhteisymmärryksessä,
eikä se antanut mitään arvoa sille, kun työväenliike varotti yhteiskunnan oikeistolaistumisesta, eikä paljoa sillekään, kun ruotsalainen Folkets
Dagblad Politiken väitti helmikuussa 1927 suojeluskuntalaisten suunnittelevan oikeistokaappausta.199
Presidentti Relanderille helmikuun 1927 väitteestä raportoineen Riekin mukaan asialla olivat suomalaiskommunistit, jotka olivat syöttäneet
jutun Ruotsin vasemmistolehteen. Mainittu lehti oli tehnyt siellä asiasta
suuren numeron. Mutta kun Uudenmaan läänin maaherra Bruno Jalander tivasi tarkempia tietoja, Riekki joutui myöntämään, että maassa
oli kolme oikeistoklikkiä. Vaikka pääministeri Tanner vihjaili, ettei Etsivä Keskuspoliisi nähnyt kuin vasemmalla silmällään, hän vaikeutti tutkimuksia. Hän kieltäytyi panemasta rahoja likoon, kun Riekki yritti
neuvotella asiakirjan ostamisesta. Vaikka mitään ei saatu selville, Etsivän
Keskuspoliisin arkistoon hankittiin jupakan jälkeen kuitenkin mapit oikeistoradikalismia varten. Se oli syytä ottaa vakavasti.200
Riekki pohdiskeli ongelmaa vielä tahollaan ja päätyi johtopäätöksiin, että fasismi oli pikemminkin ”abstraktisessa mielialassa”. Hän ei
sulkenut järjestäytymistä kokonaan pois, vaikka uskoikin enemmän nuorille miehille – joskus vanhemmillekin – tyypilliseen haluun isotella,
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olla jotakin. ”Mutta niin kauan kuin suomalainen fascismi siihen supistuu, ei siitä tasavallan rauha häiriinny.”
Pinnan alla oli kuitenkin vakavaa tyytymättömyyttä, joka juonsi
juurensa Riekin päällikkökautta edeltäneeseen aikaan, vuosiin 1918–
1921. Koska tyytymättömyys henkilöityi silloin toimineisiin, jotka väittivät yrittäneensä torjua uuden kapinan, sen merkitys oli erityisen suuri.
Hiljaiseloa näennäisesti viettänyt kenraali Mannerheim oli pettynyt poliitikkoihin ja näki valkoisen Suomen käytännössä olevan jo historiaa.
Suurena virheenä hän piti sitä, että suojeluskuntajärjestö oli 1921 tehty
valtiovallasta riippuvaiseksi, eikä sitä ollut suotu hänen johdettavakseen.
Hänen katkeruutensa oli ”vääriä päätöksiä” ja tiettyjä henkilöitä kohtaan erityisen suuri vielä 1930.201
Helmikuussa 1929 syntyneen Lalli-liiton perustamistakin selitettiin
kommunistivaaralla. Liiton käyttövoimana oli lisäksi aitosuomalaisuus.
Jo toukokuussa kommunismin hampaattomuuden hyvin tuntenut Riekki myönsi, ettei kyseessä ollut aivan merkityksetön hullutus, sillä touhulla oli laaja kaikupohja – ”kunhan siitä vain ei pian kuuluisi tyhmyyksiä.” Hän katsoikin aiheelliseksi informoida presidenttiä.202
Kun presidentti Relanderin luona ollut sotaväenpäällikkö Aarne Sihvo
myönsi parin henkilön pyytäneen häntäkin mukaan, presidentti kehotti
aitosuomalaisuuteen kallellaan olevaa kenraalia varovaisuuteen. Hän
otti asian esille myös Tannerin kanssa, mutta tämä torjui ”lallit” merkityksettöminä.203
Riekin suhtautumisen vakavuuden paljasti se, että hän käsitteli Lalli-liittoa pääosaston tilannekatsauksessa, joka meni mm. sisäasiainministerille, sotaväenpäällikölle, maaherroille ja Etsivän Keskuspoliisin alaosastoille. Vaikka äärioikeistolaisuus oli ollut mitätön ilmiö, hän kehotti
alaosastoja nyt kuitenkin kiinnittämään asiaan huomiota, sillä Lalli-liitto suunnitteli yhteiskunnan muuttamista ja jonkinlaista mielenosoitusmarssia à la Mussolini.204
Toukokuussa Riekki sai Lalli-liiton sihteeri Antti Salomaalta kuulla
liiton suunnitelmista ja hänen omasta viehtymyksestään italialaistyylisiin fasistimarsseihin. Tällaista tarvittiin muka kommunistivaaran vuoksi. Riekki sai myös tietää, että liitto oli saanut lahjoituksia monilta varakkailta teollisuus- ja liikemiehiltä.205
Mahdollisesti liitto oli johtanut tukijoitaan harhaan tai sitten toimitusjohtajien ja vuorineuvoksien muisti oli huono. Everstiluutnantti Rag216

nar Nordströmin mukaan hänen jääkäritoverinsa Jeremian Kosonen oli
tullut käymään hänen luonaan keväällä 1929 ja pyytänyt lahjoitusta liitolle. Kun Riekki halusi tietoja käynnistä, paljastui, että tukijat olivat
luulleet antaneensa rahaa suojeluskunnalle. Riekin ei tarvinnut välttämättä uskoa kuitenkaan kaikkea, mitä everstiluutnantti hänelle kertoi.206
Tuskin Etsivän Keskuspoliisin päällikköä miellytti, että Kosonen,
joka oli entinen santarmiagentti, oli rahankeruumatkoillaan puhunut
suureen ääneen diktatuurista ja maininnut sopiviksi kandidaateiksi esimerkiksi Riekin, P. E. Svinhufvudin, Heikki Renvallin ja kenraaliluutnantti L. K. Malmbergin. Tuohtunut Riekki kielsi kaikki Lalli-liiton itsestään esittämät väitteet ja piti koko liittoa humpuukina.207
”Lallit” pelottelivat kommunistikapinalla, vaikka sellaiseen ei ollut
mitään aihetta. Riekki oli jo aiemmin korostanut kommunistien heikkoutta. Vaikka äärivasemmisto sai kesän 1929 eduskuntavaaleissa kolme
lisäpaikkaa, maalaisliitto oli kuitenkin selvä vaalivoittaja 60 paikallaan.
Muutenkin demokratian kannattajilla oli enemmistö. Sitä paitsi kommunistien paneminen kuriin laillisin keinoin oli jo käynnistynyt. Tosin
on muistettava, että jyrkimmässä oikeistossa vaaralliseksi ja monesti
melkeinpä kommunistiseksi ymmärrettiin paljon muutakin kuin kommunismi.208
Kun Lalli-liiton päätekijät pidätettiin myöhemmin, Riekki oli tyytymätön, koska sanomalehdistö ei kiinnittänyt tapahtuneeseen juuri mitään huomiota. Hän koki, että kunnia annettiin muille, vaikka se olisi
kuulunut Etsivälle Keskuspoliisille – ja ehkä hänellekin. Hän sai virastoineen vain haukkuja.209
Melkein samoihin aikoihin Lalli-liiton kanssa astui poliittisille markkinoille Vapaa Työväenliitto.210 Sen johdossa puuhasteli muurari Ernest
Hedborg, jonka huhuttiin levittävän monarkistista kaappauspropagandaa. Koska Riekki sai itsekin liiton kirjeitä, hän päätyi tulkintaan, etteivät täysjärkiset olleet liikkeellä. Hän kehottikin apulaispäällikköään heti
soittamaan sisäministeri Arvo Linturille ja rauhoittamaan tätä.
Kyösti Kallio muodosti elokuussa 1929 uuden hallituksen (1929–
1930), jonka sisäasiainministeriksi tuli mainittu Linturi. Hallituksen
suurimmaksi ongelmaksi näytti muodostuvan talous, sillä kansainvälinen lama painoi jo pahasti Suomenkin harteilla. Hyvin pian näkyi myös
sisäpoliittisen tilanteen kiristyminen, mistä muodostuikin hallituksen
todellinen haaste.211
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Koska kommunistien propaganda oli kieltämättä räikeää, ja työmaaterroriakin ilmeni, hallitus antoi syksyllä kaksi merkittävää lakiehdotusta. Tehdäkseen kommunistilehtien valvonnan helpommaksi ja
tiukentaakseen painovapautta hallitus ehdotti painovapauslain siirtämistä oikeuskanslerille, joka ei ollut samassa määrin riippuvainen eduskunnasta kuin ministeri. Lisäksi hallitus ehdotti, että kirjapainot pantaisiin sopimattomien painotuotteiden julkaisemisesta vastuuseen. Valitettavasti demokratian pyörät pyörivät hitaasti. Esitykset olivat eduskunnan käsittelyssä vasta keväällä 1930, jolloin moni asia oli jo täysin
poissa tolaltaan.
Kommunistien voidaan myöntää myös itse provosoineen oikeistovoimia. Kun kommunistit ryhtyivät syksyllä 1929 Tammisaaren pakkotyölaitoksessa syömälakkoon, presidentti Relander soitti Riekille, joka
piti tilannetta ”sangen vakavana”. Hän oli ollut jo yhteydessä hallitukseen. Sitä syömälakko ei ollut kuitenkaan kiinnostanut. Mutta kun Riekki luki joitakin otteita SAJ:n julistuksesta presidentille, tämä katsoi provosoituneena välttämättömäksi tarttua asiaan. Hän kiiruhti hallituksen
puheille ja vaati julistuksen julkaisseen Työväenjärjestöjen Tiedonantajan takavarikoimista. Niin tapahtuikin. Muutenkin hallitus ryhtyi rauhoittamaan tilannetta.212
Kun vasemmisto teki asiasta välikysymyksen, oikeusministeri Elpiö
Kaila selitti, että levottomuuksien syynä oli kiihotus. Kommunistiedustajat torjuivat väitteen ja hyökkäsivät hallitusta vastaan. Salista kuuluneista porvaripuolueiden kannanotoista päätellen monet olivat saamassa
kommunisteista tarpeekseen. Hallitus antoikin lakiesityksen, joka tullessaan hyväksytyksi olisi taannut viranomaisille paremmat mahdollisuudet järjestyksen ylläpitämiseen. Tämänkin lakiesityksen käsittely eteni verkkaisasti; se hyväksyttiin vasta seuraavilla valtiopäivillä, mikä oli jo
auttamattomasti myöhäistä.213
Pian tämän jälkeen tapahtui marraskuussa kuuluisa Lapuan mellakka, jota on pidetty seuranneen äärioikeistolaisen liikkeen alkusoittona. Kun vasemmistonuoria alkoi saapua haastejuhlilleen, asemalle oli
kerääntynyt myös paikallisia yhteiskoululaisia. He kävivät vieraiden
kimppuun ja yrittivät repiä näiden punaiset paidat ja pakottaa heidät takaisin junaan.214
Kaikki eivät ottaneet varoituksista vaaria, vaan jatkoivat mukiloituina työväentalolle, jossa juhlien oli määrä jatkua. Paikalle saapui myös
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kahakoinnista kuullut Vihtori Kosola miesjoukon kera. Mistä ja keneltä
hän oli tietonsa saanut, siitä ei ole tietoa. Tilaisuuden järjestäjät ja osanottajat kuulivat ”Vikin” uhkavaatimuksen kiihotuksen ja Jumalan pilkan lopettamiseksi sekä punaisten paitojen riisumiseksi. Kommunistinuorten oli lähdettävä verissä päin Lapualta.215
Asia ei jäänyt tähän. Joukko eteläpohjalaisia kutsui joulukuun aluksi
kansalaiskokouksen. Siihen osallistuneet vaativat välitöntä sulkua kommunismille. He väittivät totuuden vastaisesti, että se uhkasi laillista yhteiskuntaa, mitä he eivät voineet hyväksyä. Toiminnan ja puheiden perusteella he olivat kuitenkin itse ottamassa kaikkea muuta kuin lailliset
keinot käyttöönsä. Muotoutumassa olevan liikkeen johtoon alkoi nousta toinen toistaan jyrkempiä yksilöitä, asessori K. R. Kares, rehtori Hilja
Riipinen ym. Yhden radikaaleimmista puheenvuoroista käytti Ahto
Sippola, joka vaati aseistautumista ja marssimista Helsinkiin.216
Reaktiot kahakkaan ja alkaneeseen kansalaistoimintaan olivat vaihtelevia. Etenkin oikeisto piti lapualaisten nousua perusteltuna ja lienee
tuntenut jopa iloa kommunistien vastaisen toiminnan käynnistymisestä. Juha Siltalan mukaan mm. joukko aktivisteja ja jääkäreitä kokoontui
Ostrobotnialle jopa tapaamaan Helsinkiin saapuneita maakuntaveljiään
ja verestämään maailmansodan ja vuoden 1918 sodan aikaisia muistojaan ikään kuin samanlainen toiminta olisi edessä.217
Kohta Helsinkiin matkasi lisää lähetystöjä, joita hurmioituneet kansanjoukot tervehtivät asemilla. Uusi Suomi pelotteli kommunistivaaralla. Lehden pakinoitsija kirjoitti itsenäisyyspäivänä, että pohjalaisten
kärsivällisyys oli lopussa. Isänmaan ilma olisi ”lujasti ja lopullisesti puhdistettava ryssäläisistä tuoksuista ja ruttotartunnasta”. Kannanostoissa
alkoi olla jotakin samaa ehdottomuutta kuin 1918.218
Lapualaiset saivat tukea lääninsä virkamiesjohdolta. Vaasan läänin
maaherra Bruno Sarlinkin näki kommunistien ”aivan siivottomalla tavalla” provosoineen tapahtumat ja syyllistyneen mm. räikeään Jumalan
pilkkaan. Näin presidentin jo ennestään selvä kanta vahvistui: ”Muuten
luulen, että on sopiva aika iskeä valtiovallan taholta kommunismiin
meillä”, hän kirjoitti päiväkirjaansa.219
Puoluekenttä ei ollut yhtä mieltä. Sosiaalidemokraateilta heltisi lapualaisille vain niukasti ymmärtämystä, kommunisteilta ei sitäkään. Esimerkiksi Pohjan Voima näki kahakan ”rauhallisten nuorten työläisten”
kimppuun käymisenä. SKP:n pää-äänenkannattaja Proletaari virallisti
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puolueen kannan väittämällä, että Suomi oli itse asiassa jo siirtynyt
fasistidiktatuuriin. SKP:n Tiedonantaja ei pitänyt liikettä itsenäisenä
talonpojiston toimintana. ”Lapuanliike ei ole muuta kuin välikappale
suurpääoman omistajien tarkoitusten edistämiseksi”, lehti väitti. Myöhemmin lehti lisäsi: ”Vaikka lapuanliikkeen joukkopohjaa yritetään laajentaa ja tehdä siitä ’kansalaisjärjestö’ talonpoikaisine vale piirteineen,
niin tosiasia on että se pysyy helsinkiläisten herrojen renkijärjestönä.”220
Vaikka Lapuan liike oli vasta syntymässä, kommunistien analyysi oli
varsin napakka; jopa Riekki hyväksyi sen myöhemmin monilta osin.
Kallion hallitus ei jakanut varauksetonta kiitosta omatoimisesti liikkeelle lähteneille. Vaikka presidentti Relander kuului kuitenkin ymmärtäjiin, laillisuutta arvostanut pääministeri Kallio oli varovainen. Koska
presidentti ei ymmärtänytkään hänen tulkintaansa, vaan vaati propagandakokouksien lopettamista, miesten näkemykset törmäsivät pahemman kerran.221
Maalaisliiton kanta Lapuan nousuun ei ollut yksimielinen. Oli niitä, jotka tervehtivät sitä tyydytyksellä, mutta oli myös niitä, jotka nojasivat laillisuusihanteeseen, kuten eduskuntaryhmän puheenjohtaja K.
A. Lohi ja muutamat muut. He painottivat sitä, ettei kansanvaltaa pitänyt uhata miltään ilmansuunnalta.222
Ehkä varauksellisimmin kommunismin vastaiseen nousuun suhtautui jo tässä vaiheessa kansanedustaja Uuno Hannula, joka vaati Pohjolan Sanomissa jo joulukuussa jäitä hattuun. Hän väitti Lapualta alkaneessa toiminnassa piilevän fasismin siemenen. ”Fascismi on tukahdutettava. Se on kansanvallalle yhtä vaarallinen kuin kommunismikin –
tällä hetkellä ehkä vaarallisempikin.”223
Hannula ennusti Santeri Alkiolle tilanteen kehittyvän hallitsemattomaksi. Jos yhdistyslakia ei hyväksytä, hän ei tiennyt, ”mikä meidät pelastaa fascismista”. Se voitti jalansijaa jo maalaisliitossakin. Ei luotettu
eduskuntaan, vielä vähemmän hallitukseen. Hannula kertoi olevansa
syvästi huolissani isänmaan kohtalosta. ”Minä pyydän sinua. Varoita,
varoita vakavasti lehdessäsi niitä, jotka nyt pyrkivät heittämään kansanvallan yli laidan”, hän aneli Alkiota. Kansanedustaja Viljo Vesterinen totesi kirjeen lopussa yhtyvänsä ajatuksiin. 224
Mitä ajattelivat työnantajapiirit? Niille olisi ollut mieleen, jos kommunistit ja ylipäänsä äänekäs työväenliike olisi pantu kuriin. STK:n virallinen historia ei tue ajatusta, että työnantajajärjestö olisi jotenkin vaikutta220

nut kommunismin vastaisen kansanliikkeen syntymiseen. Työnantajien
suhtautuminen ei ollut Markku Mansnerin mielestä liikkeeseen yksiselitteinen. Työnantajiin lukeutui hyvinkin erilaisia yksilöitä – maltillisista
äärioikeistolaisiin kovien otteiden miehiin. Varmaa myös on, ettei
STK:n säilynyt aineisto saata järjestöä mitenkään tilille tapahtumista.225
Sitä lienee kuitenkaan turha kieltää, että jotkut työnantajat eivät
kaihtaneet minkäänlaisia keinoja. Varsin yleisesti pelättiin, että edessä
olisivat vaikeat ajat, lama, lakkoja ja rauhattomuuksia. Ilman niitä ja jos
yhteiskuntaa voitaisiin muuttaa siedettävämpään suuntaan, tulevaisuus
voisi olla toinen. Koska hallitus ja eduskunta vitkuttelivat työnantajien
mielestä kommunismin kuriin panemisessa, oli oikaistava.
Ammattiyhdistyksistä tarpeekseen saaneet työnantajat olivat käyttäneet Amerikassa jo 1800-luvun lopusta lähtien hämärämiehiä tavoitteidensa ajamiseksi. Mallin lakonmurtajajärjestöihinsä he olivat ottaneet
Venäjän mustasotniasta, roskajoukosta, joka oli rahasta valmis mihin tahansa. Suomen työnantajat olivat omineet idean ja sovelsivat sitä 1920luvun alussa perustamalla Yhtymä Vientirauhan.226
Onkin aihetta kysyä, oliko Lapuan kahakka lainkaan spontaani, vai
sovellettiinko siinäkin mainittua ideaa. Vaikka meillä ei ole varmaa vastausta, indisioita on. Ihmetystä herättää jo se, että ”Pihkalan kaartin”
asiamiehenä toiminut velkaantunut Vihtori Kosola sattui olemaan oikeaan
aikaan oikeassa paikassa. Vaikka hänellä oli monien mielestä suuria yhteiskunnallisia ansioita, vanhenevan aktivistin talonpito oli jäänyt viime
vuosina huonolle tolalle; hänellä oli mm. paljon velkoja. Niinpä hän
tarvitsi rahaa ja varmasti myös tiesi, mistä ja miten sitä oli saatavissa.227
Koska 1920-luvun lopussa taloudellinen tilanne kävi talonpojille entistä uhkaavammaksi, hyvä kysymys on, ostiko joku Kosolan hoitamaan
”demokratian tervehdyttämistä”? Mahdollista on, että hänellä olisi saattanut vaikeuksissaan olla halukkuutta ”lehmäkauppoihin”. Oliko hän
sittenkin pelkkä työnantajapiirien renki ja bulvaani?
Vaikka näihin kysymyksiin olisikin myönteinen vastaus, meillä ei
ole kuitenkaan mitään vedenpitävää näyttöä siitä. Jos joku on aikeissa
perustaa mustasotnian, hän tuskin jättää siitä todisteita jälkeensä. Vaikka on paljon puhuttu siitä, ettei Etsivä Keskuspoliisi ollut 1920-luvulla
vielä kiinnostunut oikeistolaisuudesta, ehkä 1944 maan miehityksen
pelossa hävitetyt aineistot olisivat saattaneet sittenkin antaa jonkinlaista
valaistusta kysymykseen. Nyt sellaista ei poliisin arkistosta tule.
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Vastausta ei löydy Riekin ja Jalmari Finnen kirjeenvaihdostakaan,
eikä mahdollisia yksityiskirjeitä läheisten työtovereiden kanssa ole säilynyt. Vaikka Riekki oli sitä mieltä, että työnantajatahot käyttivät Lapuan
liikettä tarkoitusperiensä ajamiseksi ja pitivät sitä myöhemmin jopa keinotekoisesti hengissä, hän ei väittänyt koskaan, että työnantajat olisivat
olleet Lapuan yhteenoton sylttytehdas ja rahoittaneet liikettä.
Etsivän Keskuspoliisin olisi pitänyt ohjesääntönsä mukaan seurata
”yrityksiä tai toimia, jotka ovat [- -] omiansa järkyttämään valtakunnan
yleistä turvallisuutta tahi laillista yhteiskuntajärjestystä” (1§). Myöhemmin on helppo olla jälkiviisas ja sanoa, ettei olisi pitänyt tyytyä vain
kommunismin tarkkailuun, vaan olisi pitänyt haistella myös oikealta
puhaltavia tuulia.
Vaikka Riekki oli kiinnittänyt Lalli-liittoon huomiotaan, hänen suhtautumisensa Lapualta alkaneeseen liikehtimiseen ei ollut yhtä kriittinen. Entisenä aktivistina hänen on täytynyt kuitenkin ymmärtää, mitä
oli tapahtumassa. Olihan hän 1919 kokenut vallankaappaushankkeen
muiden aktivistien mukana melko läheltä. Tuskin oikeistopurkausta ja
sen kehitystä oli vaikea nähdä; olihan muuallakin maailmassa tapahtunut samanlaista.
Riekin mielestä liikehtiminen ei ollut mitenkään ongelmallista, sillä
liikkeellä oli se ”isänmaallinen väki”, johon hän itse ja monet hänen
työtoverinsakin katsoivat kuuluvansa. Lapualaisten etujoukoissa oli sitä
paitsi hänen vankilatoverinsa, jota monet vapaussoturit, rintamamiehet
ym. seurasivat. Myös monien viranomaisten ja johtavien poliitikkojen
esimerkki presidenttiä myöten lienee vaikuttanut.
Kun Lapua nousi, Riekki oli itse asiassa tyytyväinen; liikehtiminen
pakotti muutenkin suurissa vaikeuksissa olevat kommunistit entistä ahtaammalle ja ehkä vauhdittaisi lainsäädännön kiristämistä suuntaan,
joka mahdollistaisi kommunistien toiminnan kitkemisen kokonaan suomalaisesta yhteiskunnasta.
Vaikka Riekki oli saavuttanut jo voittoja työssään, laillisuuden seuraaminen oli osoittautunut tehottomaksi. Hän ei ollut koskaan intoillut
sillä, vaan oli intrigoinut muiden aktivistien mukana. Nyt kansannousu
antoi hänelle uutta toivoa suuren tavoitteen saavuttamiseksi..
Niin kauan kuin toiminta pysyisi suunnilleen laillisuuden raameissa
ja palvelisi yhteiskunnan säilyttämistä, Riekin mielestä ei ollut mitään
vaaraa. Hänen mukaansa liikkeellä olivat piirit, ”jotka eivät koskaan ole
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hallituksessa, mutta silti seuraavat likeltä asioita katsoen jostain syystä
vastuun koko maan menestyksestä lepäävän hartioillaan”.228
Riekki pettyi kuitenkin pahasti. Kansanliike alkoi uhitella ja määräillä, ja siitä nousi ennen pitkään demokratialle lyhyen itsenäisyyden
ajan pahin uhka.

SANOMALEHDET

KOMMUNISTIHYSTERIAN LIETSOJINA ?

Lapualla pidettiin 15. maaliskuuta 1930 toinen kansalaiskokous, jossa
perustettiin Suomen Lukko-järjestö. Kosolasta tuli sen 32-henkisen valtuuskunnan kokoonkutsuja ja päätoimittaja Artturi Leinosesta myöhemmin puheenjohtaja. Talousasioista vastaavaksi valittiin Martti Pihkala apunaan ylioppilas Mikko Jaskari. Leinosen linja joutui heti kovalle koetukselle. Kansanliikkeen liepeillä alkoi hiippailla laillisuudesta
piittaamatonta väkeä, jota viehätti vain suora toiminta.229
Juha Siltalan mukaan aktivistien menetelmät herätettiin henkiin.
Ennen pitkää joukkoliikkeestä kuoriutui pelottava vaatija, joka ulkoparlamentaarisine toimintamuotoineen nosti Lapuan lain kirjoitetun
lain yläpuolelle. Mukaan liittyi aktivisteja, kuten tohtori Kai Donner,
tehtailija Isak Kaitera, eversti Aimo Hallberg, S. J. Pentti ja Rafael Haarla.
Yleensäkin liikkeessä oli paljolti samoja henkilöitä kuin vuosien 1914–
1918 jääkäriliikkeessä. Myös monet Pohjanmaan maalaisliittolaiset olivat innolla mukana. Liike otti jo varsin pian suuria vapauksia, painosti
ja vaati melko täydellistä yhteiskunnan remonttia.230
Vaikka Etsivän Keskuspoliisin olisi pitänyt suojella valtiota ja sen
kansalaisia kaikilta vaaroilta, sen palkkalistoilla olevat eivät nähneet mitään vaaraa siinä, kun poliittisesti jyrkät yksityishenkilöt ryhtyivät hoitamaan viranomaistehtäviä ja luokittelivat, kuka oli kommunisti ja kuka ei. Kyydityksien myöhemmin alkaessa monet Etsivän Keskuspoliisin
henkilökunnasta ryhtyivät jopa antamaan ”virka-apua” lapualaisille.231
Tärkeä vedenjakaja suhteessa lapualaisuuteen oli Työn Äänen kirjapainon rusikoiminen Vaasassa ja sen työntekijöiden pahoinpitely maaliskuussa 1930. Kun iskun suorittajista kaksi teki pian itsemurhan, tapahtumat jakoivat mielipiteet kahtia. Toisille he olivat marttyyreja, mutta
varsin monet kääntyivät jo tässä vaiheessa liikettä vastaan. Lopullisesti
kansalaiset havahdutti presidentti Ståhlbergin kyyditys lokakuussa 1930.232
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Vaikka Finne oli kehottanut Riekkiä pitämään matalaa profiilia, nyt
hän usutti valitsemaan toisen taktiikan. Hän kannusti kertomaan sanomalehdistölle vangitsemisista ja yhdistyksien lopettamisista, joiden ohella Vaasan teon tekijätkin voitaisiin tuomita. Jos heitä rangaistaisiin, eikä
mihinkään kommunismin rajoituksiin ryhdyttäisi, mieliä jäisi kalvamaan katkeruus. Finnen mielestä Riekki saattoi jopa pelastaa maan kaaoksesta, mikä oli mairittelevaa. Maaseudulla hän itse oli ymmärtänyt,
miten siellä vihattiin kommunisteja. Ellei nyt toimittaisi, saattaisi seurata verinen yhteenotto jossakin Pohjanmaalla.233
Vaikka Riekki myönsi, että asiat olisi hoidettava Finnen ehdottamalla tavalla, hän kieltäytyi ottamasta vastaan tämän imartelua. Hän oli
jo luopunut tapahtumien seurauksena periaatteestaan pysyä hiljaa, sillä
onnistuneista kommunistijutuista pitäisi hänenkin mielestään tehdä
”reklaamia”. Sanomalehtien itse laatimat kirjoitukset olivat päin mäntyä
”ja melkein miinukseksi asialle”. Hän myönsi, että Neuvostoliitossa vielä elävä ”terroristisuunta” sai tapahtumista vettä myllyynsä. Häntä harmitti, että maaherra Sarlin oli antanut Etsivän Keskuspoliisin etsivän
nimen sanomalehdille, mikä vaikeuttaisi toiminnan seurantaa, ”sillä
aktivistina on minulla toki luottamusta ’fasisti’leirissäkin”. Hän pelkäsi,
että tapahtumat antaisivat vielä syyn ”’työväen itsepuolustusjärjestöjen’
s. o. uusien punakaartinitujen istuttamiseen”, mistä olikin jo näyttöä.234
Finnen mielestä paras ratkaisu korjata väärät väitteet kommunismiuhasta olisi pestata joku ammattitaitoinen toimittaja laatimaan tiedotuksia. Nyt ne olivat asiallisia, mutta liian jäykkiä. ”Niiltä puuttuu aivan
yleisesti sanomalehtityylin nasevuus ja lauseitten terävyys.” Tässä kirjailija oli ammattimies ja varmasti oikeassa. Hän pelottelikin käänteellä
huonompaan. Koska valtio oli antanut kommunisteille samat oikeudet
kuin muillekin ja oli kaupan päälle valmis suojelemaan heitä, seurasi
yhteenotto. Lapuan liikkeen takana oli hänen mielestään perhetunteesta
kehittynyt alkeellinen valtioajatus, jonka mukaan valtio ei voinut antaa
suojaa sitä hävittämään pyrkiville (kommunisteille). Vaikka lähitulevaisuudessa ei tapahtuisi mitään, vähän ajan päästä tapahtuisi tekoja, ”jotka muutamat hurmahenkiset saavat aikaan ja toisten täytyy ottaa kanta
niiden suhteen ja tämä kanta perustuu tunteeseen.”235
Riekin vaatimattomuus huvitti kirjailijaa. Riekillä piti olla selvillä
osuutensa maan rauhoittamisessa. Merkitystä oli vain sillä, mikä oli hänen toimintansa tulos. ”Vaikka vartalosi ylle ottaisit miten piukan pu224

vun tahansa, niin kyllä sinun leveät hartiasi sittenkin näkyvät”, hän ylisti ystäväänsä. Finne mainitsi lukeneensa Helsingin Sanomien pääkirjoituksen fasismista. Siihen hän ei uskonut. Johtajaksi tarvittaisiin karismaattinen mies. ”Sellaista miestä ei ole meillä nykyään.”
Finnen neuvoista rohkaistuneena Riekki lähetti Helsingin Sanomiin, Uuteen Suomeen ja Suomenmaahan lisätietoja pidätyksistä. Lopputulos ei rohkaissut. Helsingin Sanomat oli kerännyt lukuisat jutut
yhteen ja ”antanut niille kelpo hyvän paikan”. Tiedote oli hyvin myös
Uudessa Suomessa, mutta sitäkin kehnommin talonpojille leviävässä
Suomenmaassa. Häntä suututti lisäksi lehden julkaisema kommunistien väite, jonka mukaan Etsivän Keskuspoliisin laatima pöytäkirja ei
ollut totuudenmukainen. Hän harmitteli lehden tökeröä tiedottamista
vielä myöhemminkin. Ei ollut ihme, jos talonpojat ryhtyivät ”fasisteiksi” tietämättömyyttään ja uhkasivat Oulun kommunistikirjapainon räjäyttämistä seuraavana päivänä. Myös Hufvudstadsbladetia hän arvosteli, koska se ei halunnut julkaista kommunistiuutisia lainkaan, ”vaikka
juuri ’laillisia’ tuomioita oli jyräytelty”.236
Vastuun vierittäminen kommunistihysteriasta sanomalehdistölle on
mielenkiintoinen ja mahdollisesti siihen oli osittain aihettakin. Kansa
oli taipuvainen uskomaan, mitä lehdet kirjoittivat. 237 Vaikka Riekki oli
itse monet kerrat korostanut, että kommunismi oli lyöty ja vaatinut sille armoniskua, lehdistö esitti asiat aivan toisin. Se loi kuvaa, että maan
itsenäisyys oli yhä suuremmassa vaarassa. Kaiken lisäksi lapualaiset perustivat huhtikuussa 1930 Aktivistin levittämään vääristeltyä totuutta.
Kohta alettiin myös huhuta oikeistovallankaappauksesta. Linturi oli
puhunut yhdestä ryhmästä, Finne kahdesta. Siviilien pitäisi aloittaa Hämeenlinnasta, jonka ympäristössä asui varakasta talonpojistoa. Kapinalliset tukeutuisivat suojeluskuntiin ja osittain myös Pohjanmaahan. Toisen ryhmän muodostivat tyytymättömät upseerit. Heidän avullaan johtoon nousisi joku valtiollisesti tunnettu henkilö ja ”hänen rinnalleen sotilaallinen piiska”. Tämä Viipurista päin oleva joukko piti hankettaan
ainoastaan järjestyksen palauttamisena. Joukko saattaisi myös puuhata
sotaa taloudellisissa vaikeuksissa olevaa Neuvostoliittoa vastaan. Ryhmät
olivat kateellisia toisilleen ja saattaisivat syödä toinen toisensa. 238
Finne pelottelikin, että kommunismia suurempi vaara nousisi oikealta. Hän väitti, että syksyä varten haudottiin jotakin. ”Älä ihmettele,
jos tulee sellainen suunta, että uudeksi presidentiksi valitaan mies, joka
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on hyvin luja ja hänelle annetaan diktaattorin valta, suorastaan siis maskeerattu valtiokaappaus”, hän pelotteli Riekkiä.
Riekki rauhoitteli miestensä tietävän mainitusta fasistipuuhista. Uhat
olisi eliminoitavissa parannusten, politiikan sekä henkilökohtaisen vaikutuksen avulla. Oikea fasismi kehittyisi sen sijaan yhtä varmasti kuin tuberkuloosi. ”Ohrana pitää huolen desinfioinnista, diagnoosiin tarpeellisista Röntgenkuvien hankinnasta ja vastamyrkkyjen annosta”, hän veisteli.
Riekki pelkäsi kuitenkin, että ”terve fascismi” oli pureutumassa suomalaisiin. Vaikka poliitikkojen olisi huolehdittava, ettei se pääse kehittymään turmiolliseen suuntaan, rohkeutta uudistuksiin puuttui. Niiden
tarpeellisuuden he kyllä myönsivät, mutta mitalien kilistessä unohtivat.
Hänen mielestään valta pitäisi ottaa ammattisotilailta ja suojeluskunnilta
pois; suojeluskuntia saisi käyttää vain armeijan reservinä. Lopuksi hän
paljasti olevansa lähdössä muutamaksi viikoksi lomalle. Hän aikoi tehdä
rauhoitustyötä muiden aktivistien – lähinnä ”špalernajalaisten” – kanssa.
Pelot olivat aiheellisia. Lapualaiset kokoontuivat huhtikuussa 1930
kolmanteen maakunnallisen kokoukseensa. Vielä alussa maltillisesti esiintynyt Kosola siirtyi jyrkempien joukkoon. Sinne hakeutuivat myös opettaja Kustaa Latvala ja Iivari Koivisto. He hyväksyivät Vaasan teon ja ottivat siitä kollektiivisen vastuun. Maaherralle lähettämänsä tunnustuskirjeen ensimmäisenä komeili Kosolan nimi.239
Suomen Lukko menetti merkityksensä. Monikaan ei välittänyt siitä,
että se tuomitsi Vaasan tapahtumat; muutamat alaosastot toimivat päinvastoin. Kansanliikkeen päämaja syntyi Lapualle, jossa sen keskukseksi
tuli Kosolan talo. Huhtikuun lopulla lapualaiset perustivat Ralf Haarlan
rahoittamana Aktivistin äänenkannattajakseen, joka ryhtyi manipuloimaan kansaa. Keväällä 1930 kansanliike oli jo täysin omilla teillään. Silloin alettiin yleisesti puhua Lapuan liikkeestä, vaikka Suomen Lukko
olikin vielä olemassa. Leinonen jätti järjestön puheenjohtajuuden vasta
lokakuussa presidentti Ståhlbergin kyydityksen jälkeen.240
Kun Riekki palasi kesälomaltaan Oulusta, Finne maalasi pirua seinälle. ”Mieliala Pohjanmaalla on pelottavan kireä”, hän kirjoitti. Hänen
tuttavansa oli uhonnut, että kahdessa tunnissa pohjalaiset polkaisisivat
kokoon 2 000 miestä ja viidessä tunnissa jopa 10 000 aseisiin. Ellei asioita saataisi järjestykseen, Vaasan korjattu kirjapaino tuhottaisiin. Hän
pelkäsi, ettei poliisista olisi sen suojelijaksi, minkä vuoksi olisi käytettävä suojeluskuntia. Hän ennusti, että viikon päästä Suomessa olisi ”lievä
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diktatuuri jossakin muodossa tai sitten kaaos”. Toiminnan keskipisteenä
olisi Tampere. Hän oli valmis valitsemaan diktatuurin, sillä ensi kuussa
asiat kehittyisivät vieläkin pidemmälle. Hän muistutti, miten Riekki oli
vuosikaudet painottanut kommunismin vaarallisuutta, mutta häntä ei
ollut uskottu. ”Pelkään hermojesi kestävyyttä, sillä sinua pidetään näinä
aikoina kovassa pinteessä,” hän pelotteli.241
Ennusteet eivät toteutuneet – eivät aivan sellaisina, eivätkä Finnen
uskomassa määräajassakaan. Uhkakuvat aiheuttivat varmasti kuitenkin
paineita Riekille, jonka oli suhteutettava informaatio edessä olevaan
talonpoikaismarssiin. Hän ilmoittikin olevansa melko täydellisesti samaa mieltä; vaikeat ajat olivat edessä. ”En sentään panisi empimättä –
suojeluskuntia vahdinpitoon”, hän kuitenkin korosti.242

”HULLUTTELUHENKEÄ”

ARMEIJASSA

Kun Neuvostoliitossa ryhdyttiin kollektivisoimaan, sillä oli kauaskantoisia
seurauksia. Sitä mukaa kuin maatalous joutui ahdinkoon, tyytymättömyys
kasvoi. Ehkä viestit ilmenneistä vaikeuksista ja talonpoikien vastarinnasta
herättivät Suomen äärioikeistossa toiveita siitä, että ”savijaloilla seisova jättiläinen” saattaisi hyvinkin romahtaa omaan mahdottomuuteensa.243
Riekki piti helmikuussa 1930 Neuvostoliiton oloja yhtä kehnoina
kuin sotakommunismin aikana. Vaikka johtajilla oli hätä, he eivät olleet
menettäneet kuitenkaan toivoaan, koska niin paljon huusivat. ”Onhan
niin, että kun hukkuvalla ei ole enää avun mahdollisuutta, niin hän
heittää huutamisenkin, säästääkseen voimiaan ja vielä hetken hengittääkseen”, hän kirjoitti Pontus Artille. Komintern järjesti Riekin mukaan ”kaikenlaisia punaisia ja imperialistisen sodan vastustamispäiviä
y. m.” ongelmien peittämiseksi. Tosi paikka oli kuitenkin edessä. Oli
monenlaisia vastoinkäymisiä ja hajaannusta kommunistien riveissä.244
Riekki ei uskonut kuitenkaan kaikkein hurjimpia huhuja, eikä hän
pitänyt asiallisena ärsyttää naapuria. Niinpä kun Karjalan ja Inkerin pakolaiset pitivät helmikuussa Helsingissä konferenssin, johon hänen
virkamiestoverinsakin suhtautuivat kovin myötämielisesti, hän ei malttanut olla nälvimättä liian ”intoilevaa sävyä ja yleisesikunnan liiallista
osuutta asiassa”. Hän ei ollut koskaan lämmennyt kunnolla heimoaatteelle, eikä hyväksynyt AKS:ää, vaikka hän olikin entinen Vienan kävi227

jä. Hän piti selvänä, että konferenssista, jossa oli ollut epäluotettavaakin
väkeä, oli mennyt raportti Moskovaan. Kaikki viittasi salaisen poliisin,
GPU:n toimintaan, hän vakuutti Artille.245
Vaikka Suomen kommunistit oli pantu seinää vasten, Venäjän mahdollisen romahduksen varaan laskettiin Riekin mielestä aivan liian paljon. Hän pelkäsi, että edustajien tulo Helsinkiin valtion kustannuksella
aiheuttaisi myös hallitukselle harmia. ”Tiedän m. m. Eino Suolahden
ennen kokousta varoittaneen Valleniusta havittelemasta liikoja ja eilen
totesin, että Talvela y. m. pyrkivät levottomina lähentelemään minua.”
Vaikka pelkoihin ei ollut aihetta, ystävän oli kuitenkin hyvä kuulla hänenkin versionsa, ”koska epäilen aktiivista hullutteluhenkeä olevan enemmän kuin uskotaan,” hän kirjoitti.246
Kun Riekki pohdiskeli huhtikuussa Finnelle tämän puheita mahdollisesta vallankaappauksesta, hän ei uskonut täysin armeijan aktiiviseen rooliin. Sotilaiden politikoimisen hän näki kyllä ongelmana ja oli sitä mieltä,
että heiltä pitäisi ottaa valta pois; olkoot he sitä mitä ovat – sotilaita.247
Samassa yhteydessä Riekki viittasi Neuvostoliiton vaikeuksiin ja puheisiin Ukrainan mahdollisesta erosta. Huhuista päätellen se oli lähellä,
mutta siellä oli ehkä vieläkin taitamattomampaa väkeä kuin Suomessa.
Ukrainalta puuttui hyvä johtaja, joksi eivät hänen mielestään entiset
atamaanit kelvanneet, ”eivätkä vielä ystäväni jääkäritkään, vaikka pyrkivätkin yhdessä panosta porareikään tälläämään”, hän heitti.
Riekin viittaus aktivisti- ja jääkäripiirien yleiseen Venäjän vastaisuuteen ja intoon seikkailla sillä suunnalla ei ollut uutta. Neuvostoliiton
kylvöjen onnistuminen ratkaisisi paljon, mitä tapahtuisi. Jääkäriaktivistit olivat näihin aikoihin palaamassa heimopolitiikkaan. Uudessa Karjala-liikkeessä heitä oli mukana useita, mm. jääkärieverstit A. A. Kaila ja
Paavo Talvela sekä jääkärieverstiluutnantti Eero Kuussaari. He toivoivat
Ukrainan suunnalta tukea Karjala-kysymyksen hoitamiseksi. Puuhasta
tiesivät myös Yleisesikunnan päällikkö Kurt Martti Wallenius ja jääkärieverstiluutnantti Ilmari Relander. Hanke oli jo niin pitkällä, että vanha
aktivisti Herman Gummerus oli matkustanut ulkomaille tunnustelemaan tilannetta. Hän oli esitelmöinyt Pariisissa Ukrainan, Kaukasian ja
Turkestanin ”vähemmistökansallisuuksien johtajille”, jotka puolestaan
ilmaisivat myötätuntoaan itäkarjalaisia kohtaan. Asian teki kiusalliseksi
se, että Wallenius oli lähellä niitä tahoja, jotka olivat puuhan takana.
Niinpä ulkoministeri Hjalmar Procopé katsoikin aiheelliseksi varoittaa
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tätä. Ulkoministeriö oli yhteydessä muihinkin puuhassa mukana oleviin ja sai oman käsityksensä mukaan tilanteen vaivoin selviämään.248
Riekki ei ainakaan näytä olleen kovin hermostunut sotilaiden aktiivisuuden vuoksi. Hän tunsi heitä varsin hyvin jo ennestään, eivätkä huhut olleet sinänsä uutta. Varmaa oli, ettei monikaan heistä ollut täysin
tyytyväinen maailmanmenoon.
Jonkinlaisia ajatuksia lienee herättänyt, kun Finne paljasti talonpoikaismarssin jälkeen Rafael Haarlan tahon havitelleen maahan diktatuuria, ja että yhtenä hänen varteenotettavana diktaattorikandidaattinaan
oli Yleisesikunnan päällikkö Wallenius. Riekki oli tällöin kuitenkin jo
sitä mieltä, että Yleisesikunnan ja ”sotaherrain usko lapualaisuuteen” oli
horjumassa. Hän myönsi, että ”puhuttuhan on Vallesta”, mutta muut
olivat jo vetäytymässä sivuun, koska aika ei ollut suosiollinen. Koska
asia oli Riekin mielestä kaikesta huolimatta tulipaloarka, hän kirjoitti
ystävälleen: ”Älä tätä vain muille sano.”249
Myös Riekin kanssa paljon kanssakäymisessä ollut presidentti Relander seurasi tilannetta. Hänen mukaansa jyrkimmät lapualaiset olivat
tyytymättömiä Walleniukseen, jota hän oli kehottanut varottamaan upseereitaan politikoinnista. Ainakin itse hän oli selvillä vaarasta ja koetti
pitää näppinsä irti sellaisesta. Mutta kun presidentti sai uutta tietoa,
joka oli aihetta ottaa vakavasti, hän määräsi kenraaliluutnantti V. P. Nenosen sotaväen päällikön sijaiseksi tämän ollessa sairaana. ”Minusta
tuntui melkein siltä, ettei tämä ilmoitukseni ollut W:lle erikoisemmin
mieleen,” presidentti kirjoitti.250
Vaikka pelot Yleisesikunnan päällikön ja joidenkin muidenkin upseereiden harrastamasta seikkailupolitiikasta saattoivat olla ylimitoitettuja, epäilyjä ei hälventänyt se, kun Wallenius teki syksyllä 1930 yllätysvierailun Puolaan, jossa hän tapasi maan johtajan Josef Pi…sudskin.251
Vierailu pantiin merkille myös Moskovassa, sillä tunnetusti Yleisesikunnalla oli ollut sotkuinen yhteistyö emigranttien kanssa. Kohta
huhuttiin Walleniuksen ja Pi…sudskin suullisesta yhteistoimintasopimuksesta. Helsingin Sanomien päätoimittaja Eero Erkko väitti tietävänsä tällaisen sopimuksen olemassaolon. Mutta kun asiaa tutkittiin,
Walleniuksen ei todettu syyllistyneen mihinkään luvattomaan. Itse hän
väitti joutuneensa puolalaisten epäsuosioon, koska juuri hän oli halunnut romuttaa sotilaallisen yhteistyön kaukaisen Puolan kanssa, sillä hän
ei ollut pitänyt ilman Saksaa tapahtuvaa toimintaa mielekkäänä.252
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Riekki oli pannut armeijan puuhat merkille. Varmasti kiinnostukseen vaikutti myös kilpailu Yleisesikunnan kanssa. Vaikka hän oli ollut
Walleniuksen kanssa hyvää pataa vielä 1918, ne ajat olivat menneitä.
Tämä oli vaarallinen mies, jota oli seurattava.

TALONPOIKAISMARSSI

HEINÄKUUSSA

1930

Suuri haaste oli heinäkuun alussa1930 tapahtunut talonpoikaismarssi,
jonka aattona lapualaisuuteen varauksellisesti suhtautunut Kallion hallitus erosi. Uuden hallituksen muodosti monille lapualaisille mieluinen
P. E. Svinhufvud (1930–1931).253
Marssille on haettu esikuvia läheltä ja kaukaa. On viitattu ruotsalaisten talonpoikaismarssiin (ns. bondetåget) vuodelta 1914 ja Mussolinin
Rooman-marssiin (Marcia su Roma) vuodelta 1922, jotka saattoivatkin
toimia malleina.254
Merkityksetön malli ei ollut kuitenkaan Helsingissä toukokuussa
1918 pidetty talonpoikaisjoukkojen paraatikaan, jonka yhteydessä Mannerheim esitti tunnetun testamenttinsa. Tuolloin Mannerheim esitti,
että olisi luotava yhteiskuntajärjestys, joka suojaisi suomalaisia ”samanlaiselta hirmukaudelta”. Valtiolaivan peräsin olisi uskottava käsiin, ”joihin eivät puoluekinat ylety ja joiden ei ole tarvis kompromisseja tehdä,
pilkkahinnasta kaupitella hallitusvaltaa”. Mannerheim oli jo pyrkinyt
tavoitteeseen taustajoukkojensa avulla 1919 ja 1921 turhaan. Nyt oli samasta asiasta kysymys. Vuonna 1930 monet kansalaiset halusivat jälleen, että testamentti olisi vihdoinkin lunastettava.255
Kun ensimmäiset tiedot marssista levisivät, sosiaalidemokraatit yrittivät estää sen. Tannerin mukaan marssi oli liian suuri myönnytys oman
käden oikeutta harrastaville. Mitään kommunismin uhkaahan ei ollut;
sen oli Etsivä Keskuspoliisikin todennut monet kerrat. Marssin vastaanottaminen oli hänen mielestään melkein samaa kuin valtiojärjestystä ja
hallitusta vastaan suuntautuvan vallankumouksellisen liikkeen suosiminen. Presidentti Relander oli kuitenkin haluton kieltämään marssia, sillä hän oli pitänyt kansanliikettä tervetulleena. Riekkikään ei vastustanut
marssia.256
Marssin puuhaajissa ja sen hyväksi työskentelevissä oli vuoden 1918
valkoisia, jääkäreitä ja muita upseereita. Jääkärieverstit Talvela ja
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Woldemar Hägglund toimivat marssin keskeisimpinä organisaattoreina.
Marssilla oli myös poliittinen siunaus, sillä Svinhufvudin tuoreen hallituksen kulkulaitosministeri Rolf Witting myönsi Helsinkiin saapuneille
50 %:n alennuksen rautatielipuista. Maan johtavat työnantajat takasivat
marssin kulut 32 0000 mk:aan saakka. Myös lakonmurtaja-järjestö tuki
järjestelyjä suurella summalla.257
Lapuan liike ei ollut aluksi suojeluskuntajärjestölle ongelma. Vasta
kesällä 1930 järjestön yliesikunta alkoi painottaa, että kukin oli omalla
vastuullaan liikkeellä. Suojeluskuntapukua ei saanut käyttää lapualaisten tilaisuuksissa, eivätkä poliisiviranomaiset pyytäisi suojeluskuntalaisten apua mahdollisien järjestyshäiriöiden ehkäisemiseksi. Lopulta tilanne muodostui kuitenkin ongelmalliseksi.258
Vaikka sotilaissa, virkamiehissä ja poliitikoissakin oli marssin kannattajia, oli myös vastustajia. Jääkärikenraaliluutnantti Harald Öhquist
kuului vastustajiin. Eräiden tietojen mukaan hän oli jopa valmis estämään marssin väkivalloin. Myös entinen sisäasiainministeri Linturi oli
harmistunut siitä, että marssi sallittiin. Hänenkin mielestään se olisi pitänyt estää sotaväen avulla. Myös Lapuan liikkeeseen pettynyt Ilkan
päätoimittaja Leinonen kuului vastustajiin.259
Marssi joutui vaaraan, kun joukko lapualaisia tunkeutui vain pari
päivää ennen sitä eduskuntaan ja raahasi kansanedustajat Eino Pekkalan
ja Jalmari Rötkön väkivalloin perustuslakivaliokunnan istunnosta ulos
sekä kyyditsi Lapualle. Sekään ei vienyt marssilta kuitenkaan kaikkia tukijoita, eivätkä näkyvästi puolesta liputtaneet tuominneet liikettä.260
Etsivän Keskuspoliisin suhtautuminen välikohtaukseen oli mielenkiintoinen. Vaikka vasemmistokansanedustajat pelkäsivät kuollakseen
tehtäviensä hoitamista eduskunnassa, he eivät saaneet minkäänlaista
suojelusta. Kun lapualaisten iskujoukko hyökkäsi eduskuntaan, Riekki
tiettävästi varotti heitä puhelimitse vastassa mahdollisesti olevista sakilaisista. Tämä viittaisi teon hyväksymiseen ja yhteistyöhön.261
Riekki oli hyväksynyt kansannousun alkumetrit, jopa antanut tukea
toimintaa. Vasta kun väkivallanteot kasvoivat tuntuvasti, hän ryhtyi tarkistamaan kantaansa. Tämä tapahtui selvästi kuitenkin vasta talonpoikaismarssin jälkeen.
Riekin ja Finnen kirjeenvaihto ei koskettele talonpoikaismarssia,
eikä siitä ole Etsivän Keskuspoliisin arkistossakaan juuri mitään. Olisiko
sitä ollut 1944 hävitetyissä aineistoissa, on vaikea sanoa.
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Myöhemmin Riekki muisteli, että marssista oli kyllä presidentin,
hallituksen ja Yleisesikunnan kesken paljonkin puhetta. Vaikka mieliala
oli hermostunut, tulevaisuuteen suhtauduttiin kuitenkin luottavaisesti;
ei uskottu kapinointiin, sillä ”talonpoikaismarssin takana oli sentään
niin vakavia piirejä”, että sen tarkoitus oli rajoittua pelkkään rauhalliseen demonstraatioon. Etsivän Keskuspoliisin oli kuitenkin seurattava
sitä, olisiko ”lievemiehiä ja hulinameininkejä”. Hän myönsi, että Kosola
oli yrittänyt ”kukkoilla” marssin aikana Ostrobotnialla hänelle, mutta
rauhoittunut kuitenkin pian.262
Ennen marssia kesäkuussa Lapualla vierailleen ja kansanliikkeestä
silloin myönteisen lausunnon antaneen pääministeri Svinhufvudin ja
lapualaisten välit kiristyivät eduskunnan välikohtauksen vuoksi. Pääministeri uhkasi hallituksen edustajien poisjäännillä, elleivät laittomuudet
lopu. Sovinto syntyi hetkeksi. Presidentti Relander, pääministeri Svinhufvud, hallituksen edustajat ja kenraali Mannerheim seuralaisineen
seisoivat Kosolan kanssa rinnatusten ottamassa marssia vastaan.263
Hallitus ryhtyi marssipäivänä mielenkiintoiseen operaatioon. Se pidätytti kommunistikansanedustajat, mistä oli sovittu presidentin kanssa
jo Svinhufvudin hallituksen nimittämispäivänä. Ehkä tämä lainvastainen toimenpide vei perusteita suurimmilta intoilijoilta hyökätä hallitusta vastaan. Ehkä se hillitsi marssijoissa olleita ääriaineksia ryhtymästä
mielettömyyksiin? Vaikka presidentti ja Svinhufvudin hallitus näin nöyrtyivät lapualaisten edessä, he eivät täysin luottaneet marssin rauhallisuuteen. Hallitus antoikin sotaväen päällikkö Sihvolle valtuudet ryhtyä tarvittaviin varotoimiin.264
Helsingin Sanomat luotti lapualaisten vakuutteluihin vieläkin vähemmän. Jos liike olisi pysynyt laillisuuden tiellä, olisi kaikkien muiden
paitsi kommunistien, myötätunto sen puolella. Nyt laajoissa kansalaispiireissä oltiin huolestuneita. Lehden mielestä marssi olisi pitänyt siksi
kieltää. ”Tämän kantamme perustuksena on ollut ensinnäkin se, että
kiihtyneessä mielentilassa saattaa suurten väkijoukkojen kokoontuminen tuottaa arvaamattomia seurauksia, vaikkapa johtajat tekisivätkin
voitavansa järjestyksen ylläpitämiseksi.”265
Kaikki sujui kuitenkin rauhallisesti. Marssilla, paraatissa ja pallokentän juhlassa korostui isänmaallis-kristillinen paatos, josta vastasivat tilaisuuksissa puhuneet. Kosolan mukaan Suomen talonpoikien edustajat
olivat kokoontuneet samalle torille kuin ”vuoden 1918 vapaussodan
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riemullisiin päättäjäisiin, mutta tällä kertaa vakava huoli mielessämme,
raskas tunto rinnassa siitä, että isänmaan ja Suomen kansan elämä ja
onni jälleen on ankarasti uhattuna”.266
Kosolan mukaan tie ei ollut kuljettu loppuun. Marssijat lausuivat
tunnustuksensa hallitukselle, joka oli antanut kommunistien pidätysmääräyksen. Marssijat odottivat, että eduskunta lähtisi hallituksen viitoittamalle tielle. Lakiesitykset, jotka johtaisivat marssijoiden hyväksymään tavoitteeseen, odottivat eduskunnan hyväksymistä. ”Me tahdomme uskoa, että maan tulevaisuutta turvaavat lait nyt saadaan.” Kun hän
vielä lopuksi pyysi tekohurskaasti Jumalan siunausta marssijoiden taistelulle, moni saattoi kysellä mielessään, mitenkähän tässä käy.
Monet lehdet suitsuttivat marssin onnistumiselle. Helsingin Sanomatkin pani tyydytyksellä merkille, että kaikki oli mennyt rauhallisesti, ilman minkäänlaisia järjestyshäiriöitä ja selkkauksia. Lehti toivoi, että
myös jälkijoukkojen poistuminen kaupungista onnistuisi hyvin. Marssi
oli onnistunut myös siinä, että valtiovallalle oli nyt kerrottu laajojen
kansalaispiirien tahto saattaa kommunistit kuriin. Lehti viittasi kuitenkin Lapuan liikkeen uusiin vaatimuksiin, joita se ei voinut hyväksyä.267
Riekki oli kuullut Finnen kautta erilaisia kaappaushuhuja jo hyvissä
ajoin ennen marssia. Artturi Leinonen väittääkin uhotun, että matkalla
tehtäisiin ”selvää koko kansanvallan roskasta”, hallitus ja eduskunta ajettaisiin matkoihinsa ja valta annettaisiin diktaattorille. Talonpoikaismarssi
antoi hänen mielestään ”valtakirjan vastaisille rauhattomuuksille, väkivallanteoille ja laittomuuksille”. Se oli vaarallinen ja lapuanliikkeellekin
tuhoisa. Se voimisti kommunismin kasvualustaa, eikä päinvastoin.268
Vaikka kaikki eivät ole ottaneet Leinosen väitteitä vakavasti, hän oli
kuitenkin vielä marssin aikaan lähellä Lapuan liikkeen johtomiehiä; hänellä oli sisäpiiritietoa. Hänen viittauksensa diktaattoriin on mielenkiintoinen. Mannerheim oli nimetty jo kymmenen vuotta aiemmin
parhaaksi ehdokkaaksi tehtävään. Aktivistit olivat jopa toivoneet häneltä
vallankaappausta. Nuo kymmenen vuoden takaiset ajat olivat vielä tuoreina monen muistissa. Vaikka maa oli ”isänmaallisten” mielestä muuttunut huonompaan suuntaan, Mannerheimilla oli edelleenkin vahva
kannatus.
Mannerheim oli ollut 1919 myös Riekin suosikki, vaikkei hän ollutkaan hyväksynyt tätä varauksettomasti. Vaikka ennen marssia oli puhuttu myös Walleniuksesta ja muutamista muistakin, on hyvinkin mahdol233

lista, että ”Andersson” oli Lapuan kesänä monen toivekandidaatti – ja
mahdollisesti jopa halukas ottamaan tehtävän monien pettymyksien ja
nöyryytyksien jälkeen vastaan.
Vaikka marssijoille oli korostettu, ettei heillä saa olla minkäänlaisia
aseita, melkein kaikilla Turun puolen suojeluskuntalaisilla oli kuitenkin
käsiaseet mukanaan. Porin rykmentin upseereilla oli autossaan pari pikakivääriä ja runsaasti jonkinlaisia konepistooleita. Joillakin oli myös
käsikranaatteja. Paavo Susitaipaleen mukaan oli uhottu, että eduskunnan lehtereiltä ammuttaisiin vasemmisto kuoliaaksi, ellei muu auttaisi. 269
Etsivän Keskuspoliisin papereissa ei ole mitään tietoa tällaisesta, eikä
Riekki muistellut tietäneensä näin radikaaleista suunnitelmista, mikäli
niitä oli ollut. Mutta hänkin tiesi marssijoiden aseista. Siinä ei ollut hänen mielestään kuitenkaan mitään kummallista, sillä ”niitä oli isänmaallisten kansalaisten helppo saada”. Tässä hänen mielestään piili kuitenkin vaara. Jos olisi tapahtunut jonkinlainen provokaatio, marssilla
mukana tai sen liepeillä olleet äärimmäisyysainekset olisivat voineet silloin saada tekosyyn hulinoimiseen, ”josta olisi voinut arvaamatonta kehittyä”.270
Riekin selitys aseiden mukana olosta oli varsin naurettava. Miksi
”isänmaalliset kansalaiset” tarvitsivat monta autollista erilaisia aseita turvakseen, jos he aikoivat käyttäytyä rauhallisesti. Pikemminkin voisi päätellä aseita olleen, jos oli suunniteltu jotakin laitonta. Ehkä suunnitelmia olikin, mutta tosi toimiin ryhtymiseen puuttui rohkeutta. Ehkä
pääministerin tomerat otteet ja sotaväenpäällikkö Sihvon ilmoitus jääkäritovereilleen puolustaa järjestystä oli pannut epäröimään ja punnitsemaan suunnitelmien mielekkyyttä.
Yksi marssijoiden vaatimus oli, että kenraali Mannerheim voisi palata maanpuolustustehtäviin. Presidentiksi 1931 valittu Svinhufvud nimittikin hänet sittemmin puolustusneuvoston puheenjohtajaksi, mikä
lienee tyydyttänyt häntä osittain.271
Riekin mielestä talonpoikaismarssilla pyrittiin yhteiskunnan, puolue-elämän ja ”miksei eduskunnankin” tervehdyttämiseen. Hän asettui
lapualaisten julkisuuteen antamien tavoitteiden ja Mannerheimin muistelmissaan esittämän käsityksen kannalle. Marssi vavahdutti Riekin mukaan poliitikkoja ja ehkäpä hallitustakin. Se oli hänen mielestään jonkinlainen ”memento” rappeutuneelle puolue-elämälle; sen seurauksena
ryhdyttiin kommunisminvastaista lainsäädäntöä tehostamaan. Mistään
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kaappaushankkeesta hän ei puhunut eikä sellaista muistellut havainneensa.272
Riekki näki vielä vuosikymmeniä myöhemmin positiivisia piirteitä
lapualaisten ulkoparlamentaarisessa toiminnassa, vaikka se oli täynnä
laittomuuksia. Ensimmäisen maailmansodan aikana hän oli hyväksynyt
lainvastaiset keinot, koska venäläisetkin rikkoivat lakia. Hän näki aktivistien ja jääkäreiden tehneen moraalisesti oikein. Häneltä löytyi ymmärtämystä myös lapualaisille.

KOMMUNISTITERRORIN

UHKA

Toimet kommunistien savustamiseksi eduskunnasta ja kunnallisista tehtävistä voimistuivat talonpoikaismarssin aikoihin. Kohta lisääntyivät kommunisteiksi väitettyjen kyyditykset ja muut väkivallanteot. Vaikka SKP
oli polvillaan, tekoja perusteltiin yhä uudelleen kommunismin uhalla.
Ennen pitkää Riekkiä huolettikin se, miten Neuvostoliitossa ”pääkonttoriaan” pitävät reagoisivat.
SKP:n puoluekonferenssi kehotti heinäkuussa 1930 tehostamaan
joukkotoimintaa, joka oli kehitettävä ”poliittisen taistelun korkeimpiin
muotoihin”. Talonpoikiakaan ei saanut unohtaa. Pienviljelijät ja muu
maaseutuproletariaatti oli vedettävä mukaan ja heidän kanssaan luotava
luja taisteluliitto ”fasistista diktatuuria” vastaan.273
SKP kehotti perustamaan itsepuolustusjärjestöjä, mutta niiden mahdollisuudet olivat kuitenkin pienet. Mahdollisuuksia heikensivät myös
sisäiset riidat. Osa halusi ottaa terroriteot käyttöön, vaikka puolueen
johto sen kielsi.274
Riekki kiinnitti jo heinäkuussa Sisäasiainministeriön huomiota siihen, että kommunistit olivat Suomen Ammattijärjestön tuella ryhtyneet perustamaan itsepuolustusjärjestöjä. Hänen mielestään SAJ oli asettunut avoimesti järjestämään ”salaisen Suomen Kommunistisen Puolueen johdolla alulle pantua ja nyttemmin jo muodollisesti, joskaan ei
teossa ja vaikutuksessa, yli maan organisoitua ’työväen itsepuolustusta’
ja siinä suhteessa toteuttamassa niitä SKP:n pyrkimyksiä”. Tulkinta oli
aika mielenkiintoinen.275
Heinä-elokuussa Riekki sai lisää huolenaiheita. Yleisesikunta varoitti
Etsivää Keskuspoliisia rajan takaa mahdollisesti odotettavissa olevista
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terroriteoista. Suomalaiskommunistit olivat ryhtyneet Leningradissa salaisen poliisin (GPU) myötävaikutuksella jo kevätkesällä värväämään
punaisia tekojen suorittajiksi. Vapaaehtoisia oli ilmoittautunut noin 600;
joukossa oli punaupseereita ja kurssilaisia. 276
Vaikka oli mahdollista, että kommunistit ryhtyisivät iskuihin, Etsivä
Keskuspoliisi tiesi vallan hyvin, että SKP:n virallinen kanta oli toinen.
Niinpä kaikki eivät luottaneet tietoihin. Apulaispäällikkö Ville Bang
(myöh. Pankko) päätteli kuitenkin, että kommunistit olivat pohtineet
keskuudessaan ”sydämen pohjimmassa sitkeässä istuvaa asiaa, kostoretkeä Suomeen”. Hän ei uskonut kuitenkaan, että GPU olisi ollut julkisesti värväämässä joukkoja.277
Riekin mielestä kyseessä ei voinut olla tarkoituksella syötetty väärä
tieto. Hänen mielestään kommunistit saattoivat hyvinkin yrittää pitää
joukkonsa aluksi passiivisina eivätkä pilata asiaa hätiköimällä. Aika
näyttäisi, minkä vaikutuksen ylitulo saisi aikaan. Minkäänlainen Yleisesikunnan provokaatiokaan ei tullut hänen mieleensä.
Yleisesikunnan päällikkö Wallenius kertoi elokuussa, että punaisia
oli koottu GPU:n kasarmeihin Leningradissa ja rajan pinnassa Kuolajärvelle saakka. Niistä koottuja terroristijoukkoja oli tarkoitus lähettää
Suomeen kostoksi ja harjoittamaan rajaseudulla rosvousta.278
Wallenius piti tärkeänä, että kaikki ylitulleet tutkittaisiin. Hän toivoi kuitenkin, ettei julkisuuteen lietsottaisi paniikkimielialaa. Sahanomistajien Paloapuyhdistys olikin Riekin mukaan vetänyt viime tingassa maaseudulle tarkoitetun kiertokirjeen takaisin. Työnantajapiireillä
asiasta oli tietoa jo liikaakin.
Riekki tiedotti pian tämän jälkeen Etsivän Keskuspoliisin alaosastoille ja edustustoille, ”että SKP:n sikäläinen johto olisi GPU:n myötävaikutuksella jo parin kuukauden ajan värvännyt suomalaisia punaisia
(myös naisia) terroristista toimintaa ja kiihoitusta varten Suomessa”.
Heitä oli tarkoitus lähettää pieninä ryhminä, osittain salaa, osittain virallistakin tietä ja pakolaistenkin mukana Kannaksen, Suojärven, Repolan ja Kuolajärven kautta Suomeen. ”Osa joukosta tulisi toimimaan ainoastaan rajan läheisyydessä häiriöiden aikaansaamiseksi”, hän totesi.279
Riekki vannotti pitämään tiedot salassa, ”mutta kun niitä ainakin
teoreettisesti voidaan pitää oikeina”, niihin oli suhtauduttava vakavasti
ja niitä vahvistavat mitättömimmätkin tiedot ilmoitettava. Pakolaisten
kuulusteluissa oli koetettava selvittää kunkin tulon vilpittömyys ja se,
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ovatko he mahdollisesti havainneet rajaseudulla metsätöissä tai muuten
koolla väkeä, joka saattaisi yrittää pahoissa aikeissa Suomeen. Hän ilmaisi myös pelkonsa siitä, että kommunistit saattaisivat yrittäisivät soluttautua sosiaalidemokraatteihin.
Mitään kommandoiskuja ei kuitenkaan tapahtunut. Kommunistit
tyytyivät vain väittelemään terroriteoista, mitä Etsivä Keskuspoliisi seurasi sivusta. Helsingissä vuoden 1930 lopussa järjestäytynyt Punaisten
Rintamamiesten Liitto oli ottanut mallia tiettävästi Saksasta. Siihen kuului SKP:stä erotettuja henkilöitä, jos puolueeseen kuuluviakin. Sen johto väitti olevansa Eino Rahjaan yhteydessä, mistä SKP sai tietenkin hyvän syyn kirota koko touhu. Joukko uhosi, miten oli ollut oikeastaan
hyvä, kun julkiset poliittiset järjestöt oli kielletty. Nyt päästäisiin tositoimiin; kommunismi ei ollut kuollut.280
”Rintamamiehet” eivät saaneet kuitenkaan mitään erityistä aikaan.
Rahjaan heillä oli tuskin ollut kiinteää yhteyttä. Hakaniemessä helmikuussa 1931 tapahtuneesta mellakasta, jossa ”rintamamiesten” piti näyttää luontonsa, tuli täydellinen fiasko. Poliisi ahdisti joukkoa armotta ja
teki sen taistelukyvyttömäksi. Terroristiset yritelmät jäivät muuallakin
maassa varsin vähäisiksi. Äkkijyrkkien intoilu hiipui, eikä siitä aiheutunut yhteiskunnalle mitään vaaraa.281

KANNAN

TARKISTUS

Todisteita Lapuan liikkeen ulkoparlamentaarisesta luonteesta olivat painostus, monet kyyditykset eli muilutukset, kuten niitä kutsuttiin. Moni kommunisti tai sellaiseksi vain epäilty ja väitetty joutui väkivallan
kohteeksi, eivätkä viranomaiset sitä estäneet, eivätkä aina ilmeisesti halunneetkaan, sillä monet poliisimiehet ja heidän esimiehensä tunsivat
ainakin jossakin määrin sympatioita lapualaisia kohtaan.282
Järjestyksen puute myönnettiin, kun havaittiin, etteivät johtavat virkamiehet eivätkä poliitikotkaan olleet lapualaisilta turvassa. Erityisen
huolestuttavaa oli, kun eduskunnan sosiaalidemokraattinen varapuhemies Väinö Hakkila kyydittiin heinäkuussa 1930. Mitä pidemmälle
syksyä kuljettiin, sitä hallitsemattomammaksi tilanne kehittyi. Muutama rivikansalainen mukiloitiin jopa hengiltä. Syyskuun puoliväliin 1930
mennessä oli jo yli 250 kansalaista joutunut väkivallan kohteeksi. Lo237

pulta lapualaisiin myötämielisesti suhtautunut presidentti Relander kutsui pääministeri Svinhufvudin ja joukon ministereitä luokseen. Hänen
mielestään enää ei ollut kysymys vain kommunismin vastustamisesta,
”vaan suoranainen hulinoiminen ja halu saattaa yhteiskuntaan yleinen
epävarmuuden tila”.283
Poliisi oli tilanteessa eripurainen. Lisäksi osa poliisijohtajista oli selvästi lapualaismielisiä. Riekki ehti jo luonnehtia Uudenmaan läänin
maaherra Bruno Jalanderin sijaiseksi määrättyä Helsingin entistä poliisimestari Hjalmar Honkasta presidentille ”tyhmäksi”, koska tämä ymmärsi hänen mielestään aivan liiaksi rettelöijiä.284
Riekin kommenteissa oli paljon hurskastelua. Välinpitämättömyys
väkivallantekoja kohtaan ei ollut tyypillistä vain tavalliselle poliisikunnalle. Juha Siltala on sitovasti osoittanut, että Etsivän Keskuspoliisin
miehet avustivat lapualaisia mm. luovuttamalla tietoja, kommunistien
nimilistoja, valokuvia, osoitteita ja jopa heidän asuntojensa avaimiakin
kyyditsijöiden käyttöön. Erityisesti Helsingin iskujoukko oli etsivien
suosiossa. Yhteistoiminta lienee tapahtunut Riekin luvalla. Mutta kun
hän havaitsi, että yleinen mielipide oli kääntymässä hulinoimista vastaan, hän puuttui avustamiseen ja kielsi sen. Etsivien piti jäädä Helsingin iskujoukosta pois ja luopua yhteistoiminnasta. Nimilistat ja valokuvat vaadittiin takaisin. Salarakkaus oli ohi. Rötkön ja Pekkalan kyyditys
oli yksi päätökseen vaikuttanut tekijä, mutta erityisesti Hakkilan tapauksella oli vielä suurempi merkitys. Varovaisena miehenä Riekki huomasi, että tilanne alkoi käydä hänelle itselleenkin vaaralliseksi.285
Lapualaiset ja entisistä Etsivän Keskuspoliisin miehistä erityisesti
Kosti-Paavo Eerolainen syyttivät Riekkiä kahdella tuolilla istumisesta,
missä olikin perää. He vaativat selvää kantaa, kenen puolella tämä oli.
Riekki valitsi laillisuuden.
Lapualaisten kanssa käytiin kesällä 1930 monentasoista kauppaa.
Tästä olivat osoituksena ymmärtäminen ja suostuminen heidän vaatimuksiinsa. Heitä ei kohdeltu rikollisina, vaikka he sitä olivat. Hyväksynnästä ja korkeantason yhteistyöstä puhuu selvää kieltään myös Etsivän Keskuspoliisin apulaispäällikön Bangin alaosastojen päälliköille 18.
elokuuta 1930 lähettämä kiertokirje. Siinä hän ilmoitti, että tunnettu
lapualainen, asemapäällikkö Kaarlo Henrik Haapalainen, joka hänen
mukaansa oli ”Lapuan liikkeen jyrkimpiä kannattajia”, saattaisi poiketa
matkoillaan alaosastoilla. Koska hän toimi apulaispäällikön mukaan
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”pääministerin antamilla tämän kuun loppuun kestävillä valtuuksilla” ja
pyrki rauhoittamaan ”aktiivisempien ainesten mieliä ja koettaen estää
omavaltaisia kyyditsemisiä”, hänelle piti osoittaa ymmärtämystä ja antaa apua ”sanotun laillisen olotilan vakaannuttamiseksi”.286
Kiertokirje on hyvä osoitus siitä, että Svinhufvudin hallitus ja pääministeri itsekin yrittivät lepytellä riehujia. Pääministerin salaiseen diplomatiaan kuului kauppojen teko lapualaisten kanssa. Myös Etsivä Keskuspoliisi näyttää tukeneen tällaista politiikkaa, koska se toimi välittäjänä. Mutta oliko tämä Riekin linja, vai häntä jyrkemmän apulaispäällikkö Bangin toimintaa, ei ole varmaa. Ilmeisesti molemmat olivat asiasta
tietoisia.
Mikä sai Riekin muuttamaan kantaansa? Hän näki, että väkivallan
teot söivät lapualaisuudelta kannatusta. Hän harmittelikin monesti sitä,
miten typeryys seurasi typeryyttä. Ehkä myös perinteinen kesän vietto
Oulussa ja keskustelut siellä kypsyttivät päätöstä.
Vähitellen hallituksen mitta tuli täyteen. Hallitus päätti syksyllä lisätä poliisivoimaa. Presidentti Relander asetti eversti Per Zilliacuksen samalla poliisin ja suojeluskuntien yhdyshenkilöksi. Hänen toimenkuvaansa ei kuitenkaan täsmennetty, minkä vuoksi nimittämistä onkin pidetty lähinnä lapualaisiin päin tehtynä hyväntahdon eleenä tai jopa hämäyksenä. Hallitus asetti Helsingin poliisilaitoksen yhteyteen ja poliisimestarin alaisuuteen 15. syyskuuta lukien väliaikaisen liikkuvan poliisikomennuskunnan. Sitä saatettiin käyttää joko kokonaisena tai pienempinä osina järjestyksen ylläpitoon. Komennuskuntaa voitiin käyttää myös
Helsingin poliisin vahvistuksena. Komennuskunnan vahvuus oli aluksi
50 miestä, joilla oli browninkien lisäksi kaasupistooleja ja -käsikranaatteja sekä konekiväärejä.287
Kun tämä oli tapahtunut, Riekki kirjoitti 11. syyskuuta tyytyväisenä
Finnelle:
Kun kirjeessäni t. k. 9 pltä taas ruikutin sitä, ettei hallituksia saa
mitään tekemään, ilmoitan nyt, etten tulisi antamaan väärää todistusta, että sain eilen läpi (säikähdyksellä melkein) toistetun
vaatimukseni poliisivoiman, jotta valtiovallalla joidenkin viikkojen kuluttua olisi edes näöksi hiukan kättäpidenpää. Erikoisesti
huomautan, etten tätä ajanut minkäänlaiseksi ’oikealle’ käytettäväksi iskujoukoksi, vaan yleisesti järjestysvallan tehostamiseksi.288
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”Ohranan” oli osattava käyttää tarvittaessa asettakin. Riekki tähtää, vaimo
jännittää taustalla. Martti Riekin kokoelma

Riekki muisteli myöhemmin 1950-luvun lopulla, miten hän oli ryhtynyt hankkimaan mainittua poliisinyrkkiä. Hän oli laatinut asiasta
muistioita, joissa painotti mm. sitä, että suojeluskunnat olivat osa armeijaa, eikä armeijaa pitäisi sotkea sisäistä järjestystä horjuttavien pienten selkkauksien rauhoittamiseen. Hänen mielestään poliisi oli kuitenkin aivan liian hajanainen ja monien tehtävien rasittamakin hoitaakseen sisäistä järjestystä tehokkaasti. Lisäksi poliisi oli erimielinen siitä,
240

miksi piti ”olla poliisinyrkki ja vetosin eräisiin ulkomaisiin esimerkkeihin, joihin olin jo pitkiä vuosia sitten tutustunut”. 289
Totta olikin, että Riekki oli tietoinen ulkomailla suoritetuista vastaavanlaisista organisoinneista. Esimerkiksi 1923 Saksaan ja Baltiaan suorittamallaan matkalla hän oli tutustunut niiden tapaan käyttää poliisia.
Riekki oli käynyt myöhemminkin Saksassa ja Itävallassa tutustumassa
poliisitoimeen.
On myös viitattu heinäkuussa 1927 tapahtuneisiin Wienin kommunistimellakoihin, jotka poliisi sai vaivoin rauhoitetuiksi. Näissä mellakoissa kuoli lähes 100 henkeä. Mellakoilla ja niiden tukahduttamiseen
käytetyllä poliisinyrkillä saattoi olla hyvinkin vaikutusta suomalaisten
päätökseen, sillä Riekki perehtyi tapaukseen hyvin ja toimitti Itävallasta
saamaansa aineistoa myöhemmin mm. ulkoministeri Procopélle.290
Mutta Riekki ei ehkä muistanut kaikkea. Tai pikemminkin hän ei
ehkä kehdannut sanoa, että oululaisena hänen tiedossaan oli paljon läheisempi poliisinyrkki, joka oli ollut jääkäriliikkeen aikana pelätty ja kirottu.
Kun Saksa oli lähettänyt kesästä 1916 lähtien suomalaisia jääkäreitä hyökkäämään pommeineen Venäjän huoltoteitä vastaan, he olivat aiheuttaneet
Tornionlaaksossa ja yleensä Oulun läänissä niin vakavia ongelmia, että viranomaiset olivat pelänneet laajaa terroritoimintaa. Kuuluisan Simon jääkärikahakan (11.12.1916) jälkeen, kuvernööri Alex Fabian af Enehjelm
oli pyytänyt valtuudet perustaa noin 100-miehinen poliisinyrkki. Komennuskunta perustettiin. Se harjoitteli Oulussa, ennen kuin ryhtyi partioimaan läänissä. Ennen pitkää häiriöt loppuivat. Vaikka Riekki oli itse
tuohon aikaan Špalernajan vankilassa, oululaisena ja kalterijääkärinä hän
oli vallan hyvin tietoinen ”af Enehjelmin kaartista” ja sen voimasta.291

KOMMUNISTILAINSÄÄDÄNNÖN

SYNTY

1930

Kommunismi oli kielletty monissa maissa jo 1920-luvulla. Suomen eduskunta sen sijaan äänesti heinäkuussa 1930 kommunistilait lepäämään
yli vaalien. Kunnallislakeihin se hyväksyi kuitenkin jo muutoksen, jolla
kommunisteilta riistettiin vaalikelpoisuus kunnallisvaaleissa. Jotta kommunistilait tulisivat hyväksytyiksi, Svinhufvudin hallitus hajotti eduskunnan ja määräsi uudet vaalit lokakuun alkuun. Vaalit pidettiinkin
kiihkeissä tunnelmissa.292
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Suomessa kommunismin vastainen taistelu oli alkanut myöhemmin
kuin muualla. Etsivä Keskuspoliisi oli tehnyt jo 1920-luvulla runsaasti
pidätyksiä, eikä mitään akuuttia vallankumouksen uhkaa ollut väitteistä
huolimatta. Hallitusten omaksuma laillisuuslinja oli tuottanut kuitenkin tulosta verkalleen, eikä se tuntunut riittävän intoilijoille.293
Lakiesitysten menestys oli heikko. Niistä hyväksyttiin vain osa. Tyytymättömät lähtivät yhä selvemmin ulkoparlamentaarisen painostuksen
ja väkivallan tielle. Samalla kommunisminvastainen kansanliike alkoi
eriytyä niihin, jotka etsivät ratkaisua vielä laillisuuden raameissa ja niihin, jotka valitsivat suoran toiminnan. Kallion hallitus totesi heinäkuun
alussa 1930 ennen eroaan, että se joutui antamaan lainvastaisia päätöksiä, jotka se katsoi kuitenkin välttämättömiksi. Samalla se antoi eduskunnan käsiteltäväksi tasavallan suojelulain, jonka nojalla presidentillä
oli valta asetuksen nojalla säätää kaikista toimenpiteistä maan sisäisen
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
Svinhufvudin hallitus (1930–1931) oli aluksi lapualaisten mieleen,
sillä jo nimittämispäivänään se vangitsi kommunistikansanedustajat.
Vaikka menettely oli laiton, se halusi estää kiihtyneiden kansalaisten
käymisen näiden kimppuun. Kun talonpoikaismarssi oli marssittu, monet ehkä odottivat Lapuan myötätuulen jatkuvan, mutta viikkoa myöhemmin eduskunta äänestikin osan kommunistilaeista lepäämään. Tällöin hallitus päätti hajottaa tynkäparlamentiksi käyneen eduskunnan.
Kun lapualaiset tiukkasivat, miten kommunistien pääsy uuteen eduskuntaan aiottiin estää, heille vastattiin, ettei vaalien yhteydessä hyväksyttäisi maanpetoksellista toimintaa. Ajatus nimittäin oli, että eduskuntaan tulisi vain isänmaallista väkeä, joka hoitaisi asian kotiin. Kommunistit ja sellaisiksi katsottavat eivät saisi vaaleissa äänestää.
Kaikki eivät kuitenkaan luottaneet uskoon, että eduskunta muuttuisi radikaalisti. Riekki kirjoitti syyskuun alussa Finnelle: ”Näyttää siltä
kuin siellä olisi vähän sormi suussa, että mitäs tässä nyt tehdään, kun
julistukset eivät auta ja vaalien epämieluinen tulos voi olla kansaa turruttava niin ettei olekaan juuri mitään tehtävissä.” Hän kertoi olleensa
kesälomalla Oulussa. Pohjoisessa lapualaisuus oli hänen mielestään puhdas hullutuksista. 294
Tilanne oli ainakin Hämeessä hermostuttava. Finnen mielestä ”lapualaisliike on seikkailijain hommaa”. Kun maineen valonheittäjän kiila
osuu kerran, syntyy halu jäädä sen piiriin. Lapualaisherrat halusivat ker242

ta toisensa jälkeen kirjoitettavan heistä. Hän pelkäsi myös, että kommunistit toimisivat kohta entistä kiivaammin, ellei hallitus käyttäisi tilaisuutta hyväkseen ja lopettaisi heidän toimintaansa. Riekille tunnustusta
antaen hän kirjoitti: ”Miten hyvin olisikaan kaikki, jos aikanaan olisi
toteltu sinua ja noudatettu neuvojasi, vaan jokainen hallitus on välttänyt tarttumista kommunisteihin aivan kuin suomalaisilla on tapana ikävien asioiden tullessa esiin.”295
Riekki palasi lapualaisten kyyditsijöihin ja heidän johtajiinsa syyskuun lopussa. Hänen mukaansa Rötkön ja Pekkalan eduskunnasta raahanneilla Vuorimaalla ja Eerolaisella oli takanaan useita taloussotkuja,
kavalluksia jne. ”Niin sitä uutta Suomea luodaan! Tällaisia ovat ne Herran voidellut. – Kosolalla vekselit protestissa – joiden edesottamisen
Virkkunenkin, joka tuntuu konstantisti munaavan itseään, kruunasi äskeisessä puheessaan käänteentekeväksi koko tässä touhussa.” Riekin
mielestä Virkkunen väärensi historiaa, sillä asia ei ollut siten, ”että kansanedustajien ryöstö ja vangitsemismääräys olisi de jure tai edes de facto
ollut clou asiassa, paremmin kuin sitä oli punapaitojen repiminen tai
kirjapainon särkeminen – tai (horrible dictu) itse kommunismikaan”.
Riekin mielestä todellinen syy ja aihe tapahtuneeseen oli tässä vaiheessa
valtiovallan rappeutuminen, huono yleinen komento ja ”kansan halu
heilua, s. o. seikkailunhalu, toimintahalu”.296
Riekki kertoi olevansa auttamattoman kerettiläinen, mutta ei voinut
muuta ollakaan, ei varsinkaan sen jälkeen, kun Kosola oli hänelle soittanut ja paljastanut, miten huonosti hän entisen vankilatoverinsa tunsi.
Riekki harmitteli sitä, että hänellä oli vaikeuksia saada hallitusta aktiiviseksi kommunismin vastaisessa asiassa. ”Se ei edes huomaa, etteivät jo
tunnetut lakiehdotukset riitä otteen pitämiseen ja kun olen sen sille
äkkäyttänyt, ei se ymmärrä, mitä pitäisi tehdä.” Hän toivoi kuitenkin,
että edessä olevat vaalit menisivät kohtalaisen rauhallisesti ja välttävästi.
”Nähtäväksi jää, osataanko eduskunta hoitaa vai pääsevätkö äärimmäisyysainekset syrjästä tunkion päälle.”
Koska aika oli työntäyteistä, Finne uteli välillä Riekin vointia. Tämä
heittäytyikin syyskuun lopussa avoimeksi ja teki melkein yhtä avomielisen analyysin voinnistaan ja luonteestaan kuin Špalernajassa.
Riekki kertoi nukkuvansa kaikesta huolimatta hyvin, paremmin kuin
aikoihin. Hän meni nukkumaan ennen klo 24:ää ja nukkui noin klo
7:ään tai 7.30:een. Muutenkin hän kertoi viettävänsä terveellistä elä243

Riekki ja keppikätinen herrasmies, mahdollisesti sisäasiainministeriön poliisiosaston päällikkö Esko Heilimo. Kuvanottoaika tuntematon. Martti Riekin kokoelma.
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mää. ”Alkoholiahan minä en koskaan ole päivällä käyttänyt enkä hassaisi iltaisinkaan ottaa [- -] ja olen oikein iloinen, että keväästä saakka
olen miltei joka päivä pitänyt tilannekatsauksia miesten kanssa, jotka
(kauhea sanoa) syövät kravutkin ilman viinaa.” Lihominen oli kuitenkin ongelma. ”Lihon väkisinkin, kun ei tule voimailluksi ja ruokahalua
eivät huolet minulta vie.”297
Sitä Riekki harmitteli, että hän oli luonteeltaan liian puhelias ja sanavalmis ”enkä malta jättää liian reippaita fundeerauksiani hampaitten
taakse ja niellä arvostelujani”. Hänen mielestään tämä oli haitaksi työssä
tällaisena aikana, ”jolloin monella on huono omatunto ja haistellaan
ohranan olevan kaikkialla: Rintamamiesten liitossa, A. K. S:ssä, Lapualla ja tiesmissä, aina siellä, missä tulee solmu omiin sotkuihin ja omat
suut hölisevät”, hän analysoi.
Riekkiä suututti, että häntä yritettiin syrjäyttää. ”Kerrotaan, että minua on vaadittu jo kuukausia sitten erotettavaksi m. m. niiden toimesta,
jotka eivät ole onnistuneet valtaamaan virastoani AKSläisyyden kätyriksi ja jotka nyt huitovat lukkolaisina, vaikka ennen vastustivat laajoja otteita julkista kommunismia vastaan.” Hän nimesi mm. entisen poliisimestarin ja vastustajansa Honkasen ”lukkolaiseksi”. Hänen mielestään
vallankumousajat tekivät radikaaleja entisistä maltillisista. Niinpä huonot nimismiehet ja poliisit ”tepastelevat ensimmäisinä kyyditsijöinä ja
bobrikoffarit mielistelevät lapualaisia”. Hän ei ollut edes viitsinyt kysellä, oliko kirjelmä otettu huomioon, jotta kansa saisi uhreja. Hän uhosi
kuitenkin, että hänestä saisivat kyllä vapaana kansalaisena purtavaa pitkäksi aikaa, ”jos minä antaudun muutamaksi viikoksi kirjoittelemaan
totuuksia”.
Riekki totesi, että Suomen Lukon väki yritti haalia kansalaisia vaaliuurnille, mikä oli siunattu asia. ”Panen kiinni aikanaan kommunistit,
jos heitä tulee valituksi ja minulla on jo materiaali siihen koossa”, hän
lupasi. Jos kansa kyseli Finneltä asevarastoista, hän sai sanoa, että kommunisteilla ne olivat vuoden 1918 peruja, mutta niillä ei tehtäisi mitään
vallankumousta. Sen sijaan monien kommunistien saama sotilas- ja
aliupseerikoulutus huoletti. Yleisesikunta yritti kyllä valvoa sitä, mutta
kehnoin tuloksin.
Uhka ei tullut Riekin mukaan vain vasemmalta. Hän palasi Haarlaan. ”Kuule, se Haarla on niin villi, että se suree sitä mahdollisuutta,
että porvaristo voi saada määräenemmistön eduskuntaan, jolloin asiat
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järjestyvät ilman hulinaa. Sen hän itse toitottaa kuka kuulla haluaa”,
Riekki kirjoitti. Hän kertoi valistaneensa hallitusta siitä, että Svinhufvudin olisi otettava ”asiain vinoon mennessä ’parlamentaarinen’ s. o. hallitusdiktatuuri ja luulen heidän siihen ajatukseen jo tottuneenkin, kun
vain sitten sisua piisaa”.
Kun vaalit lähenivät, hermostuneisuus kasvoi. Finne väitti lokakuussa, että Kangasalan ohi oli kuljetettu öisin aseita. Ne kuuluivat joko
punaisille tai valkoisille, hän aprikoi. Hän lupasi selvittää, mistä oikein
oli kysymys. Hän aikoi myös mennä käymään Haarlan luona, sillä tämä ei osannut olla vaiti, jos oli ajoista vastuussa.298
Mutta mitään ei sattunut. Vaalien tulos oli sitä, mitä oli tilattu. Kommunistien entiset paikat joutuivat uusjakoon. Kokoomus sai 42, edistyspuolue 11, maalaisliitto 59 ja RKP 20 edustajaa. Kun vielä pieni
Suomen pienviljelijäin puolue sai yhden edustajan, porvaripuolueilla oli
134 edustajaa sosiaalidemokraattien 66 edustajaa vastaan.299
Pentti Virrankoski on todennut, että olisi ”melkoinen sukkeluus” sanoa eduskuntavaaleja vapaiksi. Äänestyksen toimeenpanosta ei nimittäin ollut annettu tarkkoja ohjeita. Vaikka ohjeita ei ollut, eivätkä kommunistilait olleet koko laajuudessaan vielä voimassa, vaalilautakunnat
tulkitsivat asioita siten, ettei kommunisteilla ollut äänioikeutta eduskuntavaaleissakaan. Menettely oli kaiken järjen mukaan lain vastainen.300
Uuden eduskunnan ensimmäinen tärkeä tehtävä oli säätää kommunistilait. Se oli perustuslain mukaan mahdollista, sillä sosiaalidemokraateilla ei ollut määrävähemmistöä eduskunnassa. Riekin mahdollisesta asioihin vaikuttamisyrityksestä ei ole mitään tietoja. Todennäköisesti lakeja toivovat kysyivät hänen mielipidettään ja halusivat kuulla
asiantuntijan näkemyksen kommunistivaarastakin.
Suomen pienviljelijäin puolueen ainoa kansanedustaja Yrjö Kesti
joutui vaa’ankieliasemaan, kun laeista äänestettiin. Kun hän asettui hyväksynnän kannalle, ne tulivat valtiopäiväjärjestyksen 7 §:n mukaan 24.
lokakuuta 1930 hyväksytyiksi mahdollisimman pienellä marginaalilla.301
Eduskuntavaalien tulos oli yhteiskuntarauhasta vastuussa oleville varmasti suuri helpotus. Myös Riekki oli tyytyväinen. Patologisille hulinan
kannattajille ne saattoivat sitä vastoin olla pettymyskin. Tähän näyttäisi
viittaavan se, ettei ääriaineksia tyydyttänyt enää mikään, eivät vaalivoitto eivätkä kommunistilait. He halusivat kaiken.
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STÅHLBERGIN

KYYDITYS LOKAKUUSSA

1930

Lapualaiset kyyditsivät lokakuussa 1930 entisen tasavallan presidentin
Ståhlbergin Helsingistä Joensuuhun. Uhri oli harkiten valittu. Ståhlberg oli yksi itsenäisen Suomen alkutaipaleen arvostetuimmista mutta
samalla vihatuimmista miehistä. Häntä vihasivat aktivistit, jääkärit ja
monarkistit – yleensä äärioikeisto. Hän oli laillisuusmies, tasavaltalainen ja kannatti sovintopolitiikkaa, joka oli valmis ottamaan punakapinaan osallistuneet mahdollisimman pian takaisin yhteiskuntaan.302
Sortavalan seurahuoneella 11. päivänä lokakuuta upseeritovereineen
iltaa viettänyt Yleisesikunnan päällikkö Wallenius antoi everstiluutnantti Kuussaarelle luvan soittaa Helsinkiin Mikko Jaskarille ja määrätä kyydityksen alkavaksi. On epäilty, että sitä oli suunniteltu tai siitä oli ainakin ollut puhetta pienessä piirissä etukäteen. Sen jälkeen kun tehtävän
saaneet olivat turhaan yrittäneet varmistaa päätöstä Walleniukselta, joukko miehiä kaappasi aamukävelyllä olleen presidenttiparin. Kuljetuksen
johtajana toimi J. Janné.303
Sanomalehdet pitivät tapahtunutta ”tyrmistyttävänä väkivallantekona”, ”kuohuttavana väkivallantekona”, ”törkeänä väkivallantekona”
jne. Presidenttiä lähellä olleista mm. Sihvo on kertonut pelänneensä,
että Ståhlberg voisi kokea sisäasiainministeri Ritavuoren kohtalon.304
Teko sai aktivisti- ja jääkäripiireissä ymmärtämystä. Teon hyväksynyt jääkäreiden hovihistorioitsija K. A. Wegelius kirjoitti Elmo E. Kailalle muistavansa kuin eilisen päivän, miten ”tuo itsenäisyytemme ylimielinen pilkkaaja” oli valittu ensimmäiseksi presidentiksi. Valinta oli
ollut ”suoranainen isku vasten valkoisen Suomen kasvoja”.305
Vaikka Ståhlberg ei ollut varsinaisesti vastustanut jääkäriliikettä, hänen
suhtautumisensa liikkeeseen oli herättänyt suuttumusta. Kun kyyditykset
alkoivat kesällä 1930, aika yleisesti oli alettu puhua, että nimenomaan
hänet olisi kyydittävä. Viha oli tullut esille myös jutun tutkinnassa.306
Riekkikään ei pitänyt Ståhlbergista eikä hänen linjastaan. Riekki oli
kannattanut 1919 monarkiaa ja haaveiden siitä romahdettua presidentinvaaleissa Mannerheimia. Riekki oli tietoinen, että oli esiintynyt vaatimuksia Ståhlbergin kyyditsemiseksi. Hänen mukaansa entinen presidentti oli ”vaikea luonne”, laista ja lain hengestä tarkoin kiinni pitävä
ankara parlamentaarikko, joka ”ei voinut hyväksyä muita, kuin aivan
laillisia otteita”. Lapuan liikettä hän piti täysin turhana.307
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Presidentti Ståhlbergin kyyditys 1930 käänsi monet Lapuan liikettä vastaan,
niin myös Suomen Lukon johtajan Artturi Leinosen. Se oli paha paikka myös
Riekille, sillä välikohtaus rikkoi hänen ja siihen syyllistyneiden välit. Kuvassa
Helsingin Sanomien piirtäjän Oki Räisäsen versio tapahtumien jälkitilanteesta.
Mylly 1989, s. 269.
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Kun kyyditys tuli ilmi, Riekki oli sairaana. Kun hänelle tultiin kertomaan tapahtuneesta, hän ryhtyi heti toimeen ja soitti Ratakadulle.
”Ihmeellistä kyllä kysyin aivan näiden miesten läsnäollessa etsivästä keskuspoliisista päivystäjältä, missä Janné on?” Lausahdus todisti joidenkin
mielestä, että Etsivällä Keskuspoliisilla oli jotakin tekemistä tapahtuneen kanssa, sillä Janné oli ollut joskus aiemmin poliisin palveluksessa.308
Vaikka tutkimukset kohdistuivat aluksi väärään suuntaan, ennen
pitkää viranomaiset pääsivät oikeille jäljille. Riekki soitti illalla 21. lokakuuta presidentti Relanderille ja kertoi tilanteen vaativan tapaamista.
Oopperailtaa suunnitelleen presidentin ei auttanut muu kuin kiiruhtaa
pääministerin luo. Hallitus piti siellä neuvottelun presidentin ja sotaväen päällikön sekä tutkijaviranomaisten kanssa ja päätti ensimmäisistä
toimenpiteistään.309
Kun epäilykset eversti Talvelaa ja everstiluutnantti Nordströmiä vastaan olivat osoittautuneet vääriksi, Wallenius joutui lähemmän tarkastelun kohteeksi. Tällöin Riekki esitti Sihvon virkahuoneessa pidetyssä kokouksessa todisteet entistä ystäväänsä vastaan. Sihvo oli luottanut alaistensa nuhteettomuuteen, mutta he olivatkin valehdelleet. Kertomansa
mukaan hän sai hävetä silmät päästään, ”kun Riekki veti taskustaan paperin ja luki siitä aivan toista kuin upseerini olivat minulle näyttäneet ja
todeksi vakuuttaneet”. Seuraavana aamuna kenraaliluutnantti K. L.
Oesch ja Riekki ajoivat Walleniuksen luo ja pidättivät hänet. Oeschistä
tuli uusi Yleisesikunnan päällikkö, joka ensi töikseen erotti epäluotettaviksi katsottuja ja pidätti muutamia muita virastaan.310
Tapahtumat synnyttivät spekulaatioita. Varsin yleinen oli käsitys,
jonka jutun tutkijatkin aluksi jakoivat, että kyyditys olisi ollut jonkinlainen yleinen merkki vallankaappauksen aloittamiseksi. Riekki oli perillä huhuista, joita hän oli miehineen myös analysoinut.311
Yksi kovimmista väitteistä yritti tehdä Etsivästa Keskuspoliisista jutun sylttytehdasta. Vaikka Riekki olisi väitteen mukaan voinut estää tapauksen etenemisen skandaaliin asti, hän oli sen mukaan itse asiassa
johdatellut asioita aivan toiseen suuntaan. Tämän teorian mukaan kyseessä oli Riekin provokaatio. Väite eli yllättävän pitkään – ja saattaa
elää vieläkin. Näin väittäneet pyrkivät todistelemaan, että ”helsinkiläisellä päällä”, joka oli pannut kyydityksen toimeen, oli yhteyksiä Ratakadulle. Sitä paitsi Jannékin oli entinen Etsivän Keskuspoliisin etsivä.312
Väitteissä ei ollut Riekin mukaan mitään perää, eivätkä tutkijatkaan
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sille lämmenneet. Hän sai puhtaat paperit myös Etsivästä Keskuspoliisista aikanaan lähteneeltä Kosti-Paavo Eerolaiselta, joka piti väitteitä
mielikuvituksen tuotteina. Katkera Wallenius kehitteli kuitenkin salaliittoteoriaa ja väitti, että kateus Yleisesikuntaa kohtaa oli saanut entisen
sotakaverin sortumaan näin alhaiseen menettelyyn. Yleisesikunnan tiedustelutoiminta oli hänen mukaansa ollut tehokkaampaa kuin Etsivän
Keskuspoliisin, eikä Riekki ollut pystynyt sulattamaan sitä. Provokaatioteorian nielaissut tehtailija Ralf Haarla ilmaisi kantansa välittömästi
Riekille, jonka tiedottajat saivat lähtöpassit kauppaneuvoksen tehtailta.
Riekkiä harmitti tavattomasti, sillä hän joutui vielä syksyllä 1932 puolustamaan syyttömyyttään rajakomendantti Erkki Raappanalle, joka eli
niin ikään siinä uskossa, että juuri Riekillä ja Etsivällä Keskuspoliisilla
oli ollut sormensa pelissä.313
Oliko Riekillä aihetta provokaatioon? Vaikka Yleisesikunta oli Etsivän Keskuspoliisin tietojen mukaan sotkeutunut esimerkiksi emigranttiyhteyksissään pahemman kerran ja joutunut nenästä vedetyksi, kateudesta johtuneesta pelistä ei ole minkäänlaista pitävää näyttöä. Riekki oli
toki monet kerrat harmitellut Yleisesikunnan ylimielisyyttä, mutta sen
johdon syylliseksi lavastamiseen ei ole pitäviä todisteita.
Mielenkiintoinen on sen sijaan kysymys, halusiko valtion korkein
johto ulko- ja sisäpoliittisista syistä Yleisesikunnan päällikön eroa. Hän
oli monen mielestä leikkinyt tulella jo riittävän pitkän aikaa. Hänessä
oli ilmennyt myös selviä ekspansiohaluja itään. Hän oli myös ärsyttänyt
maan ulkopoliittista johtoa tunkeutumalla alueelle, joka ei hänelle kuulunut.
Finne oli tiedottanut elokuussa 1930 Riekille, että Haarla haaveili
lähipiireineen diktatuurista ja että varteenotettava kandidaatti oli juuri
Wallenius. Riekki oli tuolloin ollut kuitenkin sitä mieltä, että vaikka
Yleisesikunta ja sotilaat olivat uskoneet vankasti lapualaisuuteen, usko
oli jo horjumassa. Hän myönsi toki, että Walleniuksesta mahdollisena
diktaattorina oli ollut kyllä puhetta.
Riekki myös tiesi aktivisti- ja jääkäripiirien seikkailuhaluista. Ukraina ja Venäjän tilanteen hyväksi käyttö olivat olleet kovasti esillä. Hänellä oli tietoja kyydityksien mahdollisista kohteista ja vallankaappaushuhuista jo kesältä. Eri asia on, olivatko tiedot kulkeutuneet hallitukselle saakka. Hän oli itsekin aktivisti ja ainakin näennäisesti Walleniuksen
ystävä, joka saattoi olla haluton puhumaan tällaisista asioista esimie250

hilleen. Pitää myös muistaa, että elettiin oikeistohallituksen aikaa. Kokoomuslaisen pääministerin ja sisäasiainministerin korvissa vihjailut oikeistovaarasta saattoivat kuulostaa toisenlaisilta kuin muiden.
Samalla tavalla kuin väitteet Riekin järjestämästä Walleniuksen kompromettoimisesta ovat tosiasioihin perustumattomia ja äärimmäisen vaikeita todistaa, ajatus maan korkeimman johdon asettamasta ansasta ja
provokaatiosta on vieläkin mahdottomampi; sille ei ole mitään näyttöä.
Valtiovallalla oli kyllä keinoja erottaa luottamuksen menettänyt Yleisesikunnan päällikkö tarvittaessa.
Hallitus oli 25. lokakuuta eduskunnan kuultavana. Sosiaalidemokraatit esittivät kovasti kritiikkiä. Heidän mielestään hallitus oli ollut kovin ”määrättävänä”. Se sai kuitenkin voimakkaasti tukea maalaisliitolta.
Hallitus saikin luottamuslauseen äänin 125–66.314
Riekille, joka oli tunneihminen, kyyditysjuttu oli henkilökohtaisesti
vaikea. Kyyditys rikkoi hänen ja entisten ystävien välit lopullisesti. Lokakuun lopussa hän kirjoitti uskotulleen Finnelle:
[- -] ja luulenkin sinun ymmärtävän, että minulla on kiirettä,
huolta ja miettimistä – miettimistä – näistä nykypäivien hirmumunauksista, joita järki ei tahdo myöntää siksi mitä on sittenkin vain taitavat olla lasten töitä. Ei ole ymmärrettävästi herkkua istua nokatusten ent. kaverien Wallen ja Kuussaaren sekä
ylenannetun Toivosen kanssa kuulusteluissa päällekantajana.
Haukkumisia saa jos kiitostakin kansalta kuulla ja minut tietysti äkätään syntipukiksi koko paljastukseen (eikä taideta näin meidän kesken pahoin väärässä siinä ollakaan). Tällä hetkellä sanoisin, että salaliittoa ei liene ja että häpeä on sitä suurempi [- -]315
Vaikkei Riekki osallistunutkaan jutun tutkimiseen, hän seurasi siitä vastanneen Helsingin rikospoliisin toimintaa läheltä ja jopa kehaisi tapansa mukaan paljastaneensa jutun. Hän ei myöntänyt pelkäävänsä, vaikka sellaiseenkin olisi ehkä ollut syytä. ”Vastoin toisia tutkijoita nukun
muutamat yötuntini kotonani vähääkään henkikultaani pelkäämättä”,
hän kirjoitti.
Pääepäillyt syyttivät tutkijoita ”vääristä tutkimusmenetelmistä” ja
harhauttamisesta, joiden vuoksi he olivat puhuneet ristiin. Wallenius,
Kuussaari ja Jaskari tuomittiin vihdoin 17. joulukuuta 1930 kuritus251

huoneeseen. Upseerit menettivät myös virkansa. Ylioikeudessa tuomiot
lievenivät hiukan.316
Presidentti Ståhlberg oli itse oikeudenkäynnin jälkeen sitä mieltä,
ettei kaikki ollut tullut ilmi, mikä piti paikkaansa. Oli vihjailtu jonkinlaiseen upseeriklikkiin, joka ottaisi vallan poikkeustilan seurauksena.
Puhuttiin myös lapualaisuuden vahvasta taustavoimasta, Pörssiklubin
ryhmästä, johon kuuluivat mm. kenraali Hannes Ignatius, Kai Donner
ym. Presidentti Ståhlbergin elämäkerran kirjoittajan Yrjö Blomstedtin
mukaan Ignatiuksesta olikin vain ”kämmenenleveys M:ään” eli Mannerheimiin (”Anderssoniin”). Koska Mannerheim oli hävinnyt Ståhlbergille presidentinvaalin 1919 eikä ollut saanut tämän lupaa Pietarin
retkeenkään eikä suojeluskuntajärjestön päälliköksi, aihetta katkeruuteenkin oli. Ståhlberg ei suostunut kuitenkaan uskomaan, että kenraali
olisi ollut kaiken takana. Hänelle ne olivat vain juoruja, joita oli mahdoton todentaa.317
Kuten Lauri Hyvämäki on todennut, kaikki Pörssiklubin ryhmästä
eivät olleet poissa laskuista. Mahdollisia epäiltäviä olivat Rudolf Walden, veljekset Hannes ja Gustaf Ignatius, Eino Suolahti, Kai Donner
ym. Siitä päätellen, että Donner selosti tapahtumia pari viikkoa niiden
jälkeen näille ja muutamille muillekin, he olivat niistä varsin tietämättömiä tai sitten teeskentelivät erinomaisesti. Keskustelun aikana Mannerheim pilkkasi Walleniusta, ”joka ei tuntunut voivan järjestää niin
yksinkertaista asiaa paremmin”. Ignatius sen sijaan sääli Walleniusta,
mutta piti hyvänä puolena sitä, että yleisöllä oli ollut Ståhlbergin automatkailusta hupia.318
Riekki piti kyyditystä vielä vuosikymmeniä myöhemmin maalle häpeällisenä. Suomen asema oli kärsinyt siitä ulkomaita myöten. Hän ei
uskonut, että käskyn Ståhlbergin kyyditsemiseen olisi antanutkin jokin
salaperäinen taho, joka ei ollut tullut kuitenkaan julki. Hän arveli, että
jutun lopullinen selviäminen oli ollut ”niin kuin huulilla”. Vuosikymmeniäkään myöhemmin hän ei esittänyt kuitenkaan mitään taustatekijöiden nimiä.319
Jälkipuinti oli Riekille raskasta aikaa. Tapaus poiki kanteluita ja äärioikeiston hankkeen Riekin syrjäyttämiseksi. Kuussaari pestasi Etsivän
Keskuspoliisin entisen etsivän, jonka tuli koota todistusaineistoa Riekin
kuulumisesta vapaamuurareihin. Yhdessä jääkäriliikkeen muiden vastustajien kanssa he olivat muka lavastaneet koko puuhan. Kuussaari oli
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Etsivän Keskuspoliisin kansainväliset suhteet lisääntyivät Riekin päällikkökaudella. Niistä hän sai myös uusia ideoita työhönsä. Kuvassa suomalaisia poliisimiehiä rouvineen 1930 Varsovan asemalla. Edessä vasemmalla sisäasiainministeriön poliisiosaston päällikkö Esko Heilimo, Riekki toisena oikealla. Hänen vasemmalla puolellaan istuu hallitussihteeri Eero Koskimies. Hietaniemi 1992, s. 127.

yhteydessä myös Riekin toiseen pois potkimaan alaiseen todistusaineiston hankkimiseksi. Joukkoon, jolle tämän piti tietoja toimittaa, oli soluttautunut kuitenkin Riekin asiamies, jonka avulla hän oli hankkeesta
koko ajan perillä. Häntä kompromettoivaa aineistoa ei syntynytkään.320
Riekistä kannelleen etsivä Eelis Rundmanin mukaan hän itse oli Etsivän Keskuspoliisin todellinen kehittäjä; Riekki oli aina vain ottanut
kunnian itselleen. Tämä torjui syytökset, joista huolimatta hän puolsi
entisen alaisensa eläkeanomusta. Myös Janné kanteli ja haukkui Riekin
hallituksen lakeijaksi ja selkärangattomaksi patkuliksi. Sitkein oli kuitenkin Kuussaari, joka jätti vielä 1937 kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle ja syytti siinä Riekkiä ja hänen poliisiaan osallisuudesta kyy253

ditykseen. Jupakka syntyi pahaan aikaan, sillä Etsivä Keskuspoliisi oli
joutunut kansanrintamamuistioidensa vuoksi suurennuslasin alle. Lisäksi sen toimintaa syynättiin jälleen kerran komiteankin (ns. Halmeen
komitea) voimin. Kuussaari toimitti tietojaan sen käyttöön ja esitti Riekin työn mahdollisimman negatiivisessa valossa. Väitettiin jopa, että
Kuussaari olisi käynyt asiasta ministeri Kekkosen puheilla. Kantelulla
tuskin oli kuitenkaan ratkaisevaa vaikutusta Riekin myöhempään eroon.
Korkein Oikeus hylkäsi heinäkuussa 1931 kaikki Walleniusta koskevat syytteet ja kumosi hovioikeuden tuomion. Riekki ihmetteli kovasti tuomareiden kantaa. Hänen mukaansa päätöksessä selvitettiin, ettei
rikos sinänsä ollut kovin suuri ja että ”ilmeinen tuottamuksellisuus ei
ollut selvä Walleniuksen kohdalla, joten se, että hän on näin monia
kuukausia saanut istua vankeudessa ja joutunut kärsimään muita kolauksia asian takia lienee katsottu hänen kohdalleen riittäväksi, semminkin kun KO:n päätöshän ei julistanut häntä syyttömäksi, vaan ainoastaan vapautti enemmästä rangaistuksesta”. 321
Kun Wallenius oli käynyt vaatimassa presidentiksi tällä välin valitulta Svinhufvudilta entistä virkaansa takaisin, hän oli saanut Riekin mukaan kielteisen vastauksen. ”Eräät ajattelevat oikeistomiehetkin sanovat,
että hänestä on kehittymässä ehkä vaarallinen mies ja jos minäkin W:n
luonteen oikein tunnen, olisin taipuvainen sanomaan samaa. Kunhan ei
vain oikea Lapuanliike häntä nyt istruktöörikseen ottane”, hän kirjoitti.
Riekkiä harmitti, kun entiset ystävät syyttivät ja uhkailivat. Vaikka
hän oli välttynyt vasemmiston syytöksiltä vuosien varrella, nyt aktivistien johtomiehet ”uhkailevat salaa ja julkisesti”. Riekki vakuutti, etteivät
syyttäjät häirinneet, vaikka he aikoivat viedä häneltä kunnian ikuisiksi
ajoiksi, ellei hän eroa. Häntä säälitti yhteiskunta, Lapuan liike ja Yleisesikunta, ”jonka potkitut miehet konspiroivat eräänlaisten ’rintamamiesten’ kanssa minua vastaan luullen minua paljon tärkeämmäksi kuin
olen”. 322
Riekki kertoi tottuneensa ansiottomaan arvonnousuun virkamiehenä, ”mutta kun aletaan hölistä minun tietäneen Ståhlbergin kyydityksestä jo ennen kuin sotaherrat ottivat leijonamielen saamispaukkuja
Sortavalassa (kaipa minä kohta juotinkin heidät radioteitse) jne, niin
tuntuu se liialta”, hän kirjoitti. Hän kehotti Finneä sanomaan niille,
”jotka ehkä puhuvat lapuanliikkeen ’provosoinnista’ ja muista tylsyyksistä, että saavat hävetä”.
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Riekki totesi elokuussa 1931, että mikäli hän oli ymmärtänyt oikein, ”arvostelukykyisimmät ihmiset” eivät pitäneet häntä syntipukkina, vaikka kuulostikin siltä, että Wallenius heimolaisineen teki niin.
Hän viittasi ystävänsä kanssa aiemmin keväällä käymäänsä keskusteluun ja totesi, etteivät rauhattomuudet olleet ohi. Hän mainitsi, että jo
lomansa alussa hän sai Ouluun viestejä, että kyyditykset käynnistyisivät
uudelleen ja ”niiden kohteena olisi eräitä aktiivisille piireille vastenmielisiä poliittisia henkilöitä”. Hän näki kiihotuksen tapahtuvan nyt laman
vuoksi, mutta hän pelkäsi myös, että nyt oli myös ”fascismi eli suoraan
sanoen hitleriläisyys ilmeisesti versomassa”. Hän pyysi Finneltä, ettei
tämä levittelisi tätä hänen käsitystään laajemmalle.323
Riekki harmitteli myös Pontus Artille jutun jälkipuintia. Wallenius
väitti, kuka häntä jaksoi vain kuunnella, ”että ohranahan sen Ståhlbergin muilutuksen provosoi, mutta ei tällainen ole sielunrauhaani häirinnyt, vaan saanut säälimään vissejä piirejä, jotka ovat matalamielisempiä
kuin itse kommunistitkin, jotka sentään eivät koskaan ole mieskohtaisesti yrittäneet halventaa”.324
Riekkiin lienee koskenut jossakin määrin se, kun hän joutui asettumaan Walleniusta vastaan. Vaikka hän totesi, ettei leimaaminen häirinnyt häntä, niin lienee kuitenkin tapahtunut; ei hän olisi muuten puhunut eikä kirjoittanut siitä kuukausikaupalla eri puolille. Hän puuttui
asiaan jopa vanhana, kun toinen osapuoli siitä jauhoi.

PRESIDENTINVAALIT TAMMIKUUSSA 1931
– PELKO STÅHLBERGIN MURHAAMISESTA
Kuultuaan Ståhlbergin asettumisesta presidenttiehdokkaaksi oli Svinhufvud Yrjö Blomstedtin mukaan todennut, että tilanne saattaisi kehittyä sellaiseksi, ”etteivät mitkään rauhoittavat voimat enää kykene hillitsemään” sitä. Julkilausuttu pelko oli hyvinkin aiheellinen ja ennustava.325
Edistyspuolue luotti kuitenkin Ståhlbergiin, joka oli kyydityksen
vuoksi saanut kosolti sympatiaa ja valittu 1930 takaisin eduskuntaan.
Kokoomus ja muu oikeisto asettivat toiveensa taas Svinhufvudiin, SDP
Tanneriin ja maalaisliitto Kallioon. Kaikki maalaisliittolaiset eivät kelpuuttaneet lapualaisia kovin ymmärtänyttä Relanderia enää ehdokkaakseen.
Kallion mahdollisuudet hupenivat kuitenkin maalaisliiton riitelyyn.326
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Ongelmallisin ehdokas oli Ståhlberg. Hänellä oli paljon vastustajia,
joista kiihkeimpiä olivat Kosola ja Aktivisti-lehti. Molemmat uhkailivat,
että veriteot olisivat mahdollisia, jos hänet valittaisiin. Myös ilmikapinan mahdollisuuksia väläyteltiin.327
Ståhlbergillä oli myös kannattajia. He perustivat hänen suojelemisekseen Pro patria et lege – Isänmaan ja Lain puolesta (ILP) -järjestön
ennen vaaleja. Järjestön tehtävänä oli turvata presidentiksi valittavan
Ståhlbergin fyysinen koskemattomuus ja estää mahdollinen vallankaappaus. Järjestön toiminnassa oli mukana edistyspuoluelaisia, muutamia
maalaisliittolaisia ja joku RKP:stäkin. Etenkin Mäntsälän kapinan alla
ja aikana järjestön merkitys korostui.328
Riekki ei pitänyt Ståhlbergin ehdokkuutta järkevänä. Hän kirjoitti
kyyditysjupakan jälkeen joulukuussa 1930 Finnelle: ”Oli mielestäni virhe asettaa nyt ehdolle sekä Ståhlbergia että Kalliota: kummatkin ovat
nyt mahdottomia, sillä St. yllyttäisi suoraan väkivaltaan ja Kallio on raskaasti väärinkäsittänyt etsikkoaikana kansanliikkeen.” Jommankumman valinta, mikä voisi sattua, ”saisi aikaan hulinan – ellei sitä nyt joku
muu sytytys ennen tee”, hän arveli.329
Tanner sai 80, Kallio 69, Svinhufvud 64, Ståhlberg 50, ja RKP 25
valitsijamiestä tammikuussa 1931 pidetyssä vaalissa. Riekki kirjoitti
Finnelle harmistuneena: ”Hullutukset ja ylitsekäymiset ovat saaneet äänestäjiltä tiukan tuomion ja Ståhlbergia ovat äänestäneet monet kokoomus- ja maalaisliittolaisetkin”330
Jatko oli taktikointia. Todellisia mahdollisuuksia oli vain Svinhufvudilla ja Ståhlbergilla. Sosiaalidemokraatit ja edistyspuoluelaiset liittoutuivat odotetusti Ståhlbergin taakse. Tullakseen valituksi hän olisi tarvinnut vielä muutamia Kalliolta jääviä valitsijamiehiä. Finne ennusti
hiukan ennen lopullista äänestystä: ”Eräät maalaisliittolaiset ja ruotsalaiset tulevat luultavasti jo ensimmäisessä äänestyksessä äänestämään
Ståhlbergia, joten hän voi saada heti tarvittavan enemmistön.”331
Pahin huolenaihe oli kuitenkin pöyristyttävät huhut Ståhlbergin murhahankkeista ja aktivistin suoranainen yllytys veritekoon. Poliittisia murhia oli tapahtunut aiemminkin. Finne kirjoitti (8.2.1931) hätääntyneenä Riekille, että Ståhlbergin murhaaminen oli päivän puheenaihe. Jotkut saattoivat uhkaukseen panna myös täytäntöön tullakseen sankareiksi. Aluksi hän oli pitänyt sitä pelkkänä pohjalaisena uhoamisena, jota
sitten oli kuitenkin kehitetty juorujen avulla, kunnes kaikki uskoivat
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sen tapahtuvan. ”Mutta asia näyttää todella vakavalta, niin tavattoman
vastenmielistä kuin onkin minulle sen myöntäminen.” 332
Finne pohdiskeli, miten paljon oli perää puheissa, joiden mukaan
Kosola oli presidentin viimeisillä suurilla kutsuilla tokaissut, ettei Ståhlberg tulisi koskaan presidentin linnaan. ”Kyllähän hän on voinut sellaista
sanoa, mutta vaikea on sitä sittenkin uskoa”, hän kirjoitti. Huhujen mukaan Tampereelta oli tarjoutunut kuitenkin kaksisataa vapaaehtoista.
Sen hän sentään torjui: ”Tämä on epäilemättä hämäläistä kerskailua.”
Vaikka entinen presidentti oli miten isänmaallinen tahansa, jokainen Neuvostoliitosta tullut suositus oli Finnen mukaan hänelle häpeäksi. Ståhlbergin perhepiirissä olikin jo vakavasti keskusteltu siitä, olisiko
hänen syytä luopua leikistä. Myös edistyspuolue harkitsi toista ehdokasta. Ståhlberg ei ehkä kuitenkaan hellittäisi, jottei häntä sanottaisi pelkuriksi. ”Me ihmiset olemme niin kummallisia olentoja, että olemme
valmiit turhanpäiten antamaan henkemme, jotta meitä ei syytetä pelkureiksi”, Finne pohdiskeli.
Ståhlbergin koskemattomuudesta vastuussa olleet kokivat Riekin
mukaan tilanteen lopulta siksi vakavaksi, että poliisit vartioivat hänen
turvallisuuttaan – eivät kuitenkaan ehdokkaan omasta pyynnöstä vaan
ilmeisesti Etsivän Keskuspoliisin päällikön toimeksiannosta.333 Turvallisuudesta lienee pitänyt huolta myös ILP-järjestö.
Toisella kierroksella Ståhlbergin valinta oli jo lähellä. Vasta kuitenkin kolmas kierros sanoi toden. Sitä edelsi monenlaista painostusta, jonka seurauksena maalaisliittolaiset siirtyivät ”Ukko-Pekan” taakse. Näin
hän korjasi lopulta potin 151 äänellä ja nousi Suomen kolmanneksi
presidentiksi (1931–1937).334
Riekki kirjoitti vaalien jälkeen helmikuussa huojentuneena Finnelle.
”Niin, kovasti tosiaankin helpotti, varsinkin meikäläistä, vaalin onnellinen tulos. Siitä olisikin souvi täkäläisille poliisimiehille tullut, jos Ståhlberg olisi, varsinkin vähällä ääntenenemmistöllä tullut valituksi.”335
Riekki myönsi, että suojeluskunnat olivat painostaneet äänestämään
”oikein”; ne olivat mm. asettaneet miehiään tiettyihin paikkoihin. Hän
myönsi myös puheet murhasuunnitelmista todenperäisiksi. Salaliitto ei
ollut hänen mukaansa kuitenkaan aivan niin laaja kuin Finne oli väittänyt, mutta hänkin uskalsi puhua tusinasta ”Ståhlbergin tappajasta”.
Kosolan väitettiin olevan tyytymätön, koska vaalit olivat menneet
liian hyvin. Riekki harmitteli Svinhufvudin huonoja ystäviä mutta toi258

voi samalla, että hänelle saataisiin edes kunnon adjutantti ja kansliapäällikkö. ”Ukko Pekka” oli suoraluontoinen ja rehti mies, mutta liian hyväuskoinen ja huono ihmistuntija. ”En uskaltaisi vielä sulkea pois kokonaan
eräiden tärähtäneiden joukkioiden rettelöiden aikaansaamismahdollisuutta”, Riekki aprikoi yhteiskunnallisen tilanteen kehittymismahdollisuuksia.
Tilanne kuitenkin rauhoittui. Toisaallakin oltiin tyytyväisiä vaalin
tulokseen. Esimerkiksi jääkärieversti Talvela kirjoitti maaliskuun alussa
rehtori K. A. Wegeliukselle: ”Kaitselmus oli meille taaskin suopea, sillä
mitä olisi saattanutkaan tapahtua, jos tulos olisi ollut toinen. Voittomme oli Lapuan liikkeen voitto. Kumpa liike nyt vain ymmärtäisi oikealla tavalla voittoon suhtautua.”336
Svinhufvudin voitto sai kiitosta yllättävältäkin taholta. Merkittävällä
tavalla Suomen kohtalonvuosien politiikkaan osallistunut, mutta epäonnistuneen punakapinan jälkeen Amerikkaan pakenemaan joutunut
entinen senaattori Oskari Tokoi uskoi vaalin menneen oikein. Hän piti
Svinhufvudia ainoana, joka saattaisi menestyksellisesti vastustaa lapualaisten terroria.337
Vaikka jotkut tutkijat ovat pitäneet turhina pelkoja siitä, mitä Ståhlbergin valinta olisi saattanut tuoda tullessaan,338 emme kuitenkaan tiedä, miten olisi käynyt. Tokoi osui ainakin siinä oikeaan, että Svinhufvud osoittautui riittävän jämäkäksi laillisuusmieheksi, joka ei hyväksynyt laittomuuksia miltään taholta eikä taipunut hulinoitsijoiden edessä.
Tämä paljastui jo muutaman kuukauden kuluttua, kun äärioikeisto
valmisteltuaan selvästi vallankaappausta unohti, ettei oikeusvaltiossa voinutkaan toimia Lapuan lain mukaisesti.

”CATILINA

OLI KATKERA JA NIIN ON

VALLEKIN”

Maailman talous oli ajautunut 1920–1930-luvun vaihteessa lamaan,
joka heijastui pian Suomeenkin. Konkurssien määrä, työttömyys ja sosiaaliset ongelmat kasvoivat. Alkoi ulosottojen ja pakkohuutokauppojen vyöry. Erityisesti maaseutu ajautui ahtaalle. Muutamassa vuodessa
myytiin yli 16 000 tilaa pakkohuutokaupalla, minkä seurauksena moni joutui mieron tielle.339
Osa talonpojista oli purkanut tyytymättömyyttään jo kommunisminvastaisessa nousussa ja osallistunut väkivaltaisuuksiinkin, mutta en259

Maaseudun liikehtiminen huolestutti poliitikkoja ja Riekkiä. Hän saikin Piikkiön mellakan jälkeen tehtäväkseen seurata pakkahuutokauppojen häirintää.
Kuvassa Helsingin Sanomien piirtäjän Oki Räisäsen näkemys tapahtumista.
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nen pitkää monet alkoivat etsiä Lapuan liikkeen ulkopuolelta taloudellisesta ahdingosta pelastajaa. Alkoi syntyä erillisiä pulaliikkeitä, joita järjestäytyi Varsinais-Suomeen, Viipurin ympäristöön ja Pohjois-Pohjanmaalle.
Aluksi pulakokoukset olivat rauhallisia, mutta vähitellen alkoi esiintyä demonstraatioita ja pakkohuutokauppatilaisuuksien häirintää. Väitettiinpä pulamiesten heittäneen huulta jonkun pankinjohtajan kidnappaamisesta ja elävänä hautaamisesta.
Pulakokouksissa hääri väkeä, joka sai viranomaiset huolestumaan.
Kesällä 1931 Piikkiössä sattunut pakkohuutokaupan häirintä pani sisäasiainministeri Ernst von Bornin tiedustelemaan Riekiltä, keitä tilaisuudessa mekkaloineet oikein olivat, ja mikä oli heidän helsinkiläinen johtonsa. Saamaansa informaatioon viitaten ministeri väitti, etteivät johtajina toimineet ainakaan ”pulaprofessorit” Yrjö Jahnsson ja F. A. Johanson, vaan jotkut muut. Riekki vastasikin huhutun, että ”pulahulinain”
takana oli Kosola, joka yritti silläkin tavalla ajaa asiaansa. Kommunistit
eivät ainakaan olleet touhussa mukana, oli Riekin kanta.
Myös oikeusministeri T. M. Kivimäki oli kiinnostunut pulamiesten
puuhista. Hän kehottikin Riekkiä kiinnittämään ”kaiken huomion juuri pulaväkeen” ja informoimaan hallitusta sopivin väliajoin.
Kun levottomuudet kasvoivat, Suomen Sosialidemokraatti kirjoitti
syyskuussa 1931, että rikolliset ainekset olivat saaneet lisää rohkeutta
uhmatakseen valtiovaltaa ja laillista yhteiskuntaa. Kaappaus oli sen mielestä mahdollinen. Lehti osoitti sormellaan kokoomusta, jonka teoria
lähti siitä, että lain rikkominen oli luvallista, jos vain kokoomus ja lapualaiset sen hyväksyivät. Tietyissä piireissä kannatettiinkin suoraa toimintaa. Siksi lehti vaati puhdistusta: maaherrat, suojeluskuntiin kuuluvat, nimismiehet, poliisit ja muut yhteiskunnan varoilla palkatut eivät saisi olla mukana ”valtiota, parlamenttia, perustuslakia ja kansalaisten oikeuksia vastustavassa liikkeessä edes rikoksentekijäin ’ymmärtäjinäkään’”.340
Vaikka Riekki ei ollut aluksi pulatoiminnasta huolissaan, Maakuntain liikkeen vahva esiinmarssi lokakuussa 1931 havahdutti hänet. Vapaussodan Rintamamiesten Liiton ja Lapuan liikkeen jäseniä, pulamiehiä ja maatalous-, teollisuus- ja kauppiaspiireihin kuuluvia oli kokoontunut lokakuun alussa Viipuriin pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä.
Liikkeen ohjelma hyväksyttiin kuitenkin vasta saman kuun loppupuolella Helsingin Ostrobotnialla.341
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Vaikka Maakuntain liike jäi pulaliikkeistä lyhytikäisimmäksi, se oli
konservatiivisin, aggressiivisin ja ajatusmaailmaltaan varsin lähellä Lapuan liikettä. Sitä kutsuttiin myös remonttiliikkeeksi ja Viipurin liikkeeksi, sillä Viipuri ja Laatokan ympäristö olivat sen synty- ja ydinaluetta, joskin ”aivot” olivat ehkä Helsingissä ja Lapualla.
Liikkeen valtuuskunta valittiin suojeluskuntapiireittäin. Siihen kuuluneita oli Lapuan liikkeestä, Loimaan liikkeestä ja Vapaussodan Rintamamiesten Liitosta. He olivat varsin nimekästä ja arvovaltaista väkeä
ja jo muista yhteyksistä tuttuja. Koska valtuuskunta oli liian laaja hoitamaan ”juoksevia asioita”, liikkeen operatiiviseksi johdoksi tuli Viipurin
alkuperäinen toimikunta.
Liikkeen kannattajat lupasivat seisoa lujina ohjelman takana. ”Meidän on pysyttävä yksimielisenä! Otetta ei nyt ole hellitettävä!” Ohjelmassaan liike vaati mm. kansalaisvapauksien rajoittamista, sosiaali- ja
koululakien kumoamista, puolustuslaitoksen kuntoon saattamista ja lujaa järjestystä maahan. Vaikka se vaati valtio- ja maanpetosrikoksista annettavien rangaistuksien koventamista, samaan hengenvetoon se kuitenkin vaati, että Lapuan liikkeen yhteydessä tapahtuneet laittomuudet
oli painettava villaisella. Kun ohjelma oli toimitettu maan hallitukselle,
valtuuskunnan piti välittömästi kokouksen, johon osallistui myös Lapuan liikkeen tuore sihteeri, jääkärikenraalimajuri Wallenius. Kokoomuslaisen Uuden Suomen mielestä liikkeen ohjelma edusti ”terveitä,
valtioelämämme kehittämisessä huomioon otettavia näkökohtia”.
Vaikka mukana olleet liikkeet korostivat itsenäisyyttään, ne painottivat myös yhdessä toimimista. Yhteisistä päämääristä ei ollutkaan epäselvyyttä; siinä määrin samansuuntaisia liikkeiden vaatimukset olivat. Maakuntain liike käynnisti varojen hankinnan. Sen johto kehotti joulukuussa 1931 olemaan valmiina. ”Tilanne kehittyy nopeasti kohti ratkaisua, kaikkien on oltava valmiina yllätyksienkin varalta.” Koska hallitus
oli työkyvytön, maan asioiden kuntoon saamiseksi ei riittänyt pelkkä
kieltolain kumoaminen. Ohjelma oli toteutettava kokonaisuudessaan. 342
Kaikki eivät olleet kuitenkaan innostuneita Maakuntain liikkeen suunnitelmista. Ne pantiin merkille niin maltillisissa porvaripuolueissa kuin
vasemmallakin. SKP tuomitsi liikkeen tuoreeltaan fasistiseksi ja varotti talonpoikia uskomasta siihen ja muihinkaan ”herrojen pulaliikkeisiin”.343
Vaikka maaseudun pulatoiminta ei ollut hermostuttanut Riekkiä
suuremmassa määrin vielä kesällä, muutos oli tapahtumassa. Tämä nä262

kyi mm. siinä, että hän yritti järjestää Maakuntain liikkeeseen ”vasikkaa”, jonka avulla hän olisi saanut paremmin tietoja sen suunnitelmista.
Hän epäonnistui ainakin osittain yrityksessään.344
Riekin huolestuminen kasvoi nimenomaan Ostrobotnian kokouksen jälkeen, jolloin äärioikeistolaisuus uhkasi laillisuutta ja painosti paikkaansa pitämättömillä väitteillään kommunistiuhasta. Hän pohdiskeli
maan tilannetta koko loppuvuoden Finnen kanssa. Mahdollisesti hänellä oli ”syväkurkkuja”, joiden antamat tiedot hävitettiin kuitenkin 1944.
Yleensä hän oli varsin pessimistinen.
Riekki ei jaksanut uskoa kaappaukseen. Sen sijaan hän epäili, oliko
”Martti-kenraalin” ottamisesta Lapuan liikkeen pääsihteeriksi, mistä hän
tiesi jo viikkoa ennen, mitään hyötyä Walleniukselle itselleen tai Lapuan
liikkeellekään. ”Joka tapauksessa lapualaisten olisi syytä olla varovainen
Martin suhteen, sillä hän on katkera ja pakkomielikuvien vallassa.” Hän
uskoi enemmän kaukonäkijöihin kuin tosiasioihin. Riekillä oli kanttia
sanoa näin, sillä hän tunsi Walleniuksen paremmin kuin moni muu.345
Kumppanukset pohdiskelivat suomalaisen yhteiskunnan erilaisia
mahdollisuuksia. Finne kehotti Riekkiä määrittelemään suhteensa diktatuuriin, joka oli lapualaisten mielestä ainoa pelastus umpikujasta.
Walleniuksen valitseminen Lapuan liikkeen sihteeriksi oli viittaus tulevaan, Finne ennusti. Hänen mielestään kaappausyrityksen onnistumisesta syntyisi epävarmuutta vain, jos Riekki vastustaisi diktatuuria. 346
Riekki ei heti vastannut kysymykseen. Kuten muulloinkin, hän piti
kirjeenvaihtotoveriinsa etäisyyttä. Oli asioista, joista hän saattoi keskustella tiettyyn rajaan saakka, mutta oli myös asioita, joita koskevat käsityksensä hän piti visusti vain omana tietonaan.
Riekki oli valittanut jo hiukan aiemmin lokakuussa Pontus Artille
kiireitään, joita Lapuan liike oli aiheuttanut, vaikka se hänen mielestään
oli kuitenkin jo täysin turha liike; kommunistit oli lyöty, eivätkä nousisi
aivan heti. Vaikka pidätyksiä oli pantu toimeen enemmän kuin koskaan
ennen, mikään ei näyttänyt kuitenkaan kommunistivaaraan uskoville
riittävän. Riekkiä sapettivat erityisesti hyökkäykset, joita tuli koko ajan
oikealta, mm. Walleniukselta. Hän pelkäsi tulevaisuutta, sillä diktatuurista haaveiltiin edelleen ja yleisesti. Hän vakuutti olevansa yhtä vähän
lapualainen kuin ennenkin. Oikeastaan hän oli ylpeä siitä, ettei ollut
”ulvonut susien mukana”.347
Riekkiä harmitti, ettei hänen varoituksiaan eikä neuvojaan ollut kuun263

neltu, eikä pantu pahimpia tyyppejä kiinni. Mutta jos ”isot kihot” olivat tehneet tyhmyyksiä, silloin hänen apunsa kyllä kelpasi. Hän maanittelikin nyt kirjeenvaihtotoveriaan avukseen ja pyysi tätä toitottamaan
raporteissaan lujan hallituksen puolesta, vaikka hän muistuttikin, ettei
tarvinnut ryhtyä diktatuurin epämukavuuksia suinkaan silottelemaan
eikä kehumaan.
Samalla Riekki paljasti, että sisäasiainministeri von Born oli ”oikea
ja suora mies, mutta rajoitettu ja itsepäinen”. Yleisesikunnassakin – hänen monien arvostelupiikkiensä kohteessa – oli tapahtunut paljon myönteisiä muutoksia. Ulkoministeriöön hän ei sen sijaan ollut viime aikoina
ollut kovinkaan paljon yhteydessä, eikä hänellä ollut presidentinlinnaankaan niin usein asiaa kuin entisen ”isännän” aikana. Toki oli muistettava, ettei ”Ukko-Pekkaa” pitänytkään pikku asioilla häiritä. Näin
kierreltyään ja kaarreltuaan hän meni lopulta asiaan ja paljasti: ”Muuten
sanon meidän kesken, ettei hänenkään [Svinhufvudin, M. L:n huom.] suosionsa siellä Lapualla ole suinkaan vuoren vankka ja kuinka voisi olla –
kumouksellisten luona.” Tämä oli hienoinen viittaus siihen, että jotakin
saattoi olla odotettavissa.
Finnekin jatkoi marraskuun alussa yhä selvempiä vihjailujaan. Viipurilaiset olivat tyytymättömiä liian vähäiseen valtaansa. Ralf Haarla
halusi Walleniuksen paperihommiin, mitä Rudolf Walden kannatti,
mutta jotkut toiset taas vastustivat. Wallenius siirtyisi Lapualle ja ryhtyisi organisoimaan liikettä. ”Lapuan miehet alkavat kohta tulisesti riidellä
keskenään vallasta ja se pelastaa maan ehkä taas diktatuurista”, Finne arveli.348
Kun sanomalehdistö vihjaili hämärämiesten kalastelevan sotaväkeä
ja suojeluskuntia puolelleen, minkä vuoksi hallitukselle oli annettava
valtuudet toimia, luonnollisesti väitteet kiinnostivat Riekkiä. Mutta kun
Suomen Pienviljelijä kirjoitti, että kaappauksen huhuttiin tapahtuvan
lähitulevaisuudessa, Riekki sai tarpeekseen ja kirjoitti leikkeen sivuun,
että hän oli näyttänyt otsikkoa Sihvolle, von Bornille ja Jalo Lahdensuolle. ”Ikävää kun tällaisia vaikkapa näin roskalehdessäkin”, hän siunaili. Ehkä toteamus paljasti, ettei hän ottanut tilannetta vieläkään täysin todesta tai halusi vähätellä tosiasioita.349
Riekki pani merkille Walleniuksen puuhat. Tampereen julistus merkitsi hänen mielestään sitä, että Lapuan liike oli ”remonttimiesten” ohjelman takana. Se ei ehkä ollut kuitenkaan pääasia, vaan menettelytavat,
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mikäli niistä oli sovittu ja mikäli niillä laskettiin olevan toteuttamismahdollisuuksia. Hän halusi myös tietää Finneltä, oliko totta, että Donnerkin oli liittynyt toimintaan mukaan.350
Finne oli näkevinään tilanteen muuttuvan. Hän väitti, että Maakuntain liikkeen osakkeet olivat nousussa: ”Maakuntain liike nieli itseensä Lapuan liikkeen. Se taitaa ajan mittaan painaa aika tavalla vatsassa. Lapualaiset eivät mielellään tietysti näe itseään syrjäytettävän.” Riekki oli samoilla linjoilla. Hänenkin mielestään Lapuan liikkeen ja Maakuntain liikkeen johto olivat ”samaa luuta kuin vuohen sarvet”. 351
Riekki vastasi nyt suhteestaan diktatuuriin. ”Sanon Sinulle, että kerta kaikkiaan en ole putshistien kannalla, koska tässä maassa voidaan
menestyksellisemmin muuten asioita ajaa kuinka pitkälle tahansa”, hän
vakuutti. Mikäli tämä oli hänen todenmukainen kantansa, hän oli muuttanut sitä vuodesta 1919. Varmastikin vuoden 1930 tapahtumat olivat
jo avanneet hänen silmiään. Hänen mielestään ”reaktionääristä vallankumousta” ei tehtäisi enemmistön avulla, vaan putshina – sotilaskapinana, jossa suojeluskunnat ovat mukana. Hän viittasi Walleniuksen
katkeroitumiseen erinäisistä syistä. ”Catilina oli katkera ja niin on Vallekin. Sotilaskapina ei ole koskaan kai vienyt pysyvään voittoon”.352
Vaikka kapinan puuhaajat uneksivat vallasta, Finnen mielestä puuha
kaatuisi erimielisyyteen johtajasta. ”Vallenius tietysti on etunenässä.”
Vasta sitten tulisivat muut. Maakuntain liikkeen johdossa oli keskinkertaisuuksia, mutta kuten sellaisilla oli tapana, he olivat hyvin varmoja
itsestään. Finne myönsi nyt, että Riekin tiedot Donnerista pitivät paikkansa; hänkin oli mukana puuhassa. Finnen mukaan intrigoijat eivät
olleet ottaneet kuitenkaan passiivista vastarintaa huomioon. Valta oli
helppo ottaa, mutta vaikea pitää. Ei ollut miehiä, joita kohtaan kaikki
tuntisivat luottamusta ja ”Vallenius esimerkiksi ka[a]tuu heti siihen, että
hän iloissaan ryyppää itsensä humalaan”. Ignatius oli kyllä isänmaallinen, mutta liian vanha ja vielä venäläinen upseeri. Muistakaan ei ollut
johtajaksi. Kenestäkään ei ollut Svinhufvudin yläpuolelle. Vaikka keskustelussa olivat vilahtaneet jo Wallenius, Donner ja Ignatius, Mannerheimia ei ollut vielä kuitenkaan mainittu, vaikka hänen nimensä todennäköisesti pyöri kielellä. 353
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EPÄLUOTTAMUS ETSIVÄÄN KESKUSPOLIISIIN
Kun kapinahuhut voimistuivat, sotaväki lisäsi valmiuttaan. Sotaväen
päällikkö Sihvo tiedusteli Helsingin varuskunnan päällikkö Heinrichsilta kaupungin puolustuksen tilaa. Heinrichsin mukaan sodan uhan
vuoksi tehdyt suunnitelmat eivät sopineet sisäisten levottomuuksien
ehkäisemiseen. Kirjeensä liitteeksi hän oli liittänyt vartio- ja varmistussuunnitelman luonnoksen.354
Kesällä 1930 oli perustettu liikkuva poliisikomennuskunta, johon liittyen von Bornin arkistossa on säilynyt marraskuun alusta 1931 Riekin
muistio. Sen mukaan Helsingin poliisilaitoksessa oli kaksi raskasta konekivääriä, joista vain toinen oli käyttökunnossa. ”Rohkenen esittää, että
poliisimestarille viipymättä annettaisiin se pienehkö summa, mikä sen
kunnostamiseen tarvitaan”, Riekki kirjoitti ja alleviivasi sanaa viipymättä.
Lisäksi hän painotti sitä, että vähäisten aseiden tuli olla kunnossa ja niihin
riittävästi patruunoita. Ulkomaillakin vaadittiin poliisin aseistuksen varmuutta, ”koska sen täytyy aina olla valmiina ja silmänräpäyksessä toimia”.
Hän näki myös tärkeänä, että muutakin poliisikuntaa koulutettaisiin komennuskunnan reserviksi. Hän piti tärkeänä myös sitä, että poliisinyrkki
tekisi itsensä tiettäväksi. ”Olisi erinomaisen hyvä, jos näin saatu 100 miehen joukko joskus näyttäytyisi kadulla harjoituksissa”, hän kirjoitti.355
Monet maltillisten porvaripuolueiden ja sosiaalidemokraattisen puolueen sanomalehdet olivat varoittaneet vallankaappauksesta jo syksystä
lähtien. Etenkin Eljas Erkon Helsingin Sanomien paljastukset 7. marraskuuta 1931 olivat hätkähdyttäviä. Muutaman päivän päästä asiasta kirjoittanut Maakansa vaati kaappaushuhujen tutkimista. ”Jos sitten havaitaan jonkun valtiollisen uhkapelurin kuvitelleen, että puolustuslaitoksemme tai joku sen osa on käytettävissä muihin kuin laillisen hallitusvallan
määräämiin tarkoituksiin, ovat tällaiset kuvittelut heti pois juurittavat.”356
Puoluerintamassa tapahtui vähitellen varustautumista. Maalaisliitto
pelkäsi, että lapualaiset olisivat valmiita vaikka kaappaukseen. Väinö
Tanner taas toi sosiaalidemokraattien puolueneuvostossa julki, että vallankaappausuhasta puhuminen oli tärkeää, koska se oli ennaltaehkäisevää toimintaa.357
Kun kaappaushuhut näin kasvoivat, maan kohtalosta huolestuneet
tahot tiivistivät rivejään. Joukko kansalaisia oli perustanut jo 1930 Isänmaan ja Lain puolesta -järjestön (ILP), joka pyrki silloin turvaamaan
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K. J. Ståhlbergin koskemattomuuden presidentinvaaleissa. Koska Svinhufvud valittiin, ongelma oli hetkeksi poistunut. ILP:n ei tarvinnut olla
muutamaan kuukauteen hälytystilassa ja se sai rauhassa keskittyä lähinnä kansalaisten mielialojen muokkaamiseen. Kun sisäinen tilanne alkoi
kuitenkin syksyllä 1931 kehittyä uudelleen yhä huonompaan suuntaan,
ILP aktivoitui. Eero Rydmanin ja Into Auerin allekirjoittama ensimmäinen kiertokirje piirijohdolle on marraskuulta 1931. Sisäasiainministeriöön yhteydessä ollut järjestö piti joulukuussa 1931 myös valtakunnallisen kokouksen Helsingissä ja herätti sillä kannattajiensa ja vastustajiensa huomiota.358
Riekin kannalta oli ilmeisen raivostuttavaa, että ILP-järjestöstä tuli
hänen johtamansa Etsivän Keskuspoliisin vakava kilpailija. Martti Ahti
on päätellyt, että tehtävän ILP:lle antoi pääministeri Sunila. Se tapahtui
kokoomusministereiden ja Riekin tietämättä. Oikeistopiireissä väitettiinkin kohta ”uuden ohranan” olevan syntymässä. Merkityksetöntä ei
ollut Riekin kannalta sekään, että järjestön käytännön työn tärkeimmäksi johtajaksi ja organisaattoriksi oli noussut hänen entinen aktivistija vankilatoverinsa, majuri Into Auer. Järjestön tärkeitä taustavaikuttajia
taas olivat Eljas Erkko ja Urho Toivola. ILP:n toimintaan osallistuivat
myös Riekin entiset alaiset Kaarlo Hillilä ja Urho Kekkonen sekä Suomenmaan päätoimittaja Johannes Tamminen, joka oli entinen jääkäri.
ILP näytti voimaansa järjestämällä Oulussa joulukuun 1931 alussa
yleisötilaisuuden, jonka avaajana toimi Hillilä. Hänen mukaansa maassa vallitsi levoton mieliala, ”jota hyväkseen käyttäen erinäisissä piireissä
ilmeisesti suunnitellaan nykyisen kansanvaltaan perustuvan hallitusjärjestelmän muuttamista tavalla tahi toisella”. Siksi piti olla varuillaan ja
valmiina toimimaan. Seuraavan vuoden alussa järjestö saikin runsaasti
tietoja hämärämiesten puuhista. Wallenius oli mm. Turussa uhonnut,
etteivät nyt auttaisi enää ”mitkään lähetystöt eikä marssit”; nyt oli ”toimittava päättäväisemmin, käytettävä tehokkaampia keinoja”.359
Koska Sunilan hallitus näytti luottavan ILP:n informaatioon ja demokratian puolustushaluun enemmän kuin Etsivään Keskuspoliisiin, se
oli nolo juttu Riekille. Etsivä Keskuspoliisi olikin monien mielestä aivan liian oikeistolainen ja notkea lapualaisten edessä. Riekki, joka lienee
ajatellut epäluottamuksesta varsin happamasti, paljasti myöhemmin
tienneensä ILP:n olemassaolosta ja toiminnasta. Tapio Turpeisen mukaan se rikkoi täysin kalterijääkäritoveruksien Riekin ja Auerin välit.360
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Etsivän Keskuspoliisin miehiä, ilmeisesti lapualaisajalta. Martti Riekin kokoelma.

Kaappaushuhut eivät laantuneet. Kun demokratian puolta pitäneet
lehdet kummastelivat marras–joulukuussa 1931, miksi Maakuntain liike
keräsi suuret määrät viljaa ja suorastaan pakotti luovuttamaan sitä, Ajan
Sana selitti jäsenmaksut koottavan viljana; viljelijöillä ei ollut rahaa tarkoitukseen. Kun Suomenmaan päätoimittajan Lassi Hiekkalan maalaisliittolaisille lehtimiehille lähettämä kiertokirje, jossa hän kehotti seuraamaan
tarkasti ajan ilmiöitä, vuoti julkisuuteen, Ajan Sana piti tekoa provokaationa ja levottomuuden lietsontana. Sen mielestä maalaisliitto oli perustamassa omaa ”ohranaa” (ILP). Vaikka Hiekkala kertoi olleensa vastuunalaisiin piireihin yhteydessä, lehti väitti, etteivät sanotut piirit tienneet asiasta mitään. Myös Uusi Suomi paheksui kiertokirjettä. Sen sijaan Helsingin Sanomat oli sitä mieltä, että asiasta oli nostettu liian suuri poru.361
Suomen tilanne alkoi kiinnostaa ulkomaillakin. Mutta kun ulkomaiset lehdet kirjoittivat siitä, ne puhuivat perättömiä. Eräs puolalainen
268

lehti jopa väitti Suomessa oltavan jo uuden punakapinan kynnyksellä.
Lapualaisten johtajia oli muka tapettu, hallitus syösty vallasta ja presidentti ryövätty. Aivan kuin suomalaiset toimittajat eivät olisi tienneet
totuutta, he tiedustelivat asiasta Riekiltä, joka tietenkin kielsi tapahtuneen mitään ja totesi uutisten olevan täyttä roskaa.362
Mahdollinen kaappaus nousi joulukuun alussa 1931 eduskunnassa
tärkeäksi keskustelun aiheeksi. Tällöin kokoomuksen Paavo Virkkunen
paheksui lehtien kirjoittelua huhuista, vaikkei niissä hänen mukaansa ollut
mitään perää. Koska Virkkunen oli ollut edellisen hallituksen ministeri ja
monesti lapualaisten vaatimuksien kanssa tekemisissä, oli ihmeteltävää,
miten viattomaksi hän halusi kaiken lapualaisten toiminnan selittää.363
Kun oikeisto härnäsi aikansa, sisäministeri Ernst von Born paljasti
lopulta eduskunnalle, että kumouksellinen solutus ulottui suojeluskuntiin ja sotaväenkin joukko-osastoihin, ja salaisten tarkoitusperien vuoksi
oli harjoitettu jo luvatonta rahankeräystäkin. Koska Lapuan liike puhui
päiväkäskyissään ”valmiina olosta”, ministerin mielestä huoli ei ollut
lainkaan perusteetonta; vaikka huhut olivat osaksi toki liioiteltuja, niihin oli suhtauduttava vakavasti. Siksi hallitus aikoi von Bornin mukaan
pitää tilannetta tarkoin silmällä taatakseen valtion turvallisuuden ja valtiosäännön loukkaamattomuuden.364
Riekki piti positiivisena, että huhut kaappauksesta tulivat eduskunnankin kautta julkisiksi. Näin kansanliikkeen eri haarojen mukana olijat tiesivät heitä seurattavan. Tämä hermostutti sotaväen korkeimpien
esikuntien jäseniä, joista muutamat olivat käyneet suoraan Riekin miehiltä tivaamassa tällaisen tiedon paikkaansa pitävyyttä. ”Toivoa sopii,
että sekä kaappaus että kumous on nyt ehkäpä nousseen vastamelun
johdosta – ainakin toistaiseksi hiljentänyt vauhtiaan. Jyrsijät ja sala-ampujat ei sentään lopeta toimintaansa, huolimatta monesta kylmästä suihkusta, joita ovat ajattelevammilta lapualaisilta, suojeluskuntamiehiltä,
remonttimiehiltäkin sekä varsinkin tasavallan säilytyksen kannalla olevilta lehdiltä ja mikseipä viranomaisiltakin saaneet”, Riekki kirjoitti Finnelle joulukuun alussa 1931. 365
Riekkiä kummastuttivat kaappauksen puuhaajien perusteet, joissa
kummitteli edelleen ”kommunistipöpö”. Joissakin rahankerjuukirjeissäkin viitattiin mahtavasti heidän maanalaisiin lehtiinsä. ”Kommunistiparat ovat kuitenkin niin heikossa tilassa, että minulla melkein käy
sääliksi näitä entisiä hyviä ’työnantajiani’. Jos heidän kustannuksellaan
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vielä kansanliikettä koetetaan nostaa, niin silloin saamme sanoa, että
valheella on lyhyet järjet ja lyhyt menestys myös liikkeellä, jotka kummituksilla ratsastavat”, hän kirjoitti.
Vuodenvaihde 1931–1932 oli rauhallinen. Kaappausta ei tullut, ei
edes yritystä siihen suuntaan. Mutta ajatukset siitä olivat muhimassa.
Pelot ja varustautuminen sen varalta olivat olleet hyvinkin aiheellisia.
Ehkä ajankohdasta ei ollut vain päästy yksimielisyyteen. Yritys oli kuitenkin tulossa ja tuli.

MÄNTSÄLÄN

KAPINA HELMI – MAALISKUUSSA

1932

Kun joulu oli ohitettu, kaappaushuhut alkoivat kohta pyöriä entiseen
malliin. Pahaenteistä huliganismia esiintyi monin paikoin: Mäntsälässä, Kärkölässä, Uuraisissa, Hollolassa, Loimaalla ja Tammelassa. Lapualaisten iskujoukot naulasivat työväentalojen ovia kiinni. Finnen mukaan monet eivät halunneet enää kuitenkaan kuulla puhuttavankaan
Lapuan liikkeestä, sillä rintamamiehet nostivat nyt päätään ja vahvistuivat. Hän kehottikin pitämään rintamamiehiä silmällä.366
Riekki ei pitänyt rintamiesten puuhaa pahana; maaseudulla siihen
kuului kunnon väkeä. ”Mutta Helsingissä on rintamamiehillä vaarallisia
johtajia ja heidän ydinjoukkonsa seikkailijoita.” Näillä hän tarkoitti rintamamiesten johtoon kuuluvia Artturi Vuorimaata, K. V. Huhtalaa, Ilkka Varomaa, toimittaja Eero Rekolaa, jääkärikapteenit Iivari Hyppölää
ja Arvi Kalstaa. Samalla hän mainitsi keskustelleensa myös Ralf Haarlan
kanssa. Kauppaneuvos oli hänen mielestään tietämätön ja ”pimeä herra”. Rintamamiehillä olikin olemassa salainen kaappaussuunnitelma.367
Maaseudun tila huoletti vuodenvaihteessa 1931–1932 Riekkiä jo
paljon enemmän kuin kommunistit. Helmikuussa 1932, jolloin velkaantuneet tai jo omaisuutensa menettäneet talonpojat syyttivät valtiovaltaa ja vaativat siltä apua, hän pyysikin ystäväänsä Finneä sanomaan,
oliko maaseudun ahdinko todella niin paha miltä näytti. ”Jos niin on,
niin se on vakavampi asia kuin kommunismi ja kommunismilla ratsastelut, hiiltyvä lapualaisuus.”
Riekki haukkui hallitusta heikoksi, mikä johtui siitä, että kokoomuksella oli huonot ministerit. Siinä hänen miestensä väitteissä, että
hallitus, joka ei pystynyt kukistamaan lapualaisuutta, ”suorastaan pro270

vosoi kansalaissotaa tyhmillä otteillaan”, oli hänen mielestään perää.
Sitä paitsi von Born oli itsepäinen herra. Vaikka Riekki myönsikin, että
mikään muu kuin koalitiohallitus ei kykenisi hallitsemaan maata, hän
epäili, hallitsiko tämä hallitus lainkaan. Erityisesti hän tuntui inhoavan
maalaisliittoa sen radikaalin puolueohjelman vuoksi.368
Riekin analyysi siitä, että hallitus provosoi yhteenottoa, sopi aika hyvin siihen, mitä tapahtui helmikuun lopussa. Vaikka sosiaalidemokraatti Mikko Erichin saapumisen Ohkolan työväentalolle 27. helmikuuta
puhujaksi pelättiin saattavan aiheuttaa ongelmia, Uudenmaan läänin
maaherra Bruno Jalander antoi tilaisuuden järjestäjille kuitenkin luvan
ja määräsi noin 30 poliisia turvaamaan sen järjestystä.369
Lapualaisille luvan myöntäminen oli taisteluhansikas. Sen lisäksi,
että maaherra oli heille mitä oli, he pitivät Erichiä luopiona, jolla oli
henkilökohtaisistakin syistä vastustajia. Ajan Sanassa hyökättiin kiivaasti
häntä vastaan ja vaadittiin tilaisuuden peruuttamista. Lapualaisten mielestä hallitus provosoi tarkoituksella yhteenottoa.370
Provokaatiota ovat epäilleet jotkut tutkijatkin, mutta siitä tuskin oli
kysymys. Lapualaisia ei tarvinnut provosoida. Niin kuumana he kävivät; he provosoituivat itse. Aina kun he olivat jääneet tai jäämässä ”rysän päältä” kiinni, se oli heidän mielestään muiden syytä ja provokaatiota. Sen sijaan heille itselleen olisi pitänyt melkein kaikki olla sallittua.
Selvät laittomuudetkin olivat heidän suorittaminaan pelkkää ”isänmaallista toimintaa”, jota kaikki eivät vain ymmärtäneet. Mutta kun muut
käyttivät laillisia oikeuksiaan, joista lapualaiset eivät pitäneet, nämä olivat kommunisteja ja bolševikkeja, ärsyttivät ja provosoivat.
Tai jos kyseessä olikin hallituksen provokaatio, mistä ei ole kuitenkaan minkäänlaista näyttöä, se oli taitavasti järjestetty, yhtä taitavasti
kuin Riekin ”järjestämä” kyyditys. Jos provokaatio oli totta, hallitus
houkutteli sillä kaappausta aikoneet ajoissa pesästään ulos ja ansaan.
Hallitus järjesti demokratian puolustuksen ja teki kumousmiehet vaarattomiksi, ennen kuin mitään Pi…sudskin vuoden 1926 Varsovan marssin tapaista pääsi tapahtumaan. Tällainen ei ole kuitenkaan uskottavaa.
Vaihtoehdot lienevät olleet hallituksen tiedossa, ja niistä lienee keskusteltukin. Jotkut sen jäsenistä halusivat pitää pykälistä kiinni, kun
jotkut toiset halusivat sen sijaan olla nöyrää poikaa. Niinpä toinen sisäministeri, kokoomuslainen Niilo Solja päätti erota juuri ennen tilanteen
kärjistymistä, koska hän ei voinut hyväksyä hallituksen linjaa. Hänen
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mielestään Erichiä ei olisi saanut päästää Mäntsälään kiihottamaan ja siten ”aiheuttamaan” kapinointia.371
Mäntsälän miesten lähetystö kävi (24.2.) informoimassa suojeluskuntain yliesikuntaa tilanteesta. Vaikka jääkärieversti Väinö H. Palojärvi kielsi suojeluskuntapuvun ja aseiden käytön iltamatilaisuudessa, he
uhosivat esiintyvänsä siitä huolimatta suojeluskuntapuvuissa, jotteivät
näyttäisi huligaaneilta. He uhkasivat myös estää Erichin puheen. Heti
tämän jälkeen he ryhtyivät värväämään miehiä. Helsingissä käymässä
ollut Wallenius sai kuulla iltamien estämispuuhasta. Kun Mäntsälän
miehet kääntyivät nyt Lapuan liikkeen puoleen, se kielsi aluksi apunsa.372
Ilkan päätoimittaja Leinonen, joka oli sekä lehtimies, suojeluskuntalainen että Suomen Lukon entinen puheenjohtaja, on todennut muistelmissaan Riekin kantaa myötäillen, ettei mihinkään kapinointiin ollut
aihetta, sillä maan olot olivat kehittymässä toivottuun suuntaan; kommunismin uhkaa ei ollut olemassa. Mutta lapualaiset eivät halunneetkaan rauhaa. He olivat kaapanneet Suomen Lukonkin toimintakanavakseen. Heidän johtonsa tekikin hänen mukaansa äkkipäätöksen panna tuulemaan. Se syntyi hänen mukaansa Kärkölässä, jonne Kosola oli
matkustanut tapaamaan siellä lymyävää Artturi Vuorimaata. Kun linja
oli valittu, Kosola matkusti Lapualle ja Vuorimaa Mäntsälään.373
Leinosen todistusta ei ole syytä sivuuttaa merkityksettömänä. Hän
tiesi, mihin sarkatakit pyrkivät. Hänen mukaansa oli kaksi kilpailevaa
suuntaa. Toinen halusi propagandan avulla kääntää mielet suosiollisiksi,
mutta toinen halusi suoraa toimintaa. Se halusi väkivallan, kyydityksien, terrorin ja sotilaspiireissä tapahtuvan kiihotuksen avulla tehdä tietä
mahdollisimman pian tehtävälle vallankaappaukselle.
Varmasti radikaalisuusaste vaihteli. Vaikka jotkut kuuntelivat järkipuhetta, joukossa lienee ollut aika paljon sellaisia, jotka olivat päästäneet elämänsä niin alhaisten virtojen vietäväksi, etteivät kyenneet enää
hallitsemaan tekojaan tai eivät edes välittäneet yrittää tehdä niin. He
nauttivat siitä, että saivat panna eri mieltä olevat matalaksi, remuta ja
mellastaa. He olivat 1930-luvun alun poliittisia häirikköjä, uusia häjyjä.
Ilmeisesti heillä oli myös rahoittajia, joita ei pidä jättää laskuista pois.
Siten he olivat myös ajan mustasotnia, joka toimi ehkä rahasta muiden
käskystä ja hyväksi. Ei ollut sattuma, että mm. Martti Pihkala kuului
kansaliikkeen ydinjoukkoon ja että sen liepeillä pyöri varsin varakasta ja
vaikutusvaltaista väkeä.
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Mäntsälän kapina oli Riekin kannalta harmittava. Vaikka hän oli menestynyt
kommunismin torjunnassa erinomaisesti, demokraattien mielestä hän oli ollut
saamaton taistelussa äärioikeiston uhkaa vastaan. Kuvassa Helsingin Sanomien Oki Räisäsen versio kapinan aikaisesta pelistä. Mylly 1989, s. 280.
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Kun neuvottelut puhetilaisuuden peruuttamisesta eivät tuottaneet
tulosta, Finne informoi Riekkiä: ”Nyt on jotakin sähköä ilmassa.” Hän
oli ollut yhteydessä Martti Tulenheimoon, joka oli juonut ja ollut kovin
hermostunut. Hän olisi ”kertonut mitä vain”, mutta Finne ei halunnut
käyttää miespoloa hyväkseen. Sen sijaan hän lupasi matkustaa Tampereelle tapaamaan Hilja Haarlaa. Jos hänkin olisi hermostunut, silloin
asia olisi selvä. Finne kehotti Riekkiä soittamaan lauantaina, jos jotakin
tärkeää ilmaantuisi. Oraakkelimaisesti hän ennusti odottavansa ensi viikolla vangitsemisia.374
Mäntsälään alkoikin kerääntyä miehiä. Kun iltamat käynnistyivät
27. helmikuuta paikallisella työväentalolla, noin 400 suojeluskuntapukuista ja aseistautunutta miestä ryhtyi piirittämään sitä ja vaati nimismiestä keskeyttämään tilaisuuden. Kun tämä kieltäytyi, suojeluskuntalaiset avasivat tulen. Tällöin nimismies katsoi viisaimmaksi taipua, sillä piirittäjät olisivat todennäköisesti ampuneet poliisit, jos he olisivat
ryhtyneet vastarintaan. Kun nimismies teki miehille selväksi, että maaherra oli antanut hänelle käskyn vangita heidät, se vain kiihdytti heitä.
He siirtyivät suojeluskuntatalolle ja linnoittautuivat sinne Vuorimaan
yllytyksestä. Näin alkoi muutaman päivän ajan helmi–maaliskuussa 1932
kestänyt Mäntsälän kapina. Sen kaikkia taustoja, syitä, eikä yksityiskohtia ole kyetty täysin selvittämään. Kuka oli kapinan todellinen johtaja,
vai oliko sellaista lainkaan, on jäänyt vaille luotettavaa vastausta. Missään tapauksessa kapina ei ollut kuitenkaan lapualaisuudesta ja kapinavalmisteluista irrallinen.375
Presidentti Svinhufvud otti kapinaan jyrkän kannan. Vaikka Wallenius oli ryhtynyt johtajaksi, varsin pian kävi selväksi, että kapina kukistettaisiin. Martti Ahdin mukaan äärioikeisto yritti Kai Donnerin ideoimana pelastaa mitä pelastettavissa oli. Tarkoin suunnitellulla operaatiolla se pyrki antamaan kuvan, että tilanne oli hallituksen kannalta vakavampi kuin olikaan. Donner sai Mannerheimin jopa soittamaan presidentille ja esittämään hallituksen vaihdosta, joka olisi ensi askel muutokseen. Myös muutamat kenraalit säestivät mukana. Presidentti ei ottanut Puolustusneuvoston puheenjohtajan epälojaalia esitystä kuitenkaan huomioon. Hän ei suostunut luonaan vierailleiden aktivistitovereidensakaan, Donnerin ja Martti Pihkalan houkutuksiin.376
Vaikka väärin informoitu Hannes Ignatius oli valmis sotaan ja ottamaan Helsinkiin marssijoiden paraatin vastaan, presidentti Svinhufvud
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löi kapinalliset ällikällä. Hän antoi suojeluskuntalaisille julistuksen, jossa luonnehti toimintaa ”kohtalokkaaksi erehdykseksi”. Hän käski kaikkia suojeluskuntalaisia ”kuuliaisina laeille ja valalleen viipymättä palaamaan kotiseudulleen ja seuraamaan ainoastaan oman päällystönsä käskyjä”. Tuskin kuitenkaan pelkkä julistus tai lehtikirjoittelut panivat kapinallisia kuriin. Siihen tarvittiin ennen muuta päättäväisyyttä ja voimaa. Presidentti olikin käskenyt sotaväenpäällikkö Sihvoa tiukan paikan tullen vaikka väkivalloin kukistamaan kapina, mihin tämä olikin
valmis.377
Jääkärikapteeni Arvid Kalstalta saatiin myöhemmin tietää, että kenraali Ignatius oli käynyt kapinan aikana Riihimäellä katsomassa Mannerheimin esikunnalle sopivia tiloja! Hän oli jopa neuvotellut asiasta
muutaman mäntsäläläisen tilanomistajan kanssa. Koska Ignatius oli lähellä Mannerheimia, kaikki tapahtui tietenkin hänen tieten. Presidentin
lähipiiriin kuulunut Sihvo mainitsee kuulleensa, kun Mannerheim soitti presidentille ja ilmoitti Ignatiuksen palanneen Helsinkiin, mikä lienee
ollut vihjaus pysyttäytyä sivussa.
Kun demokratian puolustuksen näkökulmasta sankareiksi nousivat
presidentti Svinhufvud ja sotaväenpäällikkö Sihvo, Riekki ei esittänyt
kapinapäivien pääroolia, eikä häntä voi lukea sankarien joukkoon. Esiintyy jopa väitteitä, että hän ja hänen poliisinsa olisivat olleet pahasti
sivuraiteella. Kapina olikin hänelle vaikea paikka. Tyytymättömyys häneen ja Etsivään Keskuspoliisiin lisääntyi.
Riekillä oli kyllä tietoja kaappauspuuhasta. Finnen kanssa hän oli
pohtinut tilanteen kehittymistä 1931 monet kerrat. Jo helmikuussa 1932
hän tiesi Walleniuksen järjestävän salaista järjestöään iskuvalmiiksi. Hiukan myöhemmin hän kirjoitti Finnelle: ”Toivottavasti ei vielä 21.2. eikä
29.2. ala maailmansota eikä kotisota, niin kuin Walle vakuuttaa.”378
Riekki oli saanut Finneltä tuhannen taalan vihjeen päivää ennen
kahinoinnin alkua. Hän oli soittanut Finnelle myös lauantaina (27.2.),
kuten tämä oli kehottanut. Keskusteluista ei ole säilynyt kuitenkaan dokumenttia, eikä ole tiedossa, mitä Riekki kertoi sen jälkeen hallitukselle,
kertoiko mitään.379
Ongelmallista Riekille olikin se, että hän informoi hallitusta säästeliäästi. Hänen osuutensa kapinan ennaltaehkäisyssä ja kukistamisessa jäi
vähäiseksi. Hän kehotti tosin marraskuussa 1931 vahvistamaan liikkuvaa poliisikomennuskuntaa, mutta sisäministeri von Bornin arkistossa
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ei ole häneltä mitään muuta. Kapinan aikana hän kehotti pitämään
huolta asevarastoista ja sellaisista kaupoista, jotka myivät aseita. Keskiviikkona 2. maaliskuuta hän informoi aamulla suojeluskuntain yliesikuntaa siitä, että Kosola yritti epätoivoisesti koota lisäjoukkoja. Iltapäivällä hän tiedotti joukkojen keräämisestä Etelä-Pohjanmaalla ja Kokkolan puolessa. Torstaina 3. maaliskuuta hän soitti yöllä suojeluskuntain
yliesikuntaan ja tiedusteli, oliko tietoja joukkojen etenemisestä Helsinkiin. 380
Kun kaikki alkoi näyttää selvältä, Finne pyysi Riekkiä vaikuttamaan
siihen suuntaan, että Lapuan liikkeen suuren valtuuskunnan jäseniä
kuulusteltaisiin vain todistajina. ”Ei ole edullista rangaista henkilöitä,
jotka ovat olleet joukkopsykoosin vallassa”, hän kirjoitti.381

TYYTYMÄTTÖMYYS RIEKKIIN
Kun tiedot kapinasta ehtivät Berliinissä väitöskirjaansa valmistelevalle
Urho Kekkoselle, hän entisenä Etsivän Keskuspoliisin virkailijana ja
Riekin alaisena kiinnitti heti huomiota Riekin ja hänen poliisinsa passiivisuuteen ja mahdollisiin kytköksiin kapinan johtajiin.382
Kun kapina oli kukistettu, rouva Sylvi Kekkonen harmitteli, ettei
hänen miehensä ollut saanut kaikkia hänen kirjeitään. Hän epäilikin
niiden pimittämistä; lapualaisajan Suomessa saattoi tapahtua mitä tahansa. Hän väitti Riekin jopa pyytäneen Suomenmaan päätoimittaja
Johannes Tammista välttämään kirjoittamasta pahaa lapualaisista. Paljon puhuva oli Riekin entisen alaisen rouva Kekkosen luonnehdinta
Etsivästä Keskuspoliisista: ”Se E. K. on kyllä oikea lapualaisfirma, –
’elonmainingit’ siellä korkeina kävivät kun rähjäys maassa alkoi.”
Kekkonenkin oli tuohuksissa. Hän harmitteli, ettei ollut tapahtumien aikana Suomessa. Hän ei voinut käsittää, että tutkimuksissa annettiin periksi ja ruvettiin leikkimään, kun oli vasta saatu vapista kapinan
edessä. Sellaisia seuraisi lisää, ellei johtajille ja kiihottajille oltaisi lujia.
Hän näki sylttytehtaan Ratakadulla.
”Riekki, Valleniuksen vanha bästä brori, tietysti vetää samasta köydestä. Nyt pitäisi Riekki erottaa ja Hillilän Kalle kutsua EK:n päälliköksi.” Hän kehotti vaimoaan puhumaan Tammiselle, jonka piti saada kirjoittaa vapaasti. Mieliala oli altis kapinallisten lopulliseksi lyömiseksi,
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kunhan maalaisliiton sanomalehdistö ei vain ryhdy kaunistelemaan eikä
selittämään kapinaa leikiksi.
Kekkosen purkaus oli varmasti liian terävä, sillä Riekki ja Wallenius
eivät olleet 1932 enää parhaita toveruksia. Toveruus oli karsiutunut jo
1920-luvun reviirikiistoissa ja viimeistään Ståhlbergin kyydityksen jälkipyykissä. Liian varovainen Riekki oli kuitenkin ollut.
Vuosikymmeniä myöhemmin myös muutamat tapahtumien polttopisteessä olleet ihmettelivät Riekin vaisua roolia. Mm. kahinoijiin itse
kuulunut everstiluutnantti Paavo Susitaival kummasteli, ettei hän toimittanut ns. kenraaliklikistä mitään kompromettoivia raportteja hallitukselle. Kapinan ajan toinen sisäministeri, kenraaliluutnantti K. L.
Osesch tosin myönsi, että Riekki oli kyllä hallitukseen monesti yhteydessä ja raportoi sille ahkerasti, mutta hänen raporttinsa sisälsivät vain
kovin ylimalkaisia tietoja. Kun kysymystä pidettiin melko arkaluontoisena, hän koetti olla hyvin salaperäisen näköinen, ”että hän tietää sentään yhtä ja toista, enemmänkin kuin, mitä hän sanoo”.383
Kapinaa pohdittiin eduskunnassa jo maaliskuun alkupäivinä. Hallituksen mielestä tapahtumat olivat olleet seurausta vallankaappaukseen
tähdänneistä suunnitelmista, joita lapualaiset olivat salaa valmistelleet.
Kokoomuksen Paavo Virkkusella oli kuitenkin kanttia moittia hallitusta
siitä, ettei se ollut ehkäissyt kapinaa lopettamalla kiihotus, josta tohtori
Erichin esiintyminen oli hyvä esimerkki. Ministeri von Born vastasi
kuitenkin, että maassa oli kokoontumisvapaus, eikä Erichin puheen
kieltämiseksi ollut minkäänlaisia perusteita olemassa. Eduskunta, joka
päätti armahtaa kapinaan osallistuneet rivimiehet, palasi yksinkertaiseen
päiväjärjestykseen.384
Etsivän Keskuspoliisin suhtautuminen lapualaisuuteen oli kyllä muuttunut vähitellen kriittisemmäksi. Mäntsälän kapina siihen oli viimeinen
mahdollisuus. Viimeistään silloin Riekin ja hänen poliisinsa oli luovuttava oman etunsa vuoksi lapualaisuuden liian pitkälle menevästä ymmärtämisestä ja katsottava kapinointia kapinointina. Etsivän Keskuspoliisin olemassaolon oikeutuksesta oli puhuttu jo aiemmin; nyt se oli
mitä ajankohtaisin.385
Laillisuusmiehet olivat tyytymättömiä Riekin toimintaan. He ilmaisivat heti kapinan jälkeen presidentille tahtonsa Etsivän Keskuspoliisin
”puhdistamiseksi”. Siihen tuli voida luottaa. Sunilan hallitus vetikin
omat johtopäätöksensä. Se antoi ILP:n tehtäväksi tilanteen seurannan ja
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otti järjestön kapinan tutkimuksiin mukaan, mutta jätti sen sijaan Etsivän Keskuspoliisin niiden ulkopuolelle. Keväällä 1932 ILP:n yhteyteen
perustettiin jopa erillinen toimisto hoitamaan tiedotusta.386
Kansanedustaja Uuno Hannula oli kirjoittanut lapualaisista ärhäkkäästi. Hänen mielestään Riekki oli ollut aivan liian lepsu ja asenteellinen. Hannula kirjoitti lokakuussa 1932 Pohjolan Sanomissa, että Riekin poliisi näki vain vasemmalla silmällään. Hannula tarkoitti sanoa, ettei se ollut nähnyt äärioikealta uhkaavaa vaaraa lainkaan. Jotkut demokraatit kaavailivat Hannulasta Auerin ohella jopa Riekin seuraajaa. 387
Vaikka Riekki leikki syytöntä, epäluottamukseen oli aihetta. Sotaväenpäällikkö Sihvokin oli tuntenut epäluottamusta häntä kohtaan.
Hän paljasti pääministeri Sunilalle kesällä laatimassaan muistiossa, että
Etsivä Keskuspoliisi oli vuotanut tietoja kapinallisille. Pääpukarit hän
näki kuitenkin suojeluskunnan piirissä. Hän luetteli monia epäluotettaviksi katsottavia. Listan kärjessä komeilivat kenraalit Ignatius ja Walden. Mannerheimia hän piti myös hyvin epäilyttävänä.388
Riekki oli katkera. Häntä sapetti, ettei hänen poliisinsa ollut ”kyllin
luotettava ’laillisuusmiehille’, jotka ampuvat raukkamaisesti takaapäin
meitä, jotka koko ajan olemme olleet eteenpäin työnnetty äärimmäinen
vartio”, hän kirjoitti marttyyria esittäen. Selkään ampujat olivat hänen
mielestään ”koko tulen ajan kyyröttäneet suojakammioissa sydän kurkussa ja esiintyvät nyt ruumiinryöstövimmansa ohella oman lihansa
syöjinä”. Lapualaiset tietysti pitivät häntä yhtenä suurimpana syynä tappioon, ”joka oli yksinomaan heidän äärettömän tyhmyytensä syy”.389
Vaikka Riekin happamuuden toisaalta ymmärtääkin, missään tapauksessa hän ei ollut puhdas pulmunen. Hän oli osoittautunut kovin
lapualaisia ymmärtäväksi ja päättämättömäksi heidän edessään. Hänen
ja Etsivän Keskuspoliisin paljon puhuttu preventiivisyys oli herännyt
Lapuan liikkeen kohdalla paljolti vasta sitten, kun Mäntsälän kapina oli
jo ohi. Hän alkoi selvästi toimia sen puolesta, ettei tapausta tutkittaisi
juuriaan myöten. Asiassa oli selvästi kahdella tuolilla istumisen makua.
Kun oli käynyt ilmi, ettei Etsivä Keskuspoliisi saanut tutkimuksia
suoritettavakseen, Riekki ei voinut pidättää pettymystään. Hän kirjoitti
maaliskuussa 1932 Finnelle katkerana, että hänen entinen kuulustelijansa ja maalaisliittolaiseksi heittäytynyt Kekkonen oli pestattu tutkimaan kaappauspuuhaa. Riekin mukaan tehtävä ei ollut helppo, sillä
”kaappaushomma on ollut niin teoreettista suunpieksäntää”. Oliko
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maan edun mukaistakaan saada todistuksia enää paperille, ”kun kaikkea
pyritään tyhjäksi tekemään”, hän filosofoi.390
Voitaneen sanoa, ettei Etsivästä Keskuspoliisista eikä Riekistä ollut
juuri apua kapinan kukistamisessa. Hän tiesi selvästi enemmän kuin
kertoi. Hän esitti myöhemmin myös turhaan hapanta ilmettä sen vuoksi, ettei häneen ollut luotettu. Oululaisittain voitaisiin sanoa, että hän
oli kapinan alla ”ölövinä”391 ; hän tiesi asioista, mutta ei ollut tietävinään.
Mutta vaikka Riekkiin oltiin varsin laajasti tyytymättömiä, hänen
kävi paljon paremmin kuin kapinan kukistamisessa kunnostautuneiden
Auerin ja Sihvon. Hallituksen vaihdoksella ja Riekin hyvällä menestyksellä toisella suunnalla – kommunismin torjunnassa – oli tähän ehkä
vaikutusta. Vaikka Auerin johtama ILP-järjestö oli palvellut hallitusta
ansiokkaasti ja sai kapinan jälkeen lisätuulta purjeisiinsa, sen johtajana
hän itse oli merkitty mies. Hän sai kärsiä tekemisistään myöhemmin.392
Melkein yhtä huonosti kävi Sihvon, jota vastaan esitettiin lähikuukausina jos jonkinlaisia syytöksiä. Kun Rekki sai pitää epäluottamuksesta huolimatta virkansa, demokratiaa puolustanut Sihvo sai tehdä
1933 tilaa kenraaliluutnantti Hugo Östermanille sotaväen päällikkönä.
Sihvo ei miellyttänyt Puolustusneuvoston puheenjohtajaksi noussutta
Mannerheimia eikä hänen läheisiään. Kulisseissa Mäntsälän kapinan aikana tilanteen kehittymistä vartonut Mannerheim taas palkittiin vielä
samana vuonna marsalkansauvalla.393

”TOHINAVIIKKOJEN”

POHDINTAA

Kapina ja Riekin passiivisuus puhuttivat pitkään. Riekki palasi itse Mäntsälän tapahtumien yllätyksellisyyteen 1935 Uudenmaan läänin poliisipäällystöpäivillä pitämässään esitelmässä. Hän viittasi ensin Tallinnan
vuoden 1924 kommunistikapinaan, jota ennen Viron viranomaiset olivat luulleet, etteivät pienet kommunistiklikit pystyisi mihinkään. Niinpä kapinasta tuli erittäin vaarallinen. Mäntsälässä syttyi myös kapina ja
sotatila, ”vaikkei kukaan tahtonut toki isänmaallisista kansalaisista sellaista kuvitellakaan”, hän muisteli. Tässä ehkä olikin asian ydin; Riekkikin näki lapualaisuudessa aluksi vain isänmaallisuuden korkeimman
ilmauksen eikä lainkaan yhteiskunnan vastaista toimintaa.394
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Riekki myönsi 1958, ettei lapualaisia eikä muitakaan äärioikeistolaisia ollut kortitettu ennen Mäntsälän kapinaa. ”Ei ollut myöskään työvoimaa eikä katsottu olevan aihettakaan kortittaa tai tarkoin rekisteröidä taikka ollenkaan rekisteröidä näitä oikeistoliikkeitä.” Vasta Mäntsälän kapinan jälkeen tapahtui selvä muutos. Silloin Etsivän Keskuspoliisin Sortavalan alaosaston päällikkö Yrjö Kares ryhtyi kortitustyöhön.395
Kapinaviikko antoi runsaasti aihetta Riekin ja Finnen pohdittavaksi.
Finnen mielestä Mäntsälän kapina oli ollut suhteellisen irrallinen. Se oli
suunnattu Erichiä ja sosialisteja vastaan, ”mutta ei näytä olleen minään
kapinan alkusoittona”, hän kirjoitti vähätellen. Siinä ei ollut kapinalta
edellytettävää johdonmukaisuutta. Riihimäelläkin oli vallinnut täysi epäjärjestys ja suunnittelemattomuus. Vasta silloin lapualaiset ryhtyivät pohtimaan miesten kokoamista, joka kuitenkin loppui presidentin puheeseen. Kapinan siitä hänen mielestään tekivät sanomalehdet. 396
Kun Lapuan liike oli kärsinyt haaksirikon, kansan katkeruus etsi
uusia kanavia. Finnen mukaan huhuttiin jo, että rintamamiehet ”marssisivat 20 000 miehen suuruisena armeijana Helsinkiä kohden”. Walleniuksesta ei ollut enää kuitenkaan johtajaksi. Mutta nytpä kulkikin
huhuja siitä, ”että Mannerheim olisi valmiina ottamaan johdon”. Hän
olisi puhunut asiasta jo presidentillekin. ”Minä ajattelen levottomuudella nyt alkavaa viikkoa.” Kaikki oli kuin kulovalkea. Tuli saattaisi leimahtaa uudelleen roihuamaan. ”Hallitus luottaa sotaväkeen, minä en
sitä tekisi”, hän järkeili. Hän sanoi odottavansa Malmbergin eroa, mikä
olisi merkki taistelulle.
Riekki ei kommentoinut huhuja Mannerheimista. Hän antoi ”tohinaviikkojen jälkeen”, niin kuin hän Mäntsälän tapahtumia kutsui, Finnelle tunnustusta. Tämä oli hänen mielestään tiennyt varsin tarkoin tapausten kulun, ”vaikkeivät edes Lapuan johtajat saattaneet osapuilleenkaan kaavailla mitä, milloin ja miten yritetään”. Parlamentarismi oli hänen mielestään syypää suojeluskuntien kriisiin. Parlamentarismi oli toistakymmentä vuotta pakottanut Malmbergin ja Palojärven hakemaan
muiden suosiota. ”Saa nähdä miten siitä epäröinnistä vielä selvitään.
Johtaisiko se ehkä vielä joihinkin hullunyrityksiin.”397
Riekki kertoi, ettei hän ollut itse kuulustellut Walleniusta. Sen olivat
tehneet hänen alaisensa, vaikka tämä oli reuhannut, ettei hän puhuisi
heille mitään. Sen sijaan muut suhtautuivat kuulusteluihin asiallisesti ja
pyysivät ”Vallenkin” puolesta anteeksi. Riekki kertoi von Bornin olevan
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Musta auto ja Etsivän Keskuspoliisin miehiä Porvoossa1931. Martti Riekin kokoelma.

tukijansa, joka noudatti muutenkin järkevää linjaa ja tuli Oeschin kanssa mainiosti toimeen. Vaikka Riekki pärjäsi itsekin hänen kanssaan,
Oesch hänen mielestään ”kaikessa kiltteydessään” osoittautui ”aika vähäiseksi”. Entisen ystävänsä Walleniuksen lorun hän näki olevan lopussa.
Eiköhän Valle nyt ole mahtanut pelata pelinsä loppuun. Niin
ylen yleinen on viha ja halveksunta häntä kohtaan lapualaispiireissäkin. Oulussa sanottiin, että ellei Valle käynyt siellä ennen
joulua plaskaamassa, olisi sielläkin yhdytty ja tepsivästi hulinoimaan. Valle voi merkitä tämän ansiokseen, niin kuin koettaa
tehdä ansiokseen senkin, että Mäntsälässä antauduttiin, vaikka
on niitä sentään siitä toisiakin pitävämpiä tietoja. Vallen tuomiota en luule kovin suureksi, jos uskaltaisi ennustella, niin 3
vuoteen se hyvin jää, sillä tunnettuahan on kuinka oikeudet ovat
lievästi sanoen omituisesti suhtautuneet lapualaisjuttuihin, vaikka
taitavat kyllä nyt sadatella menettelyjään.
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Riekkiä säälittivät haaksirikon kärsineet, jotka ”vuosikausien leventelyn
jälkeen” saivat tuntea pienuutensa. Hän arveli, ettei uutta kapinaa tulisi, ”vaikka tietysti hampaita hiotaan”. Hän pelkäsi, että uusilla typeryyksillä suojeluskunnat hajotettaisiin ja tilalle saataisiin ”tasavallan suojeluskaartit”, murhia ja kostoa. Kapinan jälkiselvittely ei ollut kenellekään helppoa, vähiten hänelle itselleen, jonka piti toimia iskunvaimentajana. Oli melkein niin, ”että minä, joka kai kaikkein vähimmän olen
ollut lapualainen ja heidän kiroissaan, joudun nyt vaikuttavalta paikalta heitä puolustamaan”.
Riekki sivusi myös heti Mäntsälän kapinan jälkeen tapahtunutta
Minna Craucherin murhaa, vaikka se jäi kapinan alle. Vaikka Craucherilla oli ollut vanhastaan rikollinen tausta, hän ei ollut kansainvälinen
eikä edes Etsivän Keskuspoliisin vakoilija, Riekki vakuutti. Hänellä ei
ollut mitään suuria salaisuuksia lapualaista; hänen asemansa oli vähäpätöinen. Huhut lisäsivät kuitenkin hänen merkitystään, mistä syystä tasavaltalaiset odottivat paljastuksia. Minnan seinällä ei ollut kuitenkaan
ulkoministeri Procopén eikä muidenkaan valokuvia. Riekki itse ei ollut
Minnalle koskaan ”kohtelias ja miellyttävä isäntä”, kuten Lapin Kansan
eduskunnan juoruja kuuntelemassa käynyt toimittaja oli väittänyt.398
Riekki piti Craucheria kiristäjänä ja bluffaajana, joka oli saanut ansiotonta arvonnousua. ”Maalaisserkut” olivat hummanneet hänen kanssaan paljon enemmän kuin helsinkiläiset. Kun Riekki puhui kovin varmana, hän tarkoitti sitä, että Lapuan liikkeen johto – etenkin Kosola –
oli viihtynyt Minnan salongissa. Sen sijaan Wallenius oli hänen vannoutunut vastustajansa. Craucher ”nautti rajusti saadessaan mainetta”,
Riekki arveli. Niinpä hän meni kiristyksissään liian pitkälle. Aarne Runolinna ampui hänet 8. päivänä maaliskuuta.
Myös Riekin ”lafkassa” puhuttiin viime päivien tapahtumista. Viipurilainen Urho Hagelberg oli vakuuttunut siitä, että Mäntsälän miehet kompastuivat alun passiivisuuteensa. Niinpä kapina jäi odottavaksi
ja ”odottava kapina on tuomittu menetetyksi”, hän siteerasi Leniniä.
Riekki oli vihjannut aiemmin Svinhufvudin ja lapualaisten ristiriitoihin. Nyt hän katsoi, että vaikka hallitus oli aina ennen taipunut lapualaisten edessä, sama lapualaisten taktiikka ei toiminutkaan tällä kerralla.
Presidentti osoittautui kiertämättömäksi kannoksi kaskessa.399
Vielä myöhemmin toukokuussa Riekki otti kantaa kapinatutkimuksien mielekkyyteen. Hänen mielestään olisi ollut paljon parempi, ”että
282

ne olisi annettu säännöllisten viranomaisten tutkittavaksi eikä perustettu mitään komissioneja ja sillä tavalla asetettu valtiovallan lunastettavaksi suurempi vekseli kuin oli välttämätöntä”. Erikoisen tutkimuskomission perustaminen edellytti hänen mielestään sitä, että oli tapahtunut jotakin poikkeuksellista. Hänen mielestään ei ollut tapahtunut
sellaista. Hänen mielestään normaalilla miehityksellä oli tutkittu paljon
suurempiakin juttuja. ”Tutkijakunta on vienyt aikaa ja parhaita miehiä
meiltä ja on ollut – näin meidän kesken sanoen – mielestäni liian riippuvainen hallituksesta, josta tutkijain ei yleensä pitäisi olla riippuvainen. Nyt on tutkijakunta kumminkin saanut työnsä aivan lopulle suoritetuksi eikä se mitään varsinaista valtiopetosjuttua tietääkseni aio rakentaa.”400
Miksi Riekki piti erillisen tutkimuskomission perustamista huonona
ratkaisuna? Vaatimus ikään kuin viittasi siihen, että Riekki olisi halunnut varoa tutkimuksien viemistä liian syvälle. Finnekin oli esittänyt hänelle aiemmin, että joukkopsykoosin vallassa olleita Lapuan liikkeen
suuren valiokunnan jäseniä olisi kuulusteltu vain todistajina.
Riekki oli poikennut kaiken tohinan keskellä myös Oulussa katsomassa sydänvaivoja potevaa isäänsä. Niinpä hän puhui ystävälleen työpaineiden ja kaiken arvostelun alla myös omasta taakastaan ja jaksamisestaan. Hän kysyi, milloin hänen omat sydänhermonsa alkaisivat reistailla, ”sillä hermoilleni tuleva taakka tuntuu sentään toisinaan liialliselta”.401
Riekki kertoi, miten Niukkanen oli kehottanut häntä aikanaan panemaan hullut kiinni. ”Niitä hulluja onkin vasta eri paljon ja niitä on
sellaisiakin, että en kehtaa Sinullekaan sanoa, vielä vähemmän kiinni
panna”. Muilla kuin Niukkasella ei ollut siihen sisua. Arvoitukselliseksi
heittäytyneen Riekin mielestä tässä toteutui sanonta, ”että pienet varkaat linnaan pannaan ja suuret irti kulkevat – hulluista, sotahulluista
nimittäin.” Hän tiesi selvästi enemmän kuin kertoi.
Vaikka Riekki esitti jälleen kerran kovaa kritiikkiä tutkimuskomission perustamista vastaan, joka oli hänen mielestään liian riippuvainen
hallituksesta, hän ei nähnyt malkaa omassa silmässään. Hän oli itse entinen aktivisti ja varmasti oikeistolainen, joka oli reilu kymmenen vuotta aiemmin vakavissaan puhunut vallankaappauksen välttämättömyydestä. Nyt tutkittiin samojen aatteiden kannattajien – omasta mielestään isänmaallisten ihmisten – tekemisiä. Olisiko hän itse ollut heidän
tekemisiensä edessä puolueeton tutkija, se on syytä kyseenalaistaa.
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Kun Riekki oli puhunut ”ruumiinraiskaajista”, Finne mielisteli ystäväänsä toteamalla, että ”ruumiinraiskaajien” joukko iljetti häntäkin. Hän
oli ollut varma sellaisten ilmaantumisesta. Ne, joille ei ollut syntynyt
varmaa kantaa, olivat nyt kaikkein pahimpia. Se, että Riekkiä ja hänen
”lafkaansa” arvosteltiin, oli Finnen mielestä selvää. ”Olet sattuman kaupalla joutunut voittavalle puolelle ja sitä ei anneta sinulle anteeksi.”
Ajan mittaan vastustus kuitenkin vähenisi, hän lohdutti. ”Monet ovat
sinulle kiitollisia sen vuoksi, että pelastat heidät tyhmyyksistään.”402

PELKO

UUSISTA LEVOTTOMUUKSISTA

–

TUOMIOIDEN ARVIOINTIA

Vaikka tasavallan suojelulain nojalla lakkautettiin monia lehtiä, Lapuan liike ja epäilyttävien kokouksien pito kiellettiin, levottomuudet jatkuivat. Presidentti Svinhufvudin ollessa kesäkuussa 1932 valtiovierailulla Virossa, Mäntsälässä ilmeni uudelleen liikehdintää. Tällöin Uudenmaan läänin vt. maaherra, kenraalimajuri Hugo Österman pyysi
sinne 60-miehisen poliisikomennuskunnan ja 200 sotilasta turvaamaan
rauhaa. Tilanne rauhoittuikin pian. Kesäkuussa tapahtui myös Nivalassa pulamiesten ja virkavallan yhteenotto, josta selvittiin varsin vähällä. Kohta kuultiin Kuortaneen puolesta huhuja, joiden mukaan muutamat häiriköt suunnittelivat hallituksen jäsenten ja sotaväen päällikön
kaappaamista ja kyyditsemistä. Ensimmäinen sen suuntainen yritys tapahtui 17. heinäkuuta Honkimäellä, jossa puolustusministeri Jalo Lahdensuo joutui kidnappausyrityksen kohteeksi. Kohde oli huolella valittu. Hän oli ollut Mäntsälän kapinan aikana lojaali demokratialle. Riekki
osallistui puolustusministerin epäonnistuneen kyyditysyrityksen taustojen selvittelyihin. Tapaus antoi hallitukselle aiheen asetukseen, jolla
pyrittiin turvaamaan henkilökohtaista koskemattomuutta aiempaa paremmin.403
Vaikka kesäkuussa sattunut Nivalan pulakapina, jossa pulamiehet
auttoivat paikallisella rautatieasemalla sakkovangin pakenemaan mukiloimalla nimismiestä ja poliiseja ja linnoittautuivat läheiseen taloon,404
oli vain varjo Mäntsälän rinnalla, Riekki otti siihen ohimennen kantaa.
Hän ei antanut mitään tiedotusta julkisuuteen, vaan kirjoitti Finnelle
Oulusta muutama päivä kapinan jälkeen. Hän tyytyi toteamaan, että
lehdet olivat ryhtyneet puhumaan ”maalaisliiton Mäntsälästä”, kun ne
284

kirjoittivat Nivalan kahakasta. Hän näki sen taustalla taloudellisen ahdingon, minkä vuoksi maakunnan maalaisliittolaisten hermot olivat kireällä.
”Taloudellinen ahdinko on kuulemma todella suuri ja viisaat neuvot pulasta vähän helpommalla pääsemiseksi olisivat tyyriitä, mutta kukapa niitä
osaa antaa ja mistä niitä parempia hallitusmiehiäkään löytyisi.”405
Etsivä Keskuspoliisikin näki asiat toisin kuin jyrkkiä toimia pulamiehiä vastaan vaatinut Oulun läänin poliisitarkastaja, joka oli väittänyt, että kyseessä oli maanlaajuinen salaliitto. Sellaisesta ei ollut kysymys, eivätkä kommunistit olleet sotkeutuneet tapahtumiin. Etsivän Keskuspoliisin mukaan kaikki, jotka olivat kommunistin näköisiä ja elivät
työstä, eivät olleet välttämättä kommunisteja.406
Vaikka Riekki ei maalannut piruja seinälle, hän pelkäsi kuitenkin,
jatkuisiko sama meno, johon viime kuukausina oli saatu tottua. ”Taidamme kulkea yhä sekavampia aikoja kohti”, hän ennusti Finnelle. Hän
kysyi, mitä tapahtuisi, kun sosiaalidemokraattisen nuorisoliiton juhannusjuhlat alkavat. Hän pelkäsi provokaatioita ja levottomuuksia. ”Jostakin
koettavat hulinamiehet muodollista aihetta saada. Ja löytyyhän niitä.”407
Hallitus kiristi kesällä 1932 otettaan. Sotaväen päällikkö Sihvo ja
Helsingin varuskunnan päällikkö Heinrichs laadituttivat sen käskystä
suunnitelmat mahdollisten uusien kapinayrityksien tukahduttamiseksi.
Varuskunnan tehtävänä oli antaa virka-apua, ellei poliisi kykenisi yksin
suojaamaan pääkaupunkia. Heinäkuussa kaupunkiin siirrettiin 130miehinen Porin Prikaatin vartiokomppania. Helsingin poliisin oli kyettävä torjumaan yllätykset. Keskuspoliisiasemalla ollut varajoukko vahvistettiin noin 30-miehiseksi ja sille annettiin kaksi konekivääriä, kahdeksan konepistoolia ym. aseita. Lisäksi pari vuotta aiemmin perustettu
liikkuva poliisikomennuskunta, jolla oli konekivääri, kiväärit ja konepistooleja, päätettiin pitää Helsingissä. Vaikka Etsivää Keskuspoliisia oli
arvosteltu kovasti, tiedustelu annettiin sen huoleksi. Uskottiin, että mahdollisesta kaappaushankkeesta saataisiin runsaasti tietoja myös maaseudulta. Siksi Etsivän Keskuspoliisin piti sijoittaa agenttejaan sellaisiin
paikkoihin, joissa hallituksen vastaisen mielialan oletettiin olevan jyrkin. Etsivän Keskuspoliisin tuli tiedottaa tilanteen kehityksestä säännöllisesti poliisille ja sotilasjohdolle, mikä lienee ollut pieni näpäytys aiemman käytännön vuoksi.408
Kun tilanne näytti rauhoittuneen, Riekki totesi heinäkuussa tyytyväisenä, että pilvet olivat häipyneet ainakin toistaiseksi poliittiselta tai285

vaalta. ”Monenlaiset öykkärisuunnitelmat” olivat kuivuneet kokoon.
Hänen mielestään rauhaa kannattavia voimia oli jo siksi paljon koossa,
”ettei ole ’suurlapualaisten’ aktivistien rippeiden hyvä lähteäkään möbleeraamaan”. Tässä häneltä lipsahti vanha termi, jonka merkityksen
(möbleerata = kaapata valta) Finnekin mahdollisesti tunsi, ja jota Riekki
ja muut aktivistit olivat aiemmin viljelleet. Viime päivät olivat hänen
mielestään olleetkin suorastaan oudon rauhallisia; puhelinkaan ei ollut
pärissyt.409
Riekki kertoi oleskelleensa jälleen Oulussa ja sen lähimaaseudulla
”tavallisten ihmisten parissa”. Hän oli käyttänyt paljon ajastaan omaistensa luona lepäilyyn. Ilmeisesti se oli tapahtunut lähinnä rakkaassa
Sarapäässä Oulujoen rannalla. Ehkä siihen oli kuulunut myös poikkeaminen vanhalla ”puuklubilla” kuulostelemassa ystävien käsityksiä
maailmanmenosta. Lomansa lopuksi hän oli kiertänyt autollaan Kemissä jaTorniossa, jossa hänen poikansa olivat syntyneet, Ylitorniolla, Lohijärvellä, Ranualla, Pudasjärvellä ja lähteneensä lopulta Helsinkiin Muhoksen, Tyrnävän, Rantsilan ja Kestilän kautta.
Tätä matkaa Riekki käytti mielialojen seuraamiseen: ”Koetin matkallani pyytää kansalaisilta, joita juottopaikoissa haastatin, matkasauvaa,
jolla minäkin voisin kolkuttaa nykyajan kuivasta ja kuumasta kalliosta
sen terveyttä tuottavan lähteen, jolla pula ja tyytymättömyys saataisiin
helpotetuksi.” Sitä sauvaa ei kuitenkaan kukaan osannut antaa, ei herra
eikä narri, ei työmies eikä pulatalonpoika. Kaikki sanoivat vain, että oli
eletty yli varojen, ja köyhyys oli edessä, ellei asioita saada hallintaan:
korko alas, velkoja pois jne.
Varsinainen lapualaisuus oli Riekin kulkemilla seuduilla kuollut,
eikä niillä ollut vihaa hallitusta kohtaan. Kansa oli hänen mielestään
kuin kuumeinen ja sairas lapsi, joka ei tiennyt oikein, mistä oli kipeä ja
mitä pitäisi tehdä, jotta parantuisi. ”Mutta eivät sitä näy tietävän hoitajat
ja lääkäritkään, joiden kanssa olen täällä paljon näistä asioista puhunut.”
Heikohkoksi osoittautuneen Sunilan hallituksen tie alkoi tulla syyspuolella 1932 matkansa päähän. Viime töikseen se vapautti heinäkuussa maaherra Jalanderin tehtävästään. Hänen eroaan oli vaadittu monesti
ja hänen väitettiin olleen yksi kahinoinnin alku ja juuri. Hänestä oli
tullut jonkinlainen äärioikeiston sylkykuppi.
Riekki näyttää ajatelleen pitkälti samalla tavalla. Sen lisäksi, ettei
hän ollut arvostanut Sunilan hallitusta, hän tervehti Jalanderin lähtöä
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ilolla. Riekki oli vaatinut hänen vapauttamistaan ensimmäisen kerran jo
vuosia sitten ja uudistanut vaatimuksensa väittämänsä mukaan jokaiselle hallitukselle. Vaikka hänelle oli luvattu hoitaa asia, vasta nyt lupaus
piti. Vapautus tapahtui Riekin mielestä asiallisilla syillä, mutta aivan liian myöhään niin kuin hänen mielestään parlamentaarisissa oloissa asiat
aina tapahtuivat. ”Kukaan ei sydämessään sure Jalanderin lähtöä, eivät
edes sosialistitkaan, jotka taktillisista syistä ovat hänelle ylistysvirsiä vuodattaneet. Hekin tietävät Jalanderin kykenemättömäksi”, Riekki tiivisti.
Riekin kannanotto kertoi jälleen kerran hänen asenteistaan. Lapualaisissa ei ollut niinkään vikaa, vaan näitä ”isänmaallisia ihmisiä” ärsyttivät vuoden 1918 tuloksien ”mitätöijät” ja heidän puolustajansa, sellaiset
mätämunat kuin Ståhlberg, Jalander ja Erich. Jalander oli sallinut kyvyttömyydessään Erichin pitää kiihotuspuheensa Mäntsälässä ja aiheuttanut siten saavin vuotamisen ylitse.
Riekki oli kertonut jo toukokuussa 1932 Finnelle kuulleensa muutamien asianajajien aikovan esittää ”hovissa” hyvinkin raflaavia asiakirjoja, joilla he yrittäisivät todistaa Ohkolan välikohtauksen pelkäksi sosiaalidemokraattien provokaatioksi. ”Muutenkin tullaan oikeusjuttua
käyttämään, niin kuin kommunisteillakin oli tapana, suurena kiihoitusvalttina”, hän päätteli.410
Turun hovioikeus antoi lopulta 21. marraskuuta päätöksensä, jonka
mukaan Vuorimaa tuomittiin 2 vuodeksi 6 kuukaudeksi vankeuteen.
Wallenius ja Kosola saivat kumpikin 9 kuukautta vankeutta avunannosta ja Haarla 6 kuukautta. Myöhemmin kolmen viime mainitun tuomiot muutettiin ehdonalaisiksi. Lars Björne on pitänyt mielenkiintoisena sitä, ettei hovioikeus soveltanut tapaukseen lainkaan rikoslain 11. luvun 4. §:ää (valtiopetos), vaan tyytyi maltillisempaan ratkaisuun ja katsoi,
etteivät kapinalliset olleet pyrkineet yhteiskunnan järjestyksen muuttamiseen. Mielenkiintoisia tuomiot olivat siinäkin mielessä, että pian ne saivat
vertailukohteen, kun Nivalan pulamiehet saivat kovemmat tuomiot.411
Riekin ennustus tuomioista meni toisaalta täysin pieneen, mutta
osui toisaalta naulan kantaan. Hänhän oli arvellut Walleniuksen saavan
ehkä kolme vuotta, mutta myöntänyt kuitenkin, että oikeusistuimet
olivat kyllä suhtautuneet omituisesti lapualaisjuttuihin. Wallenius pääsikin paljon vähemmällä. Hovioikeuden päätös ihmetyttikin monia.412
Riekki ei malttanut olla kommentoimatta tuomioita. Kun Virkkunen oli antanut ymmärtää, että lapualaiset ja Mäntsälän miehet olivat
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olleet viattomia, hän oli Riekin mielestä perinpohjin munannut itsensä;
hän oli kylvettänyt kansanliikkeen, kokoomuksen ja itsensä. Hän pahoitteli, että Virkkunen oli herjannut mm. Etsivän Keskuspoliisin apulaispäällikköä. Hän ei ymmärtänyt, miten kauan Uusi Suomi sieti tällaista. ”Mutta lienee uskottava, että Virkkunen, asianajajat ja muut ovat
uskon voimalla todella hokeneet itselleen sen käsityksen, ettei Mäntsälässä ollut muuta kuin Sinun sanomasi pyhäkoulukokous ja kun saavat
propagandalla muitakin yhteisestä kansasta tähän uskonlahkoon, niin
varmistuvat itse siinä yhä.” 413
Riekki paljasti jonkun kansanedustajan arvelleen, että Virkkunen
saattoi ehkä olla kaukaa niin viisas, ”että tahtoi Bornilla poltattaa pois
kokoomuksen suojista ulos lopullisesti Malkamäet, Kosolat ja Koivistot
ja siinä hän varmasti onnistui”.
Riekin selvä kannanotto – Mäntsälässä ei pidetty pyhäkoululaisten
kokousta – tuli kovin myöhään ja tälläkin kerralla yksityiskirjeessä ystävälle, ei minään ennaltaehkäisevänä varoituksena ja tapausten vakavuutta
osoittavana kannanottona äärioikeiston kaappausyrityksestä hallitukselle.
Voitaneen yhtyä siihen käsitykseen, että Riekki tiesi enemmän kuin
kertoi. Hänen varovaisuutensa samaa aatteellista juurta olevien toilailujen edessä aiheutti arvostelutulvan. Harvalla oli tiedossa, että hänellä
ja kapinahankkeen takapiruina ainakin osittain olleilla oli yhteinen kapinamenneisyys. Hän oli 1919 muutamien muiden tapaan ollut vehkeilemässä nuorta tasavaltaa vastaan, eikä hän rakastanut sen kansanvaltaisia periaatteita 1930-luvun alussakaan yhtään enempää.
Vaikka Riekki vannoi, ettei hän kannattanut ”putscheja”, menneisyydellä saattoi olla hyvinkin vaikutusta siihen, ettei hän ollut kovin aktiivinen paljastamaan kapinallisten aikeita, vaan jäi jossakin määrin
odottavalle kannalle, ikään kuin Špalernajan selliinsä konsanaan.

4. LOPPUVUOSIEN HAASTEET
KOULUTTAJA

JA VÄKIVALLAN KAVAHTAJA

Riekki oli havainnut jo 1920-luvulla, että Etsivän Keskuspoliisin palvelukseen oli hakeutunut henkilöitä, jotka olivat enemmän suoran toiminnan miehiä kuin ”kynän pyörittäjiä”. Kuitenkin työn muuttumi288

nen ennaltaehkäiseväksi olisi edellyttänyt enemmän älyllisiä tyyppejä
kuin pakolla kuulusteltavastaan tiedon puristavia. Henkilökunta kaipasi sekä teoreettista että käytännön koulutusta, jotta se kykeni selviytymään arjen rutiineista ja tulevaisuuden haasteista. Tätä silmällä pitäen
Riekki määräsi 1931 pääosaston etsiville iltaopetusta pari tuntia viikossa. Oli opittava kunnolla kirjoittamaan ja laatimaan pöytäkirjoja. Päällystö sai toimia korvauksetta opettajana.414
Riekki oli lukenut ja kokenut paljon. Hän oli ollut yhteistyössä eri
maiden vastaavien poliisien kanssa, tehnyt opintomatkoja. Hän oli poliisipiireissä arvostettu asiantuntija. Hän lainasi arvostamaansa Scotland
Yardia lokakuussa 1932 antamassaan Etsivän Keskuspoliisin päällikön
päiväkäskyssä. Scotland Yardin ohjesäännöissä annetut yleispätevät ohjeet olivat hänen mielestään perusvaatimuksia kaikelle poliisitoiminnalle, mistä Etsivässä Keskuspoliisissakin oli paljon puhuttu. ”Ohjeissa
mainittujen seikkain tarkoin muistissa pitäminen on työssämme aina
välttämätöntä ja sen vuoksi ne tässä ‘ohjenuoraksi’ annetaan.”415
Rikoksen selvittäminen riippui Scotland Yardin – ja Riekin – mukaan paljolti etsivien tarmosta, taitavuudesta ja moitteettomuudesta.
Työ oli vaihtelevampaa, kiinnostavampaa ja paremmin palkattuakin kuin
kadulla partioiminen. Mutta kuka tahansa saattoi erehtyä, mikä piti
myöntää heti, sillä totuus tulisi aina lopulta esiin. Etsivällä, jonka piti
esiintyä vaiteliaasti, piti olla aina tiedustelijoita. ”Ennen kaikkea on pidettävä mielessä, että paljon parempi on antaa kymmenen syyllisen jäädä rankaisematta kuin saattaa yksikään syytön aiheettomasti syytetyksi.”416
Huomio kiinnittyy viimeiseen kohtaan, jossa Riekki varoitti syyttömän asettamista epäillyn asemaan; paljon parempi vaihtoehto oli jättää moni syyllinen rankaisematta. Ehkä Riekki oli itse yrittänyt noudattaa näitä periaatteita Mäntsälän kapinan selvittelyissä, joissa näyttöä
kuumimpien huhujen todentamiseksi ei ollut. Tämä kysymys oli varmasti tärkeä ja tuli vielä myöhemmin Suomen turvallisuuspoliisissa
monta kertaa esille.
Riekkiä palkittiin 1930-luvulla ansioistaan. Varmasti hänen mieltään lämmitti, kun pääosaston henkilökunta luovutti hänelle syyskuussa 1933 kultakirjaimin ja omistuskirjoituksilla varustetun maljan vateineen siitä ilosta, että hän oli ollut kymmenen vuotta päällikkönä. ”Illaksi
kutsuivat pääosaston miesvirkailijat minut juhla-aterialle, jossa tuomari
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Bang [myöh. Pankko] erinomaisen valituin sanoin ja lämminhenkisesti
kuvaili työtä ja saavutuksia ek:ssa kuluneiden 10 vuoden aikana”, hän
kirjoitti. Hän lähetti työtovereilleen kiitoskirjeen, jossa hän lupasi parantaa virheensä ja antaa kaikkensa ”yhteisen työmme ja rakastamani
laitoksen edelleen kehittämiseksi ja vaalimiseksi”.417
Riekki oli ammattipiireissä haluttu esitelmöitsijä. Esimerkiksi 1935
hän alusti Etsivän Keskuspoliisin ja paikallispoliisin yhteistyöstä Uudenmaan läänin poliisipäällystöpäivillä. Vaikka turvallisuuspoliisin työ
oli hänen mukaansa valtaosaltaan preventiivistä, onnistumisen ehtona
oli monesti kuitenkin paikallisen poliisin apu; hän ei väheksynyt sitä.418
Riekin mielestä paikalliset poliisiviranomaiset löivät ulkomaalaisten
valvonnan monesti laimin. He myönsivät näille liian helposti oleskelulupia ja jättivät heihin liittyvistä epäilyksistä kertomatta. Hän toivoikin,
että viranomaiset selostaisivat tekemiään havaintoja hiukan laajemmin.
Etsivä Keskuspoliisi oli hänen mukaansa pienistäkin tiedonjyväsistä kiitollinen.
Riekki tehosti henkilökuntansa kouluttamista. Kunnon ”ohranan”
oli oltava jonkinlainen kameleontti, joka ei paljasta itseään missään tilanteessa. Etsivät joutuivat usein soluttautumaan vastustajansa joukkoon; silloin olivat laajat tiedot ja hyvät puheenlahjat tarpeen. Vuosikymmenen puolivälissä (1935) hän otti käyttöön erilliset koulutuspäivät, joilla henkilökuntaa pantiin entistä parempaan kuntoon. Osanottajien piti lukea tukku teoksia etukäteen, ja heidän tuli pitää niistä pieniä
esitelmiä. Sen lisäksi, että niitä kuunneltiin päivät pitkät, lopuksi oli
vielä tentti, mikä lienee närästänyt ainakin vanhakantaista joukkoa. Toki päivien aikana rentouduttiinkin: käytiin teatterissa, uimahallissa, ja
koulutus päätettiin yhteisiin illallisiin.419
Jos ”pääohrana” ei ehtinyt aina kiireiltään mukaan, hän muisti alaisiaan kirjeellään, jossa hän korosti mm. hyvän yhteishengen – ”ohranahengen” – merkitystä. Se tarkoitti laitoksen edun huomioon ottamista
kaikissa tilanteissa. Hän myönsi, että Etsivän Keskuspoliisin palveluksessa olija, joka joutui katsomaan muiden tekemisiä, saattoi nähdä monesti ”rikan” heidän silmässään. Oikeaan henkeen kuului kuitenkin
asioiden tarkastelu positiivisessa mielessä, rakentava suhtautuminen, ei
moittiva eikä repivä. ”Aina ek:n miesten kokoontuessa on tarkasti pidettävä kiinni siitä, ettei vääriä ja kieroja käsityksiä päästetä vallitsemaan, vaan että milloin sellaisia tulee esiin, muistetaan alitajunnasta pa290

Riekki panosti Etsivä Keskuspoliisin henkilökunnan kouluttamiseen. Tilaisuuksien lopuksi oli tapana istua illalliselle, jollaisella kuvan herrat 1931 ilmeisesti
ovat. Riekki toisena oikealla. Martti Riekin kokoelma.

kottaa esille puhdas oikeamielisyyden tunto ja ehdoton rehellisyys sekä
kylmä asiallisuus”, hän valisti isällisesti.
Kommentit olivat mielenkiintoisia, sillä Riekki oli itse valittanut
Špalernajan päiväkirjassaan sitä, miten ilkeä hän oli ja halusi pakottaa
kaikki haluamaansa muottiin. Ehkä omien vikojen tiedostaminen ja
elämänkokemus olivat kasvattaneet häntä katsomaan asioita myös toisten kannalta, vaikka hänet tunteneiden kertomukset viittaavatkin siihen, että hän näki vielä myöhemminkin ”rikan” liian helposti muiden
silmässä. 420
Opiskelun sekä neuvottelu- ja koulutuspäivien lisäksi oli myös rentouttavaa yhdessäoloa. Esimerkiksi pikkujouluja alettiin pitää jo 1920luvun alkuvuosina. Niissä oli sekä asiapitoista ohjelmaa että viihdettä.
Niilläkin lienee ollut henkeä kohottava ja vahvistava tehtävänsä.
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Ylipäänsä Riekki kannusti alaisiaan ahkeroimaan. Kun hän täytti 60
vuotta huhtikuussa 1951, hänen entiset työtoverinsa muistelivat hänen
vaatineen ”velvollisuudentuntoista uutteruutta” jokaiselta, samalla kun
hän itse oli ”uupumattomuuden esikuva”. Tämä tuskin oli liioittelua,
sillä hän näyttää viihtyneen ”lafkassaan”. Hän oli myös valmis auttamaan, jos vaikeuksia ilmaantui.421
Yleisesikunnan III Osaston aikana ja aivan Etsivän Keskuspoliisin alkuvuosina oli sattunut joitakin rikkeitä, joita oli seurannut nuhtelu tai
jopa erottaminen. Etenkin väkivallan käyttämisestä oli saanut lähtöpassit.
Lapuan liikkeen vuosina Etsivän Keskuspoliisin menetelmät olivat
ehkä koventuneet. Vaikka ilmiötä ei pidä liioitella, siitä oli kuitenkin
viitteitä. Kun Riekki sai kuulla, että hänen miehensä olivat ryhtyneet
käyttämään väkivaltaa, hän puuttui asiaan.
Juri Sikorski (Sinivaara) valisti 1931 Riekille, että ”valokuvattavaksi
vieminen” tarkoitti ammattiterminä sivuhuoneessa pamputtamista, ja
että se oli osoittautunut tehokkaaksi menetelmäksi. Riekki ei hyväksynyt
sitä, vaan erotti siihen turvautuneet. Myös aseella uhkailu kuulustelussa
oli joidenkin tavaramerkki. Kemiläisen Sulo Auerin käyttämänä se tuli
myöhemmin erityisen kuuluisaksi kielteisessä mielessä, kun pidätettynä
ollut jääkäripateeni Jalmari Bernhard Pajakka (ent. Id) kuoli epäilyttävissä oloissa. Tällöin Riekki oli kuitenkin jo jättänyt päällikön viran.422
Tällaiset tapaukset olivat Riekille ja hänen poliiseilleen harmillisia,
sillä väkivaltaiset menetelmät tuskin viehättivät häntä; hän puhui mieluummin psykologisesta vaikuttamisesta. Hän sai tehdä parhaansa, että
räikeimmistä tapauksista selviydyttiin ilman julkista skandaalia ja erottamisia, sillä päällikkövaltaisessa laitoksessa vastuussa oleva henkilö joutui ensimmäisenä tulilinjalle. Kuitenkin hänen loppukaudellaan asetettu komitea joutui tutkimaan myös väkivallan käyttöä.423
Etsivä Keskuspoliisi ei välttynyt muiltakaan rikkeiltä. Taloudelliset
väärinkäytökset olivat varsin yleisiä. Hyvä tiedustelumies, ei ollut välttämättä hyvä talousmies eikä kirjanpitäjäkään. Niinpä muuan tehokas
alaosaston päällikkö erotettiin peräti kolme kertaa taloudellisten epäselvyyksiensä vuoksi. Aina hän palasi kuitenkin takaisin. Sukunimen
muuton se kumminkin joka kerta vaati.424
Vaikka Etsivä Keskuspoliisi eli 1930-luvulla suurissa paineissa, se kykeni kehittämään tiedustelumetodejaan. Varmasti Riekillä oli siihen ansionsa. Taistelussa kommunismia vastaan poliisi mm. lähetti jonkun
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etsivistään tavalla tai toisella haltuunsa tulleilla salaisilla tunnuksilla ottamaan yhteyttä organisaatioon. Erityisesti Kemin Sulo Auer oli tällaisessa toiminnassa taitava. Seurauksena oli monien Oulun läänin eteläosan ja Lapin puoluejärjestöjen tuhoaminen ja niissä toimivien pidättäminen. Oulun alaosaston päällikkö Eino Pallari kirjoittikin esimiehelleen: ”Kyllä tuo Auer on sentään yliveto tämän sortin ohranahommissa.
Ties mitä yhteyksiä vielä heruttelee matkoillaan [- -]. Kyllä piru vie nyt
SKP:tä tässä piirissä lyödään ja raskaasti, olkoonkin heidän kotkotuksensa teoriassa rauhoitettuja muualla maassamme.”425
Vaikka on väitetty, ettei Etsivä Keskuspoliisi/Valtiollinen Poliisi käyttänyt provokaattoria, edellinen tekniikka lähenteli sitä. Samoin Muhoksen pulaliikkeen ”polttamisessa” 1937 oli provokaation makua. Lähettäessään myöhemmin jutun tutkintapöytäkirjat kanneviskaalille Riekki
tosin korosti, ettei kaikkea pitänyt lukea pulamiesten syyksi.426
Edelleenkin käytettiin kuulustelua, tiedustelua, kirjeiden ym. painotuotteiden seurantaa ja puhelinkuunteluakin, jota ei luonnollisestikaan
ollut vielä kovin paljon, koska puhelimia oli Etsivän Keskuspoliisin ”vakioasiakkailla” vielä kovin harvassa tapauksessa.

YHTEISTYÖTÄ,

RISTIRIITOJA JA YKSITYISELÄMÄÄ

Riekki toimi läheisessä yhteistyössä Turun hovioikeuden kanneviskaali
Olavi Hongan kanssa. Riekki lähestyi Honkaa mm. 23. lokakuuta 1934
Hertta Kuusisen ja Matti Janhusen jutun vuoksi ja pyysi tältä apua, sillä Etsivä Keskuspoliisi aikoi valittaa mainittujen tuomiosta. Tapaus oli
saanut jo kansainvälistä huomiota. Pari ranskalaista asianajajaa oli käynyt Suomessa tutustumassa tilanteeseen ja jututtamassa Kuusista. Niinpä
Riekki toivoikin, että Honka auttaisi ja ottaisi asenteen, ”jolla heidän
nokkansa niistetään ja opetetaan taas, ettei heidän ole sekaannuttava
Suomen oikeuslaitoksen asioihin ja että ovat tietoisesti tai tietämättään
Kominternin asialla”.427
Riekki liitti vielä mukaan Kuusisen isän, Otto Ville Kuusisen kirjeen tyttärelleen, jotta kanneviskaali näkisi, ”että hätäkellot soivat, koska
pappakaan ei selvässä asiassa malta pysyä totuudessa”.
Riekin kirje osoittaa kiistattomasti, että yhteistyö hänen ja syyttäjäviranomaisten välillä oli varsin saumatonta. Lars Björne onkin toden293

nut, että Etsivä Keskuspoliisi yritti systemaattisesti vaikuttaa syyttäjäviranomaisiin ja oikeuslaitokseen, mistä tässäkin oli kysymys.428
Vaikka viranomaisilta olisi odottanut samaan hiileen puhaltamista,
sellainen jäi monesti kuitenkin haaveeksi. Yleisesikunnan ”herrojen”
kanssa Riekillä oli ollut jo aiemmin kärhämää. Sama peli jatkui 1930luvulla. Kun hän onnistui selvittämään 1933 ns. suuren vakoilujutun,
hän lienee tuntenut erityistä tyydytystä, mutta samalla myös hiukan vahingoniloa; olihan pakoon päässyt luutnantti Vilho Pentikäinen ollut
Yleisesikunnan palveluksessa ja onnistunut hämäämään esimiehensä
täysin. ”Muuten yetä halveerataan kovasti upseeripiireissäkin asian johdosta”, Riekki ilakoi. Jutun selvittäminen oli hänen ja Etsivän Keskuspoliisin ansiota.429
Kilpailun olivat sivullisetkin havainneet. Sanomalehdetkin kirjoittivat valitettavasta tilanteesta. Ajan Suunta, jolla oli sotilasasiantuntemusta palveluksessaan, väitti marraskuussa 1933, että osapuolten keskinäisissä väleissä oli jotakin sairasta. Lehti osoitti sormellaan nimenomaan
Etsivää Keskuspoliisia ja väitti juuri sen syyllistyneen raskaisiin laiminlyönteihin, jopa rikokseen. Välttämättä syy ei ollut kuitenkaan siellä,
sillä lehden kannan taustalla vaikuttivat Ståhlbergin kyyditysjupakan ja
Mäntsälän kapinan tutkimukset, joissa Riekin, Walleniuksen ym. välit
olivat rikkoutuneet lopullisesti. Lisäksi Riekki oli reivannut laitoksensa
Lapuan liikkeen vanavedestä viime hetkellä pois ja oli siksi ”oikeiden
aktivistien” silmissä suuri petturi.430
Riekki tunsi suuren vakoilujutun seurauksena olevansa 1933–1934
skismassa niskan päällä. Siitä puhui selvää kieltä hänen muistiinmerkintänsä tammikuussa 1934. Kun hän oli keskustellut valvontatoimiston Rosenströmin (Rautsuon) kanssa Lapuan patruunatehtaan johtajan, jääkärieversti Volter Asplundin murhatutkimuksista, herrojen näkemykset siitä, mitä kukin oli tehnyt ja mikä instanssi oli jutun selvittänyt, kävivät pahasti ristiin. Riekki katsoi, ettei aina ollut niin kuin Rosenström oli väittänyt; hänen ”lafkallaan” oli Valvontatoimistoa selvästi
suuremmat ansiot.431
Riekin voitonvarmuudesta juorusi myös hänen tammikuussa 1934
päiväämänsä muistio, jossa hän kertoi usein pohtineensa laitoksensa ja
Yleisesikunnan valvontatoimiston yhteistyötä. Mahdollisesti muistio oli
syntynyt jopa Rosenströmin kanssa jälleen kerran ilmenneiden erimielisyyksien seurauksena, sillä se oli päivätty vain muutamaa päivää myö294

Viro oli Etsivälle Keskuspoliisille tärkeä maa 1930-luvullakin. Kuvassa suomalaisia ja virolaisia Narvajoen suulla 1936. Riekki istumassa äärimmäisenä oikealla. Hänen vasemmalla puolen herra Sooman. Martti Riekin kokoelma.

hemmin. Mitkään muut syyt kuin asialliset eivät olleet koskaan johdattaneet häntä, kun hän oli koko ajan ollut sitä mieltä, ”että jos tarkoitetaan sotalaitoksessa edes teoreettisesti tehokasta valvontaa harjoittaa, on
valvonta-, tiedustelu-, pidätys- ja tutkinta-asiat keskitettävä valtiolliselle
poliisille, mihin ne on tietääkseni keskitetty kaikkialla maailmassa”.432
Riekin mukaan viime aikojen paljastukset osoittivat, että systeemissä
oli ”kohtalokkaita puutteita”. Hän ehdottikin Yleisesikunnan valvontatoimiston yhdistämistä Etsivään Keskuspoliisiin. Ainoastaan valvontaasiain upseerin virka jäisi olemaan. Lakkautetun valvontatoimiston henkilökunta siirtyisi suurimmaksi osaksi Etsivään Keskuspoliisiin, joka saisi lisämäärärahoja noin 0,5 miljoonaa markkaa. Samoin se saisi valvontatoimiston kortit ja arkiston. Sen palvelukseen siirtyisivät myös
tiedustelijat ja osa tiedottajista. Etsivä Keskuspoliisi hoitaisi sen jälkeen
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kaikki luotettavuuslausunnot. Upseerivalvonta, joka ei ollut aiheuttanut
juuri päänvaivaa, jäisi ennalleen. Muistio ei johtanut kuitenkaan mihinkään muutoksiin.433
Vaikka Riekin ajatus oli kunnianhimoinen, tulevaisuudessa asiat kehittyivät aivan toiseen suuntaan. Toisen maailmansodan aikana Etsivästä Keskuspoliisista – silloisesta Valtiollisesta Poliisista – , oli nimittäin
vähällä tulla osa Yleisesikunnan Valvontatoimistoa.434
Merkille pantavaa Riekin loppukaudessa oli kansainvälisen yhteistyön laajeneminen. Vuonna 1933 paljastuneen suuren vakoilujutun seurauksena Suomessa vieraili Ranskan turvallisuuspoliisin edustaja, sillä
kansainvälisen vakoilun langat johtivat myös Pariisiin. Riekki oli jutun
vuoksi kirjeenvaihdossa mm. Ranskan, USA:n, Saksan, Belgian, Unkarin, Tšekkoslovakian ja Itävallan turvallisuusviranomaisten kanssa.435
Riekin arvostuksen kasvusta kertoi se, että Japanin turvallisuuspoliisi halusi 1934 syventää yhteistyötä Suomen kanssa. Japanilla oli ollut jo
1900-luvun alussa kontakti suomalaisten aktivistien kanssa. Nyt Japani
oli kiinnostunut reunavaltioista ja hoiti vakoiluaan varsin laajan verkostonsa avulla.436
Etsivän Keskuspoliisin ja sen päällikön taidot oli pantu merkille
myös Turkissa. Riekki kysyikin tammikuussa 1934 Pontus Artilta, kannattiko Turkin toivomuksia ottaa vakavasti; oliko se luotettava. ”He
ovat pariin kertaan pyrkineet kanssamme tietojen vaihtoon, mutta mitään emme ole sieltä saaneet ja minulle on huomautettu, että heidän
kanssaan pitäisi olla varovainen. Onko Sinulla, joka sikäläisiä oloja tunnet, perusteltua syytä luulla, että he olisivat maskopiassa437 polsujen
kanssa?”438
Riekki vakuutti, ettei hän luovuttaisi turkkilaisille mitään tärkeitä
tietoja. Kun hän myönsi, että oli hyvä olla epäilyksistäkin selvillä, hän
paljasti nauttivansa huomion kohteeksi joutumisesta. Yhteydenottojen
syyhän oli se, ”kun tässä n. s. kansainvälisiä agentteja on jouduttu paljastamaan Amerikaa myöten”.
Saamastaan arvostuksesta Riekki oli luonnollisesti otettu. Sen lisäksi
että tuli kunniamerkkejä ja yhteistyöpyyntöjä, Tasavallan presidentti
myönsi hänelle 1935 hallitusneuvoksen arvoniemen.439
Etsivän Keskuspoliisin suhteet lämpenivät tuntuvasti myös suurten
muutoksien kourissa olleeseen Saksaan päin, kuten tuonnempana tarkemmin käsitellään.
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Kun Riekki sai eversti Paavo Talvelalta heinäkuussa 1937 pyynnön
antaa sveitsiläisestä Aubertin internationaalista lausunto marsalkka Mannerheimille, hän oli otettu. Niinpä hänen vastauksensa oli sen mukainen. Hän kertoi viivytelleensä, koska oli kesälomallaan Oulujoella, eikä
hänen vastauksensakaan ollut Aubertille kovin mieleinen. Kun internationaali oli perustettu, se oli Riekin mukaan kiinnostanut kyllä joitakin
viranomaisia, ”mutta pian viittasivat kaikki todelliset ohranat sille kintaalla ja kannattajiksi jäi vain joukko asian harrastelijoita ja – venäl.
emigrantteja, jotka alkujaankin muodostivat firman todelliset toimitsijat Aubertin rinnalla”. Tämä oli kyllä aivan kunnollinen mies, ”mutta
emigrantteihin en ole koskaan pienintäkään rakentanut olivatpa he minkä nimisiä tai uskoisia tahansa”. Samassa yhteydessä Riekki kertoi olevansa lähdössä Petsamoon, ”kun kohta kaikki muut ovat siellä käyneet”.
Talvela lupasi kertoa ”tarpeellisella varovaisuudella” – mikä ehkä vastauksen ylimielisyydenkin vuoksi oli tarpeen – marsalkalle internationaalista, josta hänellä itselläänkin oli ollut samantapainen käsitys.440
Riekki huolehti laajoista suhteistaan järjestämällä kutsuja kodissaan.
Kun hänen isänsä kuoli 1934, hän peri jälleen. Lapsuudenkoti myytiin.
Pohjolan valkeaan kaupunkiin jäi vain huvila Sarapää. Vaikka tilit olivat
rahaa pullollaan, suuri huoli säästäväiselle miehelle oli, mihin hänen autonsa joutuisi, jos lapsuudenkodin uusi omistaja ”häätäisi” sen. Apuun
tuli Pohjanmaan Kauppiaitten Osakeyhtiön toimitusjohtaja, jonka myötävaikutuksella auto sai olla yhtiön tallissa. Perheen vanha asunto Helsingin Museokadulla ei ollut tässä tilanteessa enää riittävän tilava ja
edustava. Se pantiin vuokralle. Riekki vuokrasi 1935 Korkeavuorenkatu
10:stä tilavan huoneiston, jossa hän piti vaimoineen kutsujaan. Sieltä
hän muutti vasta 1960 takaisin Museokadulle.441
Aikaa riitti joskus myös 1935 perustetulle Kalterijääkärit-yhdistykselle, jonka muodollisena tehtävänä oli yhteydenpitäminen entisten
Špalernajan vankien välillä ja heidän kaikkinainen auttaminen. Riekin
panos yhdistyksessä oli merkittävä. Hän oli sen hallintoneuvoston ensimmäinen puheenjohtaja (1935) ja johtokunnan puheenjohtaja monet
vuodet (1935–1944).442
Yksityiselämässä ei liene tapahtunut paljon muutoksia. Perheen ehdoton pää oli Riekki itse. Aika meni työssä, josta hän oli melkeinpä liiankin innostunut. Hänellä ei ollut juuri aikaa ja ymmärtämystä lapsilleenkaan, mikä näkyi varmasti heidän kehnossa koulumenestykses297

sään. Hän oli kirjoittanut tammikuussa 1934 Pontus Artille, että hänen
elämänsä kulki vanhaa rataa. ”Perheeni on terveenä ja murheemme se,
että pojat ovat huonoja lukumiehiä.” Riekki pelkäsi pojanpoikansa mukaan jostakin syystä, että hänen perheensä kuolisi, minkä vuoksi hän
laati 1937 jälkisäädöksen. Siinä hän määräsi omaisuutensa ns. selkäperillisille, eikä sisarelleen ja tämän lapsille. ”Säädöksen Esko makuulasi
vasta 1962.”443
Vaikka Riekki oli myynyt vanhempiensa kuoleman jälkeen lapsuudenkotinsa, hän piti entiseen tervakaupunkiin kuitenkin yhteyksiä. Kaiket kesät hän vietti tutussa Sarapäässä. Emännyyttä hoiti nyt hänen vaimonsa Ami. Kun isä ja äiti ja Elsa-sisaren mies Otto Valmari olivat kuolleet, jäljellä olivat vielä oma perhe ja Elsa tyttärineen. Myös hänen sisarpuolensa Tyyne ja hänen miehensä lääkäri Aarne Pohjonen olivat perheineen Sarapään vakiovieraita. Läheisiä paikallisia ystäviä olivat myös Pohjanmaan Kauppiaitten Osakeyhtiön toimitusjohtaja Aarne Toivonen ja
Etsivän Keskuspoliisin alaosaston päällikkö Eino Pallari perheineen. Mutta vierailijoita kävi kauempaakin. Myös joitakin poliitikkoja vieraili.444

SUUREN

VAKOILUJUTUN SELVITTÄJÄ

Etsivä Keskuspoliisi oli saavuttanut 1920-luvun loppupuolella ensimmäiset suuret voittonsa, kun se oli Riekin johdolla paljastanut kommunistien salaisen toiminnan. Kun tämä oli tapahtunut, oli alkanut
”kasken vierittäminen” tai ”nuotan veto”, kuten Riekillä oli tapana nimittää pidätyksien toimeenpanemista. Niinpä kommunismin uhkaa ei
enää kohta ollutkaan, vaikka äärioikeisto sellaista väittikin.
Sisäisten ristiriitojen ja lapualaisterrorin vuoksi kommunismi oli täysin puolustuskannalla, eikä kommunisteista niin ollen ollut vallankumouksen tekijöiksi. Kun vielä lainsäädäntöä muutettiin, Etsivä Keskuspoliisi kykeni pienelläkin henkilökunnalla hallitsemaan tilanteen. Lopun hoitivat syyttäjistö sekä oikeuslaitos. Vuosina 1929–1937 Suomessa
tuomittiin yhteensä 2 568 henkilöä valtio- ja 2 769 maanpetoksesta.445
Etsivä Keskuspoliisi katsoi maaliskuussa 1932, että se toimi äärirajoilla; sen työtä ei voinut enää tehostaa. Mutta siihen ei ollut tarvettakaan, koska kommunismi oli lyöty. ”Mutta nykyisellään ei ole mitään
merkkejä siitä, että se voisi kehittyä yhteiskuntaa uhkaavaksi voimaksi.”446
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Etsivän Keskuspoliisin resurssit eivät olleet tänä aikana suuren suuret. Kun sillä oli 1927 ollut 162 työntekijää, 1935 määrä oli pudonnut
jo 140:een. Ja senkin jälkeen henkilökunta supistui.447
Riekki piti maan poliittista ja virkamiesjohtoa ajan tasalla. Hänen
virastonsa laati vanhaan tapaan sanomalehti- ja tilannekatsauksia sekä
tiedonantoja, joiden jakelu oli varsin laaja: tasavallan presidentti, hallitus (pää-, sisä- ja ulkoministeri), sotaväen päällikkö, Yleisesikunnan päällikkö, suojeluskuntain päällikkö, maaherrat, oikeuslaitos jne. Luonnollisesti oli myös epävirallista yhteydenpitoa. Siitä vihjannevat Riekin muistikirjan puhelinnumerot: presidentti Svinhufvud, pitkäaikainen pääministeri T. M. Kivimäki, sisäasiainministeri Y. V. Puhakka ja ulkoministeri ja STK:n toimitusjohtaja Antti Hackzell.448
Aina perimmäinen vastustaja ei ollut SKP. Etsivä Keskuspoliisi törmäsi muidenkin tahojen puuhiin. Asialla oli Neuvostoliiton salaisen
poliisin lisäksi maan sotilasvakoilusta vastannut GRU (Glavnoje Razvedivatilnoje Upravlenije = Puna-armeijan tiedustelupäähallinto), joka oli
1920-luvulla toiminut lähinnä Ranskassa, mutta ulottanut operaationsa
muihinkin länsimaihin, mm. Suomeenkin jo 1921. Niinpä paljastuneita vakoilutapauksia olikin useita.449
Vaikka vakoilujutut herättivät kohua, tarkasteltakoon seuraavassa
vain 1933–1934 tutkinnan kohteena ollut. Vaikka poliisi ei kyennyt
selvittämään sitä kaikilta osin, tutkimuksissa selvisi, että Neuvostoliitto
oli onnistunut luomaan laajan kansainvälisen vakoiluverkoston, jonka
lonkerot ulottuivat Ranskaan, Englantiin, Kanadaan, USA:han, Viroon
ym. maihin saakka. Sen lisäksi, että Pariisissa toimineen keskuksen johtaja Lydia Stahl pidätettiin, organisaation alaosastoja paljastettiin ja hajotettiin muissakin maissa.450
Vaikka tapaus sai kovasti huomiota osakseen, verkoston korkein johto
jäi selvittämättä. Tuntemattomiksi jäivät ”Konstantin”, ”Otto”, ”Etienne”,
”Georg” jne. Jutun paljastuminen oli kuitenkin suuri voitto Etsivälle
Keskuspoliisille ja Riekille, joka ei malttanut aina olla kehuskelematta
sillä.
Tutkimukset käynnistyivät Yleisesikunnassa palvelleen reservinluutnantti Vilho Pentikäisen loikkauksen seurauksena lokakuussa 1933. Hän
oli vakoillut vuosia ja toimittanut runsaasti erilaista aineistoa toimeksiantajalleen. Kun kävi selville, että hän oli kuulunut nuoruudessaan
vielä punaisiin, tapaus oli sitäkin kiinnostavampi.
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Suomessa vakoiluorganisaatiota pyöritti ”Irene” alias ”rouva Martin”, joka oli todellisuudessa paljon maailmaa nähnyt latvialainen maalaistyttö Marija-Emma Schul. Hän oli syntynyt Riiassa, oleskellut mm.
Venäjällä, Tšekkoslovakiassa, USA:ssa ja Virossa. Vakoilu oli ollut jo
pitkään hänen ammattinsa. Pidätettäessä hänellä oli Kanadan passi.
Maaliskuussa 1933 Berliinistä Suomeen saapunut ”Irene” vietti pienen poikansa kanssa Kaivopuiston hienostokaupunginosassa loisteliasta
elämää. Hänen tuttavapiiriinsä kuului Helsingin seurapiirejä, mikä teki
asian tutkimisen arkaluontoiseksi. Ehkä Riekkiä huvitti, kun selvisi, että
jopa majuri Rosenströmin (Rautsuon) käly oli ollut tekemisissä ”Irenen” kanssa. Kun Etsivä Keskuspoliisi oli varma asiastaan, se suoritti lokakuussa kotitarkastuksen ja pidätyksen. Vaikka kuului protesteja, ne
olivat turhia. Kala oli verkossa ja pysyi.
”Irene” kielsi kuulusteluissa kaiken. Hän ei koskaan myöntänyt puhuvansa venäjää, vaikka todistusaineisto osoitti muuta. Lopulta tapahtui ratkaiseva läpimurto. Hänen henkilöllisyytensä alkoi paljastua. Riekillä oli hyvät suhteet Baltian turvallisuuspoliiseihin. Poliisi sai marras–
joulukuussa Virosta ja Latviasta tietoja ”Irenestä”, jonka kaksi sisarusta
oli syyllistynyt vakoiluun. Kävi myös ilmi, että ”Irene” oli synnyttänyt
1926 pojan latvialaiselle Jan Tiltinille, joka oli neuvostovakoilun palveluksessa. Marija-Emma Schuliksi paljastunut ”Irene” ei johtanut kuitenkaan koko vakoiluverkostoa. Hän johti vain Suomessa tapahtunutta
toimintaa. Hän oli yhteydessä Pariisiin, jossa hänen esimiehensä oli
mainittu rouva Stahl.451
Rouva Stahlilla oli hyvät yhteydet moniin vaikutusvaltaisiin tahoihin, joita hän käytti hyväkseen. Suomessa hänen alaisensa oli ”Irene”
verkostoineen. Lisäksi hänellä oli yhteydet Lontooseen, jossa Scotland
Yard sai pian Etsivän Keskuspoliisin paljastuksien jälkeen runsaasti tekemistä.
Paljastuksia puitiin kuukausikaupalla sanomalehdistössä, ei vain Suomessa vaan ulkomaillakin. Esimerkiksi New York Times kertoi Suomen
turvallisuuspoliisin paljastaneen laajan vakoiluverkoston, jonka lonkerot
ylsivät Amerikkaan saakka. Oikeusministeriön tutkija J. Edgar Hoover,
josta tuli myöhemmin FBI:n (Federal Bureau of Investigation = USA:n
valtiollinen poliisi) kuuluisa päällikkö, kävi Suomessa selvittämässä tilannetta. Tällöin amerikkalaiset saivat havaita, että GRU oli todellakin
soluttautunut Amerikan mantereelle.452
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Tutkimuksia johtaneelle Riekille tuli tunnustusta. Hänen pojanpoikansa mukaan isoisä suoritti jutun jälkeen Euroopan kiertueen. Kunniamerkkejä suorastaan sateli. Etsivän Keskuspoliisin kansainvälisessä
lehtikokoelmassa Karjalainen julisti ”EK koko Euroopan pelastaja”. Juttu sai kantavuutta myös siksi, että USA:n Helsingin-suurlähettiläs Edward Albright kävi esittämässä hallituksensa viralliset kiitokset Suomen
hallitukselle ja sen turvallisuuspoliisille.453
Hovioikeus langetti 25 henkilölle tuomion. Monien kohdalla ne
nousivat vielä Korkeimmassa Oikeudessa. Pentikäinen jäi tuomitsematta, koska häntä ei tavoitettu koskaan. Marija-Emma Schul, joka kieltäytyi täysin yhteistyöstä viranomaisten kanssa, sai pisimmän tuomion, yhdeksän vuotta. Muiden tunnustukset olivat pohjana sille. Tapaus oli
traaginen, sillä hänen pieni poikansa jäi kirjaimellisesti kadulle.454
Myöhemmin on väitetty, että Riekki rakastui tutkimuksien aikana
Schuliin, jonka kauneuden on väitetty olleen siihen syynä. En usko tähän selitykseen. Perustelen käsitystäni tuonnempana Schulin jatkosodan aikana tapahtuneen Saksaan luovutuksen yhteydessä.
Tutkimukset nostivat jälleen kerran pintaan Etsivän Keskuspoliisin
ja Yleisesikunnan valvontatoimiston erimielisyydet. Majuri Rosenstöm
(Rautsuo) mm. väitti, että Riekin johtama laitos oli pimittänyt Yleisesikunnalta tietojaan. Pääkuulustelija Sihvonen kuitenkin totesi, ettei
sellainen pitänyt paikkaansa. Kun juttu alkoi aueta, he olivat olleet Yleisesikunnan päällikkö K. L. Oeschiin yhteydessä. ”Suuren vakoilujutun
tutkimuksen kaikissa vaiheissa huomasin etsivän keskuspoliisin päällikön ja kaikkien jutun tutkimukseen osallistuneiden virkailijoiden johdonmukaisesi noudattavan sitä periaatetta, että yleisesikunnan edustajille on annettava tilaisuus olla läsnä sellaisissa kuulusteluissa, joilla ajateltiin saattavan olla merkitystä yleisesikunnalle.”455
SKP tunnusti moneen otteeseen, että sen saamattomuus 1930-luvulla aiheutui suureksi osaksi ”ohranan” aiheuttamista iskuista. Sen lisäksi, että Etsivä Keskuspoliisi oli hajottanut useaan otteeseen ja monin
paikoin SKP:n puolueorganisaation, sen tehokas toiminta levitti pelkoa
jäsenkuntaan; kommunistit eivät uskaltaneet toimia, koska he epäilivät
lähimpiä työtovereitaankin. Tämä edellytti pieneltä henkilökunnalta
uurastamista sietokyvyn ylärajoilla. Etsivän Keskuspoliisin pääosasto
luonnehtikin Riekin allekirjoittamassa joulukuun 1934 tilannekatsauksessa työn paljoutta näin:
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Etsivän keskuspoliisin työvoima on ollut niin ylirasitettua monien suurien juttujen takia, että on täytynyt – ja edelleenkin on
pakko – välttää ja lykätä pidätyksiä useissa aivan selvissä jutuissa
ja rajoittua vain päätekijäin ja kaikkein kiireellisimpien ‘likvidoimiseen’. Tästä tietysti kärsii kommunismin heikentyvän,
mutta ihmeen sisukkaasti yhä uusien tänne Venäjältä komennettujen organisaattorien varassa yrittelevän toiminnan niin tehokas ehkäiseminen ja paljastaminen kuin se muuten nykyisin
olisi mahdollista ja tarpeellistakin.456
Etsivä Keskuspoliisi onnistui kommunismin uhan torjunnassaan hyvin, jos mittapuuna käytetään ohjesäännössä määriteltyä tehtävää valtion suojelemisesta. Luonnollisesti tuli joskus myös tappioita, mutta
mitään todella merkittäviä munauksia tänä kautena ei sattunut. Paljon
suuremmat tappiot Etsivä Keskuspoliisi koki äärioikeiston uhan torjunnassa, mikä oli suuri miinus Riekin uralla.
Tässä yhteydessä on korostettava vielä sitä, että Etsivä Keskuspoliisi
pani Riekin päällikkökaudella alulle myös monta sellaista ”projektia”,
joiden sadon kantamisesta huolehtivat hänen seuraajansa.

PUOLUEKOULUTUKSEN

PALJASTAJA

Etsivällä Keskuspoliisilla oli Riekin aikana hyvät tiedot SKP:n sotilaskoulutuksesta ja poliittisesta kasvatuksesta. Sen tekivät mahdolliseksi
kommunistien riveihin solutetut ja poliisin kanssa yhteistyöhön ryhtyneet ”vasikat”.
Vuodesta 1918 lähtien oli koulutettu punaupseereita, mikä jatkui
1920- ja 1930-luvullakin samaten kuin työ sotilaiden keskuudessa,457
vaikka niitä merkittävämmäksi SKP:n taktiikassa muodostui 1920-luvun toiselta puoliskolta lähtien proletariaatin poliittinen kasvattaminen
erilaisten kurssien, opintoyhdistyksien ja kirjallisuuden avulla. Hyvin
merkittäväksi tuli poliittisten toimitsijoiden kouluttaminen Neuvostoliitossa.
Poliittista kasvatusta oli ollut alusta lähtien. SKP oli järjestänyt Pietarissa ensimmäiset agitaattorikurssinsa jo marras–joulukuussa 1918,
jolloin luennoitsijoina oli toiminut useita tunnettuja kommunisteja.
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Tällaisille kursseille ja poliittiselle kasvatukselle oli tilausta myöhemminkin. Poliittista kasvatusta pitivät tarpeellisena johtavat bolševikitkin.
Edward Hallet Carrin mukaan Nikolai Buharin väitti jo vuoden 1919
joulukuussa, että Venäjän kommunistipuolueen jäsenkunta oli kovin
heterogeenista, minkä vuoksi ”lukutaidottomien kommunistien” kasvattaminen oli pantava heti alulle järjestämällä heille sopivia luentoja
kommunismista ja kommunistipuolueesta.458
Vaikka kasvatusta kommunistiksi harjoitettiin monien julkaisujen
välityksellä, systemaattinen puoluekasvatus käynnistyi kuitenkin vasta
1920-luvulla, kun vallankumous näytti viipyvän, eikä punaupseereiden
koulutus palvellut täysin asiaa.
SKP:n toiminnassa opiskelu oli aina alistettu luokkataistelulle, jota
sen tuli edistää. Opiskelun piti sytyttää vallankumouksellista intoa puolueen jäsenissä. Sen oli luotava käsitys oikeasta puolueen jäsenyydestä,
”joka ohjaa työhön joukkojen keskuudessa eikä vedä sieltä pois omahyväiseen ’opiskeluun’ opiskelun vuoksi”.459
Komintern oli päättänyt jo 1924, että kommunistipuolueiden piti
tehostaa propagandatyötään ja marxilais-leninismin teorian juurruttamista joukkoihinsa. Komintern oli antanut selvät määräykset siitä, miten kommunistipuolueiden tuli jatkossa järjestää kaadereidensa (jäsenkuntansa) poliittinen kasvattaminen vallankumouksen käyttöön. 460
Puolueiden piti luoda kolmitasoinen poliittisen kasvatuksen systeemi,
johon kuuluivat 1) paikalliset puoluekurssit peruskysymyksistä, 2) jokaisen
kommunistisen puolueen kansallinen keskuspuoluekoulu ja 3) Moskovassa
toimiva keskuspuoluekoulu kaikkien kansallisuuksien käyttöön.
Koska Komintern oli kehottanut käyttämään hyväksi myös julkisia
opiskelumahdollisuuksia ja menemään vaikkapa työväen akatemioihin
ja työväenopistoihin, Etsivä Keskuspoliisi seurasi tällaista opiskeluharrastusta. Se pani merkille esimerkiksi työläisnuorten kirjoittautumisen
työväenopistoihin.461
Työläislasten yhteiskunnallista toimintaa oli aktivoitu jo 1900-luvun
alussa. Järjestönuorten eli pioneerien toiminnassa oli itsenäisyyden alkuvuosina ollut paljon samaa kuin partiotoiminnassa. Suurin ero oli ollut se, että ensin mainittu kasvattaminen oli tapahtunut sosialistisessa
hengessä ja jälkimmäinen porvarillisessa.462
Kommunistisen Nuorisointernationaalin (KNI) II kongressi oli asettanut jo 1922 tehtäväkseen perustaa kaikkiin maihin saman johdon alla
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Riekin mukaan kommunismi oli lyöty jo ennen 1930-lukua, jolloin kuritus jatkui. Kun Etsivä Keskuspoliisi pidätti 1937 Muhoksen pulaliikkeen johtajat,
Riekki oli tyytyväinen, sillä kansanrintamatunnuksia korostanutta liikettä pidettiin vaarallisena. Pohjois-Savo 12.8.1937; Lackman 1985, s. 304.

toimivia kommunistisia lastenosastoja. Vaikka pioneeritoiminta ei pyrkinyt korvaamaan porvarillista koulua, pioneeriosastot olivat lasten taistelujärjestöjä, joiden tehtävänä oli antaa lapsille ”oikeat tiedot nykyisen
yhteiskunnan synnystä, olemuksesta ja siinä käytävästä luokkataistelusta”. Menestys ei ollut kovin hyvä.463
Sen jälkeen kun Sosialistinen Nuorisoliitto (SNL) oli lakkautettu,
vasemmistolainen nuorisoliike suuntautui opiskelu- ja valistusjärjestöihin, jotka toimivat vahvasti aatteellisella pohjalla. Ennen pitkää alettiinkin puhua opintoyhdistystoiminnasta. Sitä johti 1926 perustettu Opintotyön Neuvontayhdistys (OTNY). Yleisiä olivat ns. kisälli- ja lauluryhmät. Sellaisten toiminnasta oli kysymys esimerkiksi 1929 Lapualle saapuneiden kommunistinuorten kohdalla. Kun kommunistien julkinen
toiminta kiellettiin, opiskelu jatkui siitä huolimatta.464
Vaikka innostusta olikin, se ei riittänyt nostamaan opiskelua kovin
mittavaksi. Koska kommunistien asema oli vaikea, tälläkin saralla ta304

pahtui selvää passivoitumista. Vaikka SKP puhui moneen otteeseen kriisin voittamisesta, niin ei ollut tapahtunut.
Vaikka valtiollisista rikoksista tuomittuja kommunisteja kärsi rangaistustaan useammissakin vankiloissa, Tammisaaren pakkotyölaitos eli
”Tammisaaren yliopisto” säilytti jo 1920-luvulla vakiintuneen asemansa
johtavana kansallisena poliittisena opinahjona. Siellä toimi salainen vankilaneuvosto (pääneuvosto), jonka sana oli poliittisille vangeille laki.
Neuvosto saneli kaikkien ohjelman ja johti mm. 1933 vankien nälkälakkoa. Opinto-ohjelma oli Kominternin muokkaama. Vankilaneuvosto valvoi, että sitä noudatettiin. Yliopettajina toimivat ne, jotka olivat
suorittaneet Lännen vähemmistökansallisuuksien kommunistisen yliopiston kurssin. Kommunistit saivat vuosittain vapautuvista tervetulleita työntekijöitä riveihinsä.465
Sen lisäksi, että kommunisteja kasvatettiin ja koulutettiin kotimaassa eri keinoin, korkeimman poliittisen koulutuksen he saivat Neuvostoliitossa. Siellä toimi opettajaseminaareja ja propagandaopistoja, joissa
opiskeli joitakin suomalaisiakin. Petroskoissa toimi mm. Maatalousyliopisto, jossa maataloudella ei ollut kovin suurta roolia, vaan pääasiana oli politiikka.466
Oppia annettiin myös lyhyempiaikaisilla puoluekursseilla; kurssitus
oli aloitettu jo 1918–1919. Esimerkiksi syyskuussa 1931 Etsivä Keskuspoliisi kertoi, että suomalaisten oli mahdollista lähettää opiskelijoita
Kommunistiseen Nuorisointernationaalin (KNI) kouluun. Samana
vuonna poliisi mainitsi, että Neuvostoliittoon oli värvätty kuusikuukautisille kursseille väkeä, jota koulutettaisiin ammatillista liikettä varten.467
Vuonna 1921 Moskovaan oli perustettu Lännen vähemmistökansallisuuksien kommunistinen yliopisto (LVKY). Joulukuussa 1921 oli
aloittanut myös sen Leningradin osasto, jonka tehtävänä oli ammattitaitoisten puoluetyöntekijöiden kouluttaminen Neuvostoliiton ja lännen
kommunistipuolueiden käyttöön. Tässä osastossa opiskeli mm. suomalaisia, virolaisia ja latvialaisia. Opiskelu kesti noin kolme vuotta ja tapahtui äidinkielellä. Moskovassa toimi vuodesta 1927 lähtien myös
LVKY:n ruotsinkielinen sektori, jossa opiskeli suomenruotsalaisia.468
Kun yliopisto täytti 1931 kymmenen vuotta, sanomalehti Vapaus
mainitsi sen kasvattavan oppilaistaan teoreettisesti ja käytännöllisesti
vahvoja kommunisteja, ”jotka kykenevät taistelemaan puolueemme päälinjan puolesta, leninismin aseilla kaikkinaisia teorian ja käytännön op305

portunismin ilmenemisiä vastaan – sosialismin voiton puolesta”. Myöhemminkin opinahjon luonne tuli selvästi ilmi.469
Sävelet olivat siis selvät. Ei ollut epäilystäkään siitä, että LVKY koulutti SKP:lle poliittisia työntekijöitä, joiden tuli avustaa vallankumouksen tekemisessä ja edistää Neuvosto-Suomen luomista. LVKY:n merkitys suomalaisten vallankumouksellisten opinahjona olikin erityisen suuri. Tästä syystä oli luonnollista, että Etsivä Keskuspoliisi oli päällikkönsä
Riekin tavoin kiinnostunut sen toiminnasta.
Lapualaisaikana yliopistoon pyrkimisen motiivina saattoi olla muukin kuin opiskeluhalu. Riekin poliisi tiesi kertoa toukokuussa 1931,
että SKP:n salaiseen toimintaan osallistuvat pyysivät peloissaan päästä
takaisin Neuvostoliittoon. Halukkaita oli niin paljon, ”ettei punaupseerikouluun ja LVKY:oon nykyisin muita lähetetäkään”.470
Etsivä Keskuspoliisi laati Riekin käskystä 1935 LVKY:ssä siihen mennessä opiskelleista suomalaisista samantapaisen luettelon kuin se oli laatinut 1924, 1926 ja 1932 punaupseereista. Luettelossa oli yli 600 nimeä. Vaikka poliisi myönsi, että siinä oli virheitä, asiakirja oli kuitenkin
hyvä perusmateriaali viranomaiskäyttöön. Etsivä Keskuspoliisin mukaan hovioikeudet ja Korkein oikeus olivat asettuneet sille kannalle, että
LVKY oli verrattavissa punaupseerikouluun, ” ja siis siinä opiskelleet
ovat katsottavat tehneen itsensä syypäiksi valtiopetoksen valmisteluun”.
Koulu lakkautettiin 1936.471
Kominternin mukaan parasta Leninin elämäntyön vaalimista oli marxismi-leninismin teorian levittäminen yhä laajemmille joukoille. Sitä varten oli luotava poliittisten koulujen systeemi, jonka ylinnä oli Moskovassa
vuodesta 1924 lähtien toimiva Lenin-koulu. Yksittäisten puolueiden olisi
lähetettävä sinne aika ajoin parhaita yksilöitään täydentämään tietojaan.472
Lenin-koulu olikin suuri laitos, jossa toimi useita eri sektoreita. Skandinavian sektoriin kuuluivat kaikki Pohjoismaat. Heti alusta lähtien
koulussa opiskeli myös suomalaisia. Vuosia Moskovassa oleskelleen Arvo Tuomisen mukaan pienimmilläänkin siinä oli noin 20 henkeä, suurimmillaan se oli 40-henkinen.473
Suomalaisille kommunisteille järjestettiin myös ns. Lenin-kursseja,
joita valaisee hyvin Joni Krekolan tuore väitöskirja. Kyseessä olivat lyhyet
intensiivikurssit, joiden pito käynnistyi 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa.
Tavoitteena oli kouluttaa mahdollisimman nopeasti kyvykkäitä poliittisia
toimitsijoita, sillä kommunistien mielestä ”fasistinen Suomi” kulki kohti
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vallankumouksellista kriisiään. Kursseille komennettiin henkilöitä, jotka
olivat opiskelleet jo LVKY:ssä ja kunnostautuneet luokkataistelijoina.474
Luonnollisesti Etsivä Keskuspoliisi seurasi koulutusta. Sillä oli jopa
varsin hyvät tiedot, mikä perustui pidätettyjen paljastuksiin mutta myös
Riekin aikana yleistyneeseen tiedusteluun; kursseilla oli mukana jopa
poliisin yhteistyöhenkilöitä. Riekki totesi kursseista 1935 Uudenmaan
läänin poliisipäällystöpäivillä:
Moskovassa pidetään vuosittain Leninismin kursseja, joihin kerrallaan osallistuu useita kymmeniä Suomesta sinne salaa komennettuja hyvin luotettaviksi puoluepuuhailuissa jo täällä havaittuja kommunisteja, miehiä ja naisia. Näistä on tälläkin hetkellä
tarkistettujen tietojemme mukaan useita täällä Suomessa takaisin koulutettuina tulleina. He joko, kuten viime torstaina Käpylässä sieppaamamme rouva-neitonen, johtelevat täällä kituvaa
kommunistipuolueen pikkusia eliminä instruktööreinä ympäri
maata matkustellen, tai ovat vain hiljaisuudessa ja mikäli mahdollista rehellistä ansiotyötä tehden, tavallisesti entisellä kotipaikallaan, odottelemassa puolueen johdon määräyksiä astua sen tai
tämän julkisen työväenjärjestön riveihin ja pyrkimään johtoon
siinä, jotta se saataisiin kommunistien vaikutukselle solutetuksi.475
Riekki muistutti, että Neuvostoliitossa koulutuksen saaneet henkilöt
oleskelivat Suomessa julkisesti omalla nimellään ja odottivat vain tilaisuutta soluttautua johonkin julkiseen järjestöön. Sellainen saattoi olla
vaikkapa IKL, johon Etsivä Keskuspoliisi tiesi vedettävän tällaisia ”erehtyneitä” henkilöitä mukaan.
Vaikka kommunistit olivat haukkuneet aiemmin sosiaalidemokraatteja, kansanrintamataktiikan aikana suhtautuminen muuttui. Koska
Komintern oli käskenyt 1935 ryhtyä veljeilemään entisten vihollisten
kanssa ja soluttautua heidän järjestöihinsä, tilanne oli haasteellinen.
Etsivä Keskuspoliisi onnistui saamaan Lenin-kurssilla olleita yhteistyöhön kanssaan. Kun Moskovassa käynnistyi syksyllä 1930 tällainen
kurssi, Etsivä Keskuspoliisi sai kursseilla olleelta Martti Jooseppi Murrolta myöhemmin seikkaperäisen selostuksen.476
Tiedonsaanti oli hyvä jatkossakin. Kaarlo Löfving on merkinnyt joulukuussa 1933 muistiin: ”Tässä on edessäni selostus Moskovassa syyskuusta
307

1932 kesään 1933 pidetyistä komm. kursseista, joista eräs mukana ollut on
kertonut. Salaisuutena uskon Sinulle, että se on eräs Torkkelin kalvi.”477
Tiedottaja ”Martti Ahonen” selosti joulukuussa 1933 Moskovassa
aiemmin syksyllä 1932 alkaneita kahdeksankuukautisia Lenin-kursseja,
joille oli osallistunut 24 henkeä. Opettajina olivat toimineet tunnetut
suomalaiskommunistit.478
Luonnollisesti Riekillä oli syytä tyytyväisyyteen. Hän lähettikin tammikuussa 1934 kiertokirjeen Etsivän Keskuspoliisin alaosastoille ja edustustoille ja selosti niille tilannetta tällä rintamalla. Hänen mukaansa
muutamat alaosastot ja edustustot olivat kertoneet syyskesällä 1932,
että uusia miehiä ja naisia oli lähtenyt jälleen SKP:n kursseille Neuvostoliittoon. ”Nyttemmin on Vaasan edustus saanut verraten yksityiskohtaisen selostuksen nähtäväkseen juuri noista kursseista eräältä niillä mukana olleelta henkilöltä.”479
Vaikka kurssilla esiinnyttiin salanimillä, poliisin kanssa yhteistyöhön
ryhtynyt saattoi poliisin hallussa olleiden valokuvien perusteella helposti
tunnistaa toverinsa ja ilmiantaa heidät. Riekki kehotti alaosastoja ja
edustustoja selvittämään henkilöiden oikeat nimet. ”Vaasan edustaja
Torkkeli toivoo pian saavansa kursseilla olleiksi epäiltyjen henkilöiden
valokuvia näytettäviksi tiedustelijalle mahdollista tuntemista varten. Henkilöllisyysselvityksen tuloksista kehoitetaan, tähän kiertokirjeeseen viitaten, ilmoittamaan myöskin pääosastolle”, hän kirjoitti.
Etsivän Keskuspoliisin Vaasan edustuston päällikkö Tobias Torkkeli
painotti Riekin mukaan, ettei selostukseen sisältyviä tietoja, eikä varsinkaan henkilöiden salanimiä, saanut käyttää kuulusteluissa eikä muutenkaan (esim. kortitettaessa) siten, ”että SKP saa aihetta epäillä jonkun
kursseilla olleen henkilön niitä kertoneen, koska mahdollinen epäilys
ensimmäiseksi kohdistuu oikeaan henkilöön, Vaasan edustuksen hyviä
mahdollisuuksia omaavaan tiedustelijaan”. Siksi oli tietojen mahdollisesta käyttämisestä neuvoteltava aina Vaasan edustuston kanssa.
Tauno Heikki Taivainen, jonka puoluenimi oli ”Palli”, oli osallistunut tällaisille Lenin-kursseille. Jäätyään kiinni, hän ryhtyi poliisin kanssa yhteistyöhön. ”Urmas Uimosena” Etsivän Keskuspoliisin papereissa
esiintyvä Taivainen oli yksi merkittävimmistä poliisin agenteista kommunistien riveissä. Hänen aiheuttamaansa vahinkoa voidaan perustellusti verrata Jalmari Rasin paljastuksiin. Taivainen vuoti tietoja useiden
vuosien ajan. Hänen ja muiden ”vasikoiden” tekemien ilmiantojen pe308

rusteella poliisi teki 1938 merkittäviä pidätyksiä. Monet pidätetyistä olivat entisiä Lenin-kurssin oppilaita.480
Vaikka pidätykset tapahtuivat vasta Riekin päällikkökauden jälkeen,
valmistelu niiden toimeenpanemiseksi soluttamalla ja todistusaineistoa
keräämällä oli pantu alulle hänen aikanaan. Näin tapahtui monissa muissakin tapauksissa.

LOIKKARIT

HARMINA

Jo autonomian aikana Pietarissa ja sen ympäristössä oli työskennellyt
tuhansia suomalaisia. Punakapinan jälkeen heitä oli paennut sinne lisää. Myös kommunistien etappitoiminta oli aina työllistänyt Etsivää
Keskuspoliisia. Samoin myös 1930-luvun lama-ajan loikkariliikenne
aiheutti runsaasti työtä ja harmia.481
SKP rekrytoi 1920- ja 1930-luvulla nuoria miehiä ja naisia erilaisilla
syillä. Tällä tavalla salaisia etappiteitä pitkin Neuvosto-Venäjälle siirtyneiden määrä jäi varsin pieneksi, sillä meno tapahtui aina puolueen ja neuvostoviranomaisten luvalla, vaikka tietenkin Suomen lakien vastaisesti.
Riekki kiinnitti jo huhtikuussa 1929 huomiota siihen, että julkinen
meno Neuvostoliittoon näytti lisääntyvän. Hänen mukaansa kommunistit käyttivät tällaista kulkutapaa, kun se oli mahdollista. Vaikka he ilmoittivat matkansa syyksi sukulaisissa käynnin tms., kyseessä saattoi
hyvinkin olla työhön meno. Riekki toivoikin, että poliisiviranomaiset
pyrkisivät selvittämään, mille paikkakunnalle kukin lähtijä oli aikeissa
matkustaa.482
Passilla menneiden määrä oli 1930–1935 vain noin 1 400. Eniten
heitä meni 1932, jolloin kaikkiaan 782 siirtyi Neuvostoliittoon. Aivan
toista luokkaa oli salainen liikenne, joka kasvoi vuodesta 1930 vuoteen
1933 saakka. Suomesta on arveltu loikanneen noin 12 000–15 000
kansalaista muutaman vuoden aikana.483
Viranomaiset yrittivät turhaan estää loikkaamista häpeällisenä ja ulkopoliittisestikin arveluttavana. Vaikka Riekki vaati vartioinnin lisäämistä,
ilmiötä ei kyetty lopettamaan. Se ei ollut aivan epätavallinen, sillä suomalaisia oli lähtenyt ennenkin seikkailemaan kaukomaille. Lisäksi lama pani
lähtemään Neuvostoliittoon muualtakin kuin Suomesta. Esimerkiksi Puolasta ja Saksasta siirtyi suunnilleen sama määrä väkeä kuin Suomesta.484
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Salaa menneiden kohtalo oli yleisesti ottaen huono. Ne, jotka tulivat
Pohjois-Amerikasta tai Ruotsin malmikentiltä laillista tietä, selvisivät
muita paremmin. He olivat ammattimiehiä, jotka säilyttivät passinsa.
Sen turvin heille jäi mahdollisuus paluuseen. Sen sijaan luvatta loikanneet olivat melko täydellisesti lainsuojattomia, kaikenlaisten epäilyjen
alaisia ja syyttelyn kohteita.485
Vaikka on väitetty, että SKP harjoitti värväämistä, sitä ei tarvittu.
Siksi kovasta ”kuumeesta” oli kysymys. Neuvostoviranomaiset suhtautuivat kielteisesti loikkareihin ja myös palauttivat heitä jonkin verran.
Riekin mukaan he yrittivät jopa estää laillistakin maahan saapumista
kieltäytymällä viseeraamasta passeja.486
Kun taloudelliset olot heikkenivät, ja lapualaisten terrori kasvoi, halukkuus lähteä ”koittamaan kepillä jäätä” kasvoi. Pääsy rajan yli ei merkinnyt vielä kuitenkaan onnistumista, sillä venäläiset palauttivat monesti loikkaajat. Riekin poliisi katsoi aiheelliseksi varoittaa palautetuista, sillä heitä voitiin epäillä GPU:n palvelukseen lupautuneiksi.487
SKP:kään ei hyväksynyt loikkaamista. Puolueen päälehti Proletaari
tuomitsi sen jo toukokuussa 1932. Puolue oli joutunut sen mukaan
puolustuskannalle, koska suuri osa työläisistä oli siirtynyt luvatta Neuvostoliittoon. ”He ovat rintamakarkureita, joilla ei ole enää paikkaa
kommunistisessa puolueessa.” Kommunisti oli kurinalainen eikä saanut
omavaltaisesti heittää sitä tehtävää, jonka puolue oli hänelle uskonut.488
SKP halusi pitää valmistelemansa Suomen vallankumouksen käyttövoiman – tyytymättömät ja vaikeuksissa olevat työläiset ja pienviljelijät
– Suomessa, jonka tilanteen se uskoi laman seurauksena johtavan lopulta umpikujaan, vallankumoukselliseen liikehdintään ja taisteluun vallasta. SKP:llä oli jonkin verran sisäpiiritietoa siitä, millainen kohtalo useimpia luvatta meneviä odotti.
Riekin allekirjoittaman Etsivän Keskuspoliisin pääosaston tiedonannon (261/1932) mukaan menneissä oli sellaisiakin, joilla oli ollut työpaikka, vieläpä omaisuuttakin. Heidän vaikuttiminaan eivät olleet puute eikä kurjuus, vaan viha kapitalistista yhteiskuntaa kohtaan, seikkailunhalu ja ennen kaikkea toivo päästä hyville tuloille neuvostoparatiisissa, jonka suunnattomista luonnonrikkauksista, työvoiman riittämättömyydestä ja asukkaiden erinomaisesta toimeentulosta sekä vapaudesta
heillä oli aivan nurinkurinen käsitys.489
Kyseessä oli myös jonkinlainen joukkohysteria; eivät vain nuoret
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miehet vaan jopa perhekunnat lähtivät koettamaan onneaan. Lähdön
syinä olivat mm. huhut paremmista oloista kuin kotimaassa. ”Kuumeen” olivat kokeneet jo aiemmin amerikansuomalaiset ja monet Ruotsin malmikenttienkin suomalaiset. Lähtijöitä oli niin Kymenlaaksosta,
Kainuusta kuin Peräpohjolasta ja Lapistakin.490
Kun sosiaalidemokraattinen sanomalehdistö käsitteli loikkaamista
varsin laajasti, Auvo Kostiainen on epäillyt, painostiko Riekki kirjoittamaan tietyllä tavalla, mikä ei vaikuta kuitenkaan uskottavalta. Etsivä Keskuspoliisi saattoi antaa toki materiaalia lehdistölle, mutta ainakaan sosiaalidemokraattisen lehdistön painostamiseen sen auktoriteetti ei riittänyt.491
Neuvostoliittoa uudistettiin näinä vuosina kovin ottein. Kaikki voimavarat keskitettiin teollistamiseen ja maatalouden kollektivisointiin,
mikä aiheutti puutetta ja suorastaan nälänhätääkin. Lisäksi kontrolli oli
kova. Jos uskalsi arvostella, sai tuntea Stalinin vihat. Miljoonia talonpoikia, pappeja ja oppineita vangittiin ja vietiin leireille, joista GPU lähetti
heitä suurille työmaille. Nicolas Werthin mukaan keskitysleirijärjestelmä
laajeni 1930-luvun alussa. Jo vuosikymmenen puolivälissä GPU:n johtamissa leireissä oli 140 000 vankia. Pelkästään kuuluisalla ”Stalinin kanavalla” oli 120 000 vankia pakkotyössä. Joka kynnelle kykeni sai kantaa kortensa kekoon.492
Neuvostojärjestelmän turviin tai joillekin kursseille saapuneita kohdeltiin aluksi hyvin. He saivat myös varsin mukavan toimeentulonkin.
Sen sijaan loikkareita odotti aina ankara mylly. GPU epäili luokkavihollisen turvallisuuspoliisin agenttien soluttautumista, jonka tarkoituksena oli vain vahingoittaa neuvostojärjestelmää.493
Vaikka Riekki kielsikin moiset väitteet vääriksi, Etsivä Keskuspoliisi
ei ollut mainitussa suhteessa täysin viaton. Sillä samaten kuin Yleisesikunnallakin oli agentteja, jotka tekivät retkiä rajan taakse. Luonnollisesti poliisi pyrki myös hyödyntämään loikkareiden havaintoja.494
Loikkariliikenne oli tavallaan kuin taivaanlahja työvoimapulaa poteville sosialismin rakentajille. Luvatta Neuvostoliittoon saapuneiden suuria leirejä eli laagereita oli ympäri maata. Etsivän Keskuspoliisin mukaan Neuvosto-Karjalassa oli kesällä 1932 ainakin kuusi keskushallinnon alaista leiriä: Solovetsk, Syväri, Kemi, Kontiovaara, Bjeloje Morj
(Kantalahti) ja Visherskoj. Niiltä järjestelmä sai runsaasti työvoimaa
Karjalan suurille metsä-, kanava- ja rakennustyömaille.495
Loikkareiden sijoittamisen leireille ja annostelun niiltä työmaille hoiti
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Vaikka Neuvostoliitto oli houkutellut aina työläisiä, massiivinen loikkariliikenne 1930-luvun laman ilmiö. Se aiheutti Riekillekin harmaita hiuksia. Kurikan piirtäjän näkemys ”etappitoiminnasta”. Kurikka 35/1926.

Neuvostoliiton salainen poliisi GPU. Riekin poliisi viittasi heinäkuussa
1932 erään Solovetskista pakoon päässeen kertomukseen: ”GPU haalii
kautta laajan Venäjän maan työvoimaa pohjoisten piirien metsäyhtymille, jotka vankeja vastaanottaessaan luokittavat heidät työkyvyn mukaan kolmeen luokkaan ja maksavat näin saamastaan työvoimasta pääluvun mukaan ’palkkaa’ GPU:lle.” Tämän näkemyksen ovat sittemmin
vahvistaneet myös venäläiset tutkijat.496
Kaikki eivät tottuneet maan tapoihin. Vaikka saapuneille maksettiin
jonkinlaista palkkaa, sillä ei ollut ostovoimaa. Lisäksi kukoisti musta pörssi. Vaikka passeilla menneillä ja ammattimiehillä oli helpompaa kuin
muilla, olot olivat yleensä kurjat. Suomeen lähetetyissä kirjeissä saatettiin
toki kehua neuvostojärjestelmää, mutta monesti kerrottiin vallan muuta.
Tällaisia kirjeitä on säilynyt runsaasti Etsivän Keskuspoliisin arkistossa.
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Kaikista surkein oli lasten kohtalo. He eivät tottuneet sikäläiseen ruokaan.
Lisäksi kulkutaudit iskivät heihin ja heikkokuntoisiin vanhuksiin.497
Vaikeat olot, vielä huonommat kuin lapualaisten Suomessa, olivat
suurin syy palaamishaluun. Palaaminen oli kuitenkin vaikeaa, sillä loikkareilla ei ollut minkäänlaista passia, johon he olisivat voineet turvata.
Heille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin karata. Karkaamista yrittäneitä
lienee ollut enemmän kuin siinä onnistuneita. Neuvostoliiton rajoja
vartioitiin tarkoin. Niiden sisälle pääsi niinkin, mutta niiden ulkopuolelle selvästi huonommin. Asemaansa paransivat hetkeksi ne, jotka ottivat neuvostokansalaisuuden, mutta se ei antanut minkäänlaisia toiveita
paluusta eikä ollut henkivakuutus.498
Riekin poliisi raportoi huhtikuussa 1933, että loikkareiden kuulustelut ja amerikansuomalaisten haastattelut osoittivat, miten elintarvikepula ja yleinen sekasorto kasvoivat päivä päivältä. ”Varsinkin Amerikasta houkutellut ja Venäjältä täysin pettyneinä palaavat teknikot ja ammattitaitoinen työväki ovat vakuutettuja siitä, että suurin uhrauksin rakennetut tehdaslaitokset eivät yleisen sekasorron vallitessa ole osoittautuneet tarkoitustaan vastaaviksi ja alkavat nopeasti jo rappeutua.”499
Kohtalokasta suomalaisille oli ilmeisesti se, että heihin suhtautui
kielteisesti myös karjalainen ja venäläinen kantaväestö, joka pelkäsi oman
asemansa kärsivän maahan tulijoiden vuoksi. Sen suhtautuminen oli
muuttumassa kielteiseksi myös aiemmin saapuneisiin vuoden 1918 punakaartilaisiin ja myöhemmin tulleisiin kommunisteihin, jotka olivat
tarmokkaina ja monesti koulutettuinakin ihmisinä miehittäneet melkein kaikki johtavat virat Neuvosto-Karjalassa. Heitä katseltiin kademielellä, joka ruokki yhteiskunnan ilmiantosysteemiä. Suomesta tulleiden arvostelijat jakoivat heidät 1) proletaarisiin kaadereihin, jotka olivat
ottaneet Neuvostoliiton uudeksi kotimaakseen ja olivat myös sen kansalaisia, 2) rajan takaa ”värvättyihin”, jotka horjuivat kannassaan; he eivät
tienneet, missä heidän isänmaansa oikein oli ja 3) ”sesonkilaisiin”, joilla
oli takataskussaan Amerikan tai Suomen passi siltä varalta, että he voisivat siirtyä tarpeen tullen takaisin.500
Etsivä Keskuspoliisi kiinnitti jo 1932 huomiota Suomeen palanneisiin. Riekki totesi, että loikkariliikenne oli ollut poliisille työläs valvottava. Koska loikkarit olivat ylittäneet rajan luvatta, heidät oli täytynyt pidättää ja kuulustella. Tämä oli vaatinut ja vaati vielä jatkossakin suunnatonta työmäärää. Koska voimia tarvittiin samaan aikaan muuhunkin
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(mm. kommunistipidätykset), Riekki käski rajoittaa loikkareiden kuulustelun minimiin. Vaikka monet olivat viipyneet Neuvostoliitossa pidempään kuin olivat kertoneet, ja joukossa oli melko varmasti vakoilijoitakin, hän kehotti alaosastoja lähettämään heidät kotiseudulleen, ettei heidän säilyttämisensä aiheuttaisi enää lisätyötä.501
Kun Suomen Työnantajain Keskusliitto väitti, että kotimaahan palanneista peräti 20 % oli neuvostotiedustelun ja SKP:n värväämiä asiamiehiä, Riekki torjui tällaiset väitteet. Hänen mielestään käsitys oli väärä. Työnantajien vaatimat valvontatoimetkaan eivät olleet Riekin mukaan mahdollisia eivätkä tarpeellisia.502
Suomi ei ryhtynyt loikkareita avustamaan, vaikka viestejä ja avunpyyntöjä rajan takaa tulikin. Riekin kanta oli yksiselitteisesti se, että
avustaminen ”olisi vain omiaan kiihoittamaan yhä useampia Suomesta
lähtemään”. Hän jopa arveli, että lähtijöissä saattoi olla itsessäänkin syytä, kun heidät oli viety leiriin.503
Myöhemmin asenne ehkä muuttui. Kun ulkoministeri Rudolf Holsti
oli lähdössä 1937 tunnetulle vierailulleen Neuvostoliittoon, hän keskusteli loikkarikysymyksestä juuri Riekin kanssa. Holsti edusti kantaa, että
loikkareiden pitäisi päästä palaamaan kotimaahansa. Niinpä hän pyysikin ulkoministeri Maxim Litvinovia auttamaan asiassa, mutta se ei
johtanut mihinkään tuloksiin.504
Vaikka neuvostojärjestelmässä oli Nicolas Werthin mukaan aina ollut
tapana viedä ihmisiä leiriin varsin pienestäkin rikoksesta, varsinaiset
joukkopuhdistukset saavuttivat huippunsa heti loikkariliikenteen suurimman aallon jälkeen. Niinpä tuhansia suomalaisiakin teloitettiin
1936–1938 Neuvostoliiton rikoslain 58. pykälän perusteella mm. tuholaistoiminnasta, vakoilusta ja yhteiskunnan vastaisuudesta.505
Riekki tiesi kertoa 1938, että Uralin takana oli pidätetty joukoittain
loikkareita. Suomessa olevien omaisten mukaan kaikki miehet ja naimattomia naisiakin oli vangittu. ”Vangitsemisten syistä ei ole tietoa,
mutta ilmeistä on, että ne ovat yhteydessä viime aikoina ulkomaalaisiin
yleensä kohdistuvien vainotoimenpiteiden kanssa”, Riekki totesi. Hän
oli kuitenkin toiveikas ja arveli, että palautus saisi kohta joukkoluonteen. Hän varoitti kuitenkin siitä, että heidän mukanaan palaisi myös
Neuvostoliiton turvallisuuspoliisin agenteiksi ryhtyneitä, joihin tulisi
suhtautua asiaan kuuluvalla tavalla.506
Joukkopalautusta ei kuulunut. Sen sijaan seurasi ”isoviha”. Useim314

mille suomalaisille kommunistijohtajille (Edvard Gylling, Kustaa Rovio, Kullervo Manner, Hanna Malm, Otto Vilmi, Juuso Matero jne.)
langetettujen vankila- ja kuolemantuomioiden lisäksi myös tavalliset
työläiset joutuivat laajojen vainotoimien kohteeksi.507
Joka aikoi pelastua, karkasi. Auvo Kostiaisen mukaan Suomeen palasi
1930–1939 salatein kaikkiaan noin 2 150 suomalaista. Eniten palaajia
oli vaikeina lamavuosina 1931–1933. Jos siis lama vaikutti monien päätökseen loikata Neuvostoliittoon, neuvostojärjestelmän ankeat olot lienevät vaikuttaneet vieläkin enemmän yritykseen palata. Kuitenkin huomattava osa lähteneistä jäi sille tielleen.508

”TILAISUUS KOULUTTAA ESPANJAN TAISTELUISSA
– ESPANJAN SISÄLLISSOTA 1936–1939

VÄKEÄ ”

Espanjan sisällissota (1936 –1939) aiheutti harmaita hiuksia myös Etsivälle Keskuspoliisille ja sen päällikölle. Sodallahan oli sekä sotilaallista
että poliittista merkitystä. Yksi kiinnostuksen syy oli luonnollisesti se,
että suomalaisia taisteli sekä tasavaltalaisjoukoissa että kenraali Francisco
Francon kansallismielisten riveissä.509
Espanjan sisällissota oli Jyrki Juuselan mukaan upseereiden kapina.
Vaikka Kansainliitto teki parhaansa, kriisiä ei onnistuttu ratkaisemaan.
Suomen delegaation edustajana Kansainliiton yleiskokouksessa Genevessä ollut kansanedustaja Uuno Hannula ihmetteli lehdelleen – Pohjolan Sanomille – lähettämissään artikkeleissa, miten ”valkoisilla kenraaleilla” oli lupa kapinoida sen jälkeen, kun oikeisto oli hävinnyt rehelliset
vaalit. Ehkä viittaus oli myös pieni muistutus Suomen äärioikeistolle.510
Kun kapinallisten avustaminen oli jo silmiin pistävää, laillinen poliittinen järjestelmäkään ei halunnut jäädä apua paitsi. Tasavaltalaisten
kannalta oli vain ongelmallista se, että Komintern ryhtyi tukemaan heitä. Se esitti syksyllä 1936 laajan ohjelman tasavaltalaisten puolustamiseksi ja auttamiseksi. Espanjaan alkoi virrata humanitääristä apua ja vapaaehtoisia.511
Kansanrintamataktiikan mukaan tasavaltalaisjoukkoihin saapuvien
ei tarvinnut olla kommunisteja. Riitti, että he halusivat toimia fasisteja
(kansallismielisiä) vastaan. SKP:n lehden Suomen Miehen Suoria Sanoja mukaan kysymys oli myös kansanvallan tukemisesta omassa maassa,
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”jonka taantumusta kapitalistien voitto epäilemättä sysäisi uusiin hyökkäyksiin vapautta, edistystä ja ihmisyyttä vastaan.”512
Koska äärioikeistolaisuuden nousu oli näkynyt mm. vallankaappauksina ja demokratian kaventumisena, halu puolustaa tasavaltalaisia oli
alusta lähtien yllättävänkin suurta. Koska Suomessakin oli eletty äärioikeistolaisuuden aikaa, monet tuomitsivat kapinakenraalien toimet. Tällä perusteella kommunistit olivat epäilemättä onnistuneet vetäisemään
oikeasta narusta.513
Vaikka maaperä oli hyvä, heikolle SKP:lle miesten värvääminen Espanjaan oli suuri haaste. Puolue yritti olla Kominternin mallioppilas,
joka levitti tietoa Espanjaan lähtömahdollisuuksista eri puolille maata.
Erityistä etappilinjaa se ei kuitenkaan järjestänyt.
Mikä Espanjassa kiinnosti suomalaisia kommunisteja? Miksi ”projekti” oli SKP:lle tärkeä? Se värväsi vapaaehtoisia tuskin pelkän solidaarisuuden vuoksi. Ensisijainen syy lähtöön oli se, että sota oli myös jonkinlainen koekenttä uusille aseille ja taistelutavoille. Espanjassa oli mahdollisuus saada myös oivaa sotilaskoulutusta ja -kokemusta Suomessa
joskus puhkeavaa vallankumousta varten.
Vaikka Riekin yksityiskirjeistä ensimmäiset ovat jo vuodelta 1936,
valitettavasti hän ei käsittele niissä lainkaan kommunistien osallistumista Espanjan sisällissotaan, eikä hän ole kosketellut aihetta suppeissa haastatteluissaankaan. Selvää joka tapauksessa on, että vapaaehtoisuus kiinnosti häntä ja Etsivää Keskuspoliisia juuri tästä näkökulmasta käsin.
Molempia kiinnosti kysymys, minkälaisia uhkia sota voisi välillisesti
merkitä Suomen sisäiselle turvallisuudelle. Riekki kirjoittikin 1937 lähettämässään kiertokirjeessä kommunistien matkustamisesta Espanjaan: ”On huomautettu myös, että nyt on tarjolla tilaisuus kouluttaa
Espanjan taisteluissa väkeä, jota voidaan tarvita piankin muualla –
omassakin maassa.” Vaikka Espanjaan lähti myös oikeistolaisia, heitä
Riekki ei maininnut mitenkään, eikä pohtinut, mitä varten he harjoittelivat.514
SKP oli odottanut vallankumouksen alkamista perustamisestaan saakka. Se oli valmistautunut ”viimeiseen taistoon” kouluttamalla ja kasvattamalla kaadereitaan. Aluksi pääpaino oli ollut sotilaskoulutuksessa, sillä
useimmat teoreetikot olivat uskoneet vallankumouksen olevan aivan
nurkan takana. Siksi oli koulutettu punaupseereita ja annettu muutakin
sotilaskoulutusta, sillä yhdeksi merkittäväksi vuoden 1918 sodan tappi316

on syyksi oli nähty juuri se, ettei ollut käytettävissään kunnon sotilasjohtajia eikä kelvollisia joukkoja.515
SKP oli myös houkutellut jo ennen punaupseerikoulutuksen käynnistämistä Saksaan jääneitä jääkäreitä riveihinsä. Jokunen vakaumuksellinen työläistaustainen sosialisti ja preussilaiseen kuriin tympääntynyt
olikin siihen tuolloin suostunut. Oli yritetty kouluttaa myös rivimiehiä.
Sitä oli tapahtunut kuitenkin vain vähäisessä määrin, sillä suojeluskuntien Suomessa siihen ei ollut tarjoutunut juuri minkäänlaisia edellytyksiä.516
Espanjan sisällissota oli siten mielenkiintoinen haaste. Se tarjosi SKP:lle
samalla tavalla kuin Italialle, Saksalle ja Neuvostoliitolle hyvän harjoituskentän. Jo tuolloin ymmärrettiin, ettei sodankäyntiä opita pelkillä
harjoituksilla eikä teorian tuntemuksella. Oltiin täysin vakuuttuneita
siitä, että kunnon soturiksi kasvamiseen tarvittaisiin edellisten lisäksi
myös oikeaa sotaa.
Vaaralliseksi asian teki Suomen sisäisen turvallisuuden kannalta se,
että tasavaltalaisjoukoissa taistelevien varsinaisten rivimiesten lisäksi samalla puolella palveli myös muutamia tunnettuja kommunisteja, jotka
oli tieten tahtoen lähetetty terästämään taitojaan Espanjaan.
Jyrki Juuselan mukaan Espanjan tasavaltalaisjoukoissa taistelivat mm:
Akseli Anttila, Eero J. Hautojärvi, Herman Haapaniemi, Tuure Lehén
(”Alfred Marius”), Paavo Koskinen (”Gunnar Ebb”), Kallas Laakso, Paavo
Pajunen, Vilho A. Pentikäinen (”Erik”), Erik A. Poikulainen, Erkki Polojärvi, Eemeli Toikka (”eversti Tokko”) ja Lauri Vilenius.517
Kun sota alkoi 1936, Anttila sai matkustaa välittömästi Espanjaan.
Lehén komennettiin Kominternin sotilaalliseksi neuvonantajaksi. Myös
Toikka ja Pentikäinen saivat samanlaisen komennuksen. Kohta myös
kaikkia Lenin-koulun ulkomaalaisia oppilaita kehotettiin osoittamaan
solidaarisuuttaan tasavaltalaisille. Se ei ollut kuitenkaan pelkkä toivomus, vaan pakko. Lenin-koulu lakkautettiin sitä varten. Mm. Koskiselle
annettiin pikakoulutus sotilasasioissa, minkä jälkeen hän sai lähtökäskyn.
Kaikki Lenin-koululaiset eivät päässeet kuitenkaan matkaan.
SKP lienee pyrkinyt värväämään noin 130 miestä. Tukholmassa toiminut SKP:n asiamies Yrjö Enne kirjoitti: ”Erikoislähetykset täydessä
käynnissä. Kysymys 130 kpl:sta.” Hän lienee tarkoittanut ”erikoislähetyksillä” vapaehtoisia samaan tapaan kuin aikanaan jääkärivärvärit olivat
puhuneet omalla peitekielellään jääkäritarjokkaista.518
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Värväystoiminta onnistui kohtuullisen hyvin, kunnes Etsivä Keskuspoliisi pidätti keväällä 1937 erään Tornion kautta Ruotsiin ja tasavaltalaisjoukkoihin yrittävän miehen. Kommunistit tulivat varovaisemmiksi; he pelkäsivät provokaatiota. Niinpä toiminta hiipuikin vähitellen. Enteen oli kirjoitettava: ”Lähettäkää heti selostus erikoisvarojen
käytöstä. Miksi ette lähetä paketteja. Saamme hävetä täällä kun ette saa
toimeksi [- -].” ”Paketit” hänen kirjeessään olivat miehiä.519
SKP ei päässyt tavoitteeseensa. Kotimaasta tasavaltalaisten joukkoihin lähtijöitä oli vain 72 miestä. Heistä kaatui 17 ja palasi 56 miestä.
Mutta kun ulkosuomalaisia oli varsin paljon – USA:n suomalaisia 78,
Kanadan suomalaisia 73 ja Neuvostoliiton suomalaisia 2, suomalaisia
taisteli kaiken kaikkiaan 225 miestä kansainvälisessä prikaatissa. Yhteensä kaatuneita oli 67. Francon joukossa taistelleita oli vain 14 miestä.520
Suomalaisten yhteismäärä jäi selvästi pienemmäksi kuin ruotsalaisten ja tanskalaisten, joita molempia taisteli noin 500 miestä tasavaltalaisarmeijassa. Vaikka kaikki suomalaiset eivät olleet kommunisteja, heitäkin joukossa oli. Myös symbolit puhuivat selvää kieltään. Sen lisäksi,
että riveissä oli nimeltä mainittuja tunnettuja kommunisteja, suomalaisilla oli Jaakko Ilkalle ja Toivo Antikaiselle – tunnetuille kapinallisille –
omistetut konekivääriosastot.521
Etsivällä Keskuspoliisilla ei ollut suuria vaikeuksia Espanjaan menijöiden seuraamisessa. Riekki saattoi olla tyytyväinen, vaikka liikkeeseen osallistuneiden pidätykset koittivatkin vasta hänen virkakautensa
jälkeen.
Kun Riekki osallistui elo–syyskuussa 1937 Berliinin kansainväliseen
poliisikonferenssiin ja tapasi Saksan poliisi- ja tiedustelujohtajia, todennäköisesti myös Espanjan sisällissodasta oli puhetta. Suomen hallitus
jätti marraskuussa 1938 lakiesityksen Espanjan sisällissotaan osallistuneiden armahtamiseksi. Riekki oli jättänyt kuitenkin turvallisuuspoliisin päällikkyyden jo aiemmin, eikä kommentoinut koko toimintaa. Lakiesitys eteni ripeästi, mutta herätti ristiriitaisia kannanottoja, vaikka asian
hoitamisesta tällä tavalla oli sovittu kansainvälisellä tasolla. Etenkin
IKL:n kansanedustajat syyttivät tasavaltalaisten joukoissa taistelleita Neuvostoliiton agenteiksi. Sosiaalidemokraatit kehottivat Valtiollista Poliisia
vastaavasti tutkimaan Francon joukkoihin kuuluneita, jotka saattoivat
heidän mielestään aivan hyvin olla entisiä lapualaisajan roistoja.522
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Kun sota oli ohi, vapaaehtoiset palasivat kotimaahansa. Kansainvälinen tilanne oli silloin jo kiristynyt. Toronto juhli kanadalaisia vapaaehtoisia, Tukholma ruotsalaisia. Suomalaisten vastaanotto muistutti hiukan viimeisten jääkäreiden vastaanottoa marraskuussa 1918. Kun Espanjan tasavaltalaisarmeijassa taistellut vapaaehtoisryhmä saapui joulukuussa 1938 Helsinkiin, vastassa olivat Valtiollisen Poliisin miehet, jotka korjasivat tulijat autoihinsa ja kuljettivat kuulusteluihin. Oman aikansa veivät myös täisauna ja karanteeni. Vasta joulukuun lopussa oli
paluujuhla, joka kirvoitti kielet. Äärioikeisto piti palaajia punikkeina ja
tilaisuutta propagandatilaisuutena. Myös Valtiollinen Poliisi seurasi juhlaa kiinnostuneena.523
Vaikka tasavaltalaisjoukoissa taistelleista ei ollutkaan sanottavaa haittaa – eikä Francon joukoissa mukana olleista senkään vertaa –, Riekin
pelko oli ollut tietyllä lailla oikeaan osunut; Espanjassa oli harjoiteltu
sodankäyntiä. Sen osoittivat myöhemmin mm. mainitut Anttila, Toikka, Lehén ja Pentikäinen. Frunzen sota-akatemian käynyt Anttila ja
Toikka taistelivat talvisodassa rintamakomentajina puna-armeijassa ja
ylenivät kenraalimajureiksi. Pentikäinen osallistui suomalaisten sotavankien kuulusteluun. Lehén taas oli Terijoen hallituksen sisäministeri,
jonka tehtävänä on yleensä poliisiasioista vastaaminen.524

IKL – ”LAPUAN

REDIVIIVA ”

Vaikka tilanne oli rauhoittunut 1932 ja välitön vallankaappauksen uhka
poistunut Mäntsälän kapinan kukistamisen seurauksena, äärioikeistolaisuus ei hävinnyt mihinkään. Sen sarkakuosi vaihtui vain hiukan herraskaisempaan nuttuun. Ilmiö olikin varteenotettava demokratian uhka.
Kun kaksi kuukautta lakkautettuna ollut Ajan Sana sai jälleen ilmestyä, se julisti jo huhtikuussa 1932, että kansanliike eli ja voi hyvin. Lehti vaatikin rivien kokoamista. Entiset lapualaiset pitivätkin kevään aikana kokouksiaan, mm. Joensuussa, Viipurissa, Hämeenlinnassa, Mikkelissä, Loimaalla ja Kotkassa.525
Nopea toipuminen pantiin merkille Ratakadullakin. Riekki oli näkevinään jo toukokuussa 1932 Etsivän Keskuspoliisin alaosastoille lähettämässään kiertokirjeessä, että kokoomuslainen kolmikko, Bruno
Salmiala, Edwin Linkomies ja Eino Suolahti puuhasivat ”Lapuan Redi319

viivaa”526 eli jo menneen talven lumiksi uskotun vanhan lapualaisuuden
virvoittamista uudelleen henkiin. Se vastusti maxilaisuutta, pulaliikkeitä
jne. Riekin mukaan kolmikko oli selvästi kapinakannalla.527
Mäntsälässä tappion kokeneet kokoontuivat kesäkuussa Hämeenlinnaan ja perustivat siellä Isänmaallinen Kansanliikkeen (IKL). Puolueen
historioitsijan Mikko Uolan mukaan tilaisuudessa oli runsaasti ”uusia
miehiä”, joten ero vanhaan lapualaisuuteen oli suuri. Vaikka jotkut olivat lähettäneet hengenkohotussähkeitä, puolue korosti ohjelmassaan
kuitenkin laillisuutta; kuuluihan IKL:n johtoon jopa rikosoikeuden professori Salmiala. Muita johtohahmoja olivat Vilho Annala, K. K. Tiililä,
E. Pirilä, Reino Ala-Kulju, Ilmari Talvitie, rovasti K. R. Kares ja everstiluutnantti Arne Somersalo.528
Riekki ei ollut vakuuttunut puolueen vaarattomuudesta. Hän kirjoitti Finnelle heinäkuussa lomansa jälkeen, että teollisuusmiehet, ”jotka ylläpitivät Lapuan liikettä”, olivat nyt sormi suussa. He myönsivät
suoraan, että hulinahenki oli mennyt heidän ymmärryksensä yli. Hän
vertasi äärioikeistolaisia kommunisteihin, koska heidän toimintansa
muistutti toisiaan. Hän varoittikin saksalaistyyppisestä natsismista, ”sillä nehän ovat hyvin runsaasti kommunismilla höystettyjä kansallissosialisteja”.529
Äärivasemmiston puheissa oli Riekin mielestä paljon perää, kun se
väitti, ”että kapitalistit usuttivat keskiluokan ja talonpojat työväestöä
vastaan saadakseen palkat alas painetuiksi (mikä tosin oli aivan välttämätöntä)”. Pohjoisen kansa ei hänen mielestään sellaisesta kuitenkaan
innostunut. ”Kansan syvät rivit antavat piupaun ainakin siellä pohjoisessa Mäntsälän miehille, Kosoloille ja Walleniukselle.”
Riekin mielestä uusi puoluepuuha oli selvä jatke Lapuan liikkeelle.
Molempia johti hänen mielestään ”suuri raha”. Niiden tavoitteetkin olivat samantapaiset. Tässä hän osui varsin oikeaan. Ehkä hän kuitenkin
turhaan puolusti synnyinkaupunkinsa puhtautta äärilapualaisuudesta,
vaikka oululaisilla kontakteilla saattoi hyvinkin olla hänen omaa kantaansa tasapainottava vaikutus.
Kohta uuden puolueen ensi esiintymiset saivat aikaan levottomuuksia. Muutamat sadat mielenosoittajat vaativat kiihkeästi pidätettyinä
olevien vapauttamista. Kun niin ei kuitenkaan tapahtunut, vangit ryhtyivät kommunistien tapaan syömälakkoon. Silloin monet olivat jo valmiita suoraan toimintaan. Erityisen huolestuttava oli Oripään mellakka
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syyskuun loppupuolella, jolloin kansanjoukko vaati marssimista Turkuun. Tällöin hallitus pyysi IKL:n johtoa rauhoittamaan tilannetta,
mikä tapahtuikin.530
Kun Uusi Suomi ja Ajan Sana uutisoivat näyttävästi vankien syömälakkopuuhan, Riekki arveli IKL:n pyrkivän uskottelemaan, että takana
olisivat laajatkin kansalaispiirit. ”Minulle ei kuitenkaan ole tullut tietoja, että mitään varsinaista kuohuntaa ja levottomuutta tapauksen johdosta olisi ainakaan laajemmissa piireissä vielä ilmennyt”, hän totesi.
Hän kehotti alaisiaan seuraamaan tilannetta, mutta samalla erottamaan
pinnan alla olevan vaahdon ”todellisesta merenkäynnistä”.
Mikko Uolan mielestä Riekki vähätteli turhaan tapahtumia. IKL:llä
ei ollut tarvetta provosoida levottomuuksia, vaikka se pyrkikin hyötymään tilanteesta. Niinpä selkkaus oli ohi vasta, kun hallitus vapautti lokakuussa Walleniuksen.
Pian tämän jälkeen Sunilan hallitus kaatui. Professori T. M. Kivimäki muodosti uuden hallituksen. Sen sisäasiainministeriksi tuli Y. W. Puhakka. Riekki tuli molempien kanssa mainiosti toimeen.
Kommunistit olivat kiinnostaneet Etsivää Keskuspoliisia aina äärioikeistolaisia ilmiöitä enemmän. Tilanne oli muuttunut kuitenkin vähitellen. Riekin ja hänen johtamansa laitoksen oli ollut pakko tunnustaa
oikealta noussut uhka. Yhteistyö hallituksen pää- ja sisäasiainministerin
kanssakaan ei ollut ehkä ollut kovin läheinen. Mäntsälän kapinan jälkeen Etsivän Keskuspoliisi oli kiinnittänyt raporteissaan huomiota myös
oikeiston ulkoparlamentaariseen toimintaan ja mahdollisiin yhteiskunnan vastaisiin pyrkimyksiin. Luonnollisesti se tapahtui Riekin tieten ja
tahdosta.531
Etsivä Keskuspoliisin pääosasto myönsi lokakuussa 1932, että uusista puolueista, joista sanomalehdet olivat jo kertoneet, oli syytä laatia
jonkinlainen yhteenveto, ”vaikkakaan ne eivät ole antaneet etsivälle keskuspoliisille aihetta niihin poliisitoimin puuttua”. Tilannekatsaus N:o
10/1932 mainitsi sen jälkeen Suomen Kansallissosialistisen Liiton, Oikeistotyöväen ja talonpoikain puolueen, Kansanpuolueen ja Suomen
kansallisen työväenpuolueen.532
Etsivän Keskuspoliisin pääosasto kiinnitti huomiotaan tammikuun
1933 tilannekatsauksessaan myös kansallissosialististen aatteiden rantautumiseen Suomeen. IKL, jolla ei ollut vielä omaa ohjelmaa, eli jonkinlaista järjestäytymiskautta, mutta se ei estänyt sitä ”käyttämästä tar321

jolla olevia sopivia päiväntapahtumia kiihkoisaan ja kansaa arveluttavassa määrin harjoittavaan propagandaan”.533
Myös pikku liikkeet huolettivat poliisia yhä enemmän. Sellaisia olivat Suomen kansan järjestö (kalstalaiset), kansallissosialistit, ”iskumiehet” (nykäsläiset), ”Päiväkehrä”, Isänmaallinen kansanpuolue, Vapaa
työväenliitto ja erilaiset pulaliikkeet. ”Tämän sisäisen levottomuuden
mielentilan ja hajanaisuuden ohella on huomattava millaisia huolestuttavia tietoja saapuu monista muiden maiden sekä taloudellisista että valtiollisista kriiseistä ja eri tahoilla uhkaavista levottomuuksista, joita
kommunistit kiihkeästi pyrkivät kehittämään avoimiksi taisteluiksikin.”
Vaikka myös selvästi tuontitavaraa olleet pikku liikkeet aiheuttivat
lievää huolta, ne eivät saaneet koskaan kuitenkaan samassa määrin tuulta purjeisiinsa kuin Lapuan liike ja IKL. Vaikka jotkut niistä osallistuivat vaaleihinkin, niiden kannatus jäi pieneksi; ne eivät saaneet yhtään
kansanedustajaa. Vaikka ne olivat luonteeltaan ulkoparlamentaarisia,
maan sisäisen turvallisuuden kannalta näistä Henrik Ekbergin ”Führerin
uskollisiksi seuraajiksi” luonnehtimista yritelmistä ei ollut kovin suurta
haittaa.534
Sen sijaan IKL:n vaikutusvalta oli pelottavan suuri, sillä se vaikutti
myös kokoomuksen kantoihin ja pakotti sitä oikeammalle. Kun kokoomuksessa kinasteltiin siitä, oliko kansanliikkeen tukeminen ollut oikein, sen keskusliitto hyväksyi marraskuussa 1932 Linkomiehen esittämän ponnen, jonka mukaan puolueen suuri enemmistö oli ”tinkimättömästi Isänmaallisen kansanliikkeen kannattajia”. Siksi kokoomusta oli
johdettava entistä enemmän IKL:n hengessä.535
Tämä johti puoluevaltuuskunnan eroon ja merkitsi tappiota maltilliselle kokoomuslaisuudelle. Päätöshän merkitsi kokoomuksen siirtymistä
suorastaan IKL:n linjalle. Kun puolue valmistautui kohta vuoden 1933
eduskuntavaaleihin, senkin piti tapahtua ”kansanliikkeen hengessä”.
Riekin, joka oli entinen aktivisti ja 1930-luvulla kokoomuslainen,
pelko ”Lapuan redivivan” toteutumisesta alkoi olla aiheellinen. Kokoomuksen asema oli vaikea. Jotta se ei olisi jäänyt uuden puolueen jalkoihin, sen oli yritettävä ryhdistäytyä ja olla kaikkein ”isänmaallisimpien
linjalla”.
IKL:n ohjelma oli hyväksytty jo Hämeenlinnassa kesäkuussa 1932.
Sen mukaan oli luotava voimakas Suomi. Sitä varten tarvittiin vahva
valkoinen rintama, joka turvaisi vapaussodan saavutukset, maan itsenäi322

syyden ja vapauden. Ohjelma julisti leppymätöntä taistelua sekä kommunismia että sosialismia vastaan. Sitä varten maan puolustuslaitosta,
armeijaa ja suojeluskuntia oli tuettava ja kehitettävä. Niin ikään oli turvattava työrauha ja taattava ”valkoisen työmiehen” työnsaantimahdollisuudet. Puoluejuonittelusta oli päästävä eroon, hallituksen valtaa oli lisättävä. Maanviljelijöiden asemaa oli parannettava.536
IKL:n ensimmäinen johtaja oli Vihtori Kosola, joka antoi huhtikuussa 1933 ymmärtää, ettei marxilaisuus ollut syntynyt yhteiskunnallisesta tarpeesta, vaan se oli tarkoituksella tehty, ”harkiten ja salakavalasti suunniteltu turmiollinen aate”, joka oli lähtöisin kristillisille vihamielisen juutalaisen aivoista.537
IKL:n ideologia oli siis jonkinlainen sekoitus Mannerheimin toukokuussa 1918 antamasta julistuksesta, Lapuan liikkeen ja Maakuntain
liikkeen konservatiivisista ohjelmista. Johtotähtenä oli korporatismi,
joka oli taas ulkomaista vaikutusta. Ideologiassa heijastuivat työnantajapiirin toiveet, vaikka työnantajat eivät korporatismista eivätkä IKL:n
yhteyksistä Mussoliinin Italiaan pitäneetkään. Saattoipa siinä näkyä häivähdys myös Martti Pihkalan visiosta, minkälainen ihanne-Suomi olisi.
Ideologia oli myös antisemitistinen. Yhä selvemmin nuori puolue ihannoi kuitenkin Italian fasismia. Kosolan väitteet siitä, että IKL:n fasistitervehdys oli tullut sattumalta käyttöön vankilassa oloaikana, ovat lähinnä naurettavia.538
IKL meni 1933 eduskuntavaaleihin vaaliliitossa kokoomuksen kanssa. Vaikka sillä oli ongelmia STK:n kanssa, se sai taloudellista tukea
myös työnantajapiireiltä. Tuloksena oli 14 kansanedustajaa. Vuoden
1936 vaaleissa se sai edustajia saman määrän, mutta vuoden 1939 vaaleissa enää kahdeksan edustajaa. Äärioikeistolaisuuden yksi ongelma oli
sen pirstoutuneisuus.539
Vuoden 1933 eduskuntavaalit olivat IKL:lle niin suuri menestys,
että se otti etäisyyttä kokomukseen, jonka ”kainalossa” se oli aluksi tavallaan ollut. Sen johto uskoi vankasti itsenäiseen tulevaisuuteen. Niinpä IKL muodosti oman eduskuntaryhmän. IKL:stä tuli ”oikea puolue”.540
Syntynyt tilanne sai Riekin laskemaan jopa leikkiä suurlähettiläs
Pontus Artille. Hän kirjoitti tälle tammikuun alussa 1934 Roomaan:
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Onkohan Sinusta jo tullut hyvinkin täysi fascisti? Minua täällä
haukutaan IKL:n jollakin inhimillisellä tavalla pahaomatuntoiselta taholta edistysmieliseksi ja sosialistiksikin, puhumattakaan
siitä, että vissien mielestä olen ’salainen’ vapaamuurari! En ole
muuttanut mitenkään kantojani, vaikka kokoomuspuolue onkin ylen rempallaan, mutta enhän ole siinäkään koskaan heilunut ja vielä vähemmän nykyisten Virkkusten y. m. johdossa, jotka ovat kokonaan pilanneet terveen oikeiston asian. Vaikka olenkin entinen ’maanpetturi’ ja kapinallinen, olen niin päässyt irti
penikkataudeista, että en hyväksy oikeistolaisten nimelläkään purjehtivia hulinasuuntia. Ja sitä paitsi on poliisihenki mennyt niin
jo vereeni, että yhtenä tunnuslauseenani on ’Ruhe ist die erste
Burgerpflicht’, ja sitä paitsi olen tullut näkemään, että se vanha
viisaus, että valtiovallan tehtävänä on jarruttaa liian nopeata
asiain kehitystä, on hyvä. Kukapas läheltä seurannut ja haukkumisten kohteena ollut ihailisi tätä parlamentarismia, kaukana se
minusta.541
Hyvinkin saattoi olla näin. Oppirahat oli maksettu. Riekki saattoi jopa
kiittää luojaansa, ettei ollut lähtenyt ystäviensä mukaan. Ja kun he haukkuivat nyt, he olivat entisiä ystäviä.
Kun IKL perustettiin, monet akateemiset luulivat, että siitä tulisi
oiva puolue, sillä heitä oli viehättänyt jo Lapuan liikkeen ryhtiliike.
Vaikka akateemisia liittyikin mukaan, kaikkia meno ei miellyttänyt.
Mm. Linkomies hylkäsi liikkeen alkuunsa. Lapuan liikkeen keräämää
kannattajakuntaa IKL ei saanut koskaan kokoon; jäljet pelottivat ja virta vei ennen pitkää kokoomukseen. Aulis J. Alasen väittämän mukaan
asian pilasivat ennen pitkää ”vanhat sotaratsut” Kares, Hilja Riipinen
ym.542
IKL:stä ja demokratiasta huolta kantaneiden välillä oli jatkuvasti
kädenvääntöä. Kun IKL:n sanomalehdet ja kansanedustajat näkivät
herkästi punaista muissakin kuin varsinaisissa kommunisteissa, myös
demokraatit osasivat antaa takaisin. Maalaisliiton kansanedustaja Uuno Hannula kirjoitti maaliskuussa 1936 Pohjolan Sanomissa: ”Nyt
meillä on toinenkin puolue, Isänmaallinen kansanliike, joka myöskin
on asettunut nykyiseen järjestykseen nähden kokonaan kielteiselle
kannalle.”543
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Sisäasiainministerinä usein toimineesta Y. V. Puhakasta tuli Riekin yhteistyökumppani ja hyvä ystävä. Kuvassa vanhat herrat vaimoineen. Martti Riekin kokoelma.

Hannula oli Riekin tapaan näkevinään IKL:ssä samankaltaisuutta
äärivasemmiston kanssa. ”Tämän koulukunnan koko asenne omaan
isänmaahansa, sen oloihin on negatiivinen. Mutta päästessään puhumaan Italian tai Saksan oloista, ei superlatiiveja säästetä”, hän kirjoitti.
Hän ennusti, että Suomen kansa kyllästyy ennen pitkää IKL:n touhuihin. Kyllästymisen aika tulikin. Hannula oli oikeassa myös IKL:n
vaarallisuudesta. Lapuan liike ja IKL olivat itse asiassa vaarallisempia
kuin kommunismi.
IKL:n nuorisojärjestö Sinimustista, joka oli saanut alkunsa jo Lapuan liikkeen aikana, kasvoi demokratian kannalta aikamoinen riesa,
mistä todistaa Etsivän Keskuspoliisin arkiston laaja aineisto. Sinimustat
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edusti kommunististen nuorisojärjestöjen rinnalla toista ääripäätä. Hitler-jugendia matkivana ja Italian fasisteistakin mallia ottaneena sen toiminta meni niin pitkälle, että sisäasiainministeri Puhakka katsoi tammikuussa 1936 parhaaksi – ja varmasti Riekin esityksestä – kieltää sen toiminta toistaiseksi. 544
Etsivän Keskuspoliisin aineiston mukaan järjestö oli pahoin kompromettoitunut ja mm. sotkeutunut 1935 Viron vallankaappaushankkeeseen. Siellä Konstantin Päts oli kaapannut 1934 vallan ja vanginnut vapaussoturiliikkeen (vapsien) johtajan Artur Sirkin, minkä vuoksi muutamat Sinimusta-järjestön jäsenet olivat toimittaneet salaa aseita ja propagandalehtisiä Pätsin hallituksen kaatamista harkitseville vapseille. Viron
hallituksen nootin vuoksi asiasta tuli Suomelle varsin kiusallinen. Kyse oli
selvästi ystävällismielisen valtion sisäisiin asioihin sotkeutumisesta. Seurasi pidätyksiä. Todisteet esimerkiksi Sinimusta-järjestön johtajaa Elias Simojokea vastaan olivat vahvat. Lopulta Vilho Helanen paljastui yhdeksi
kaappauksen suunnittelijaksi ja tuomittiin vankeuteenkin.
IKL:lle lopputulos oli surullinen, nuorisojärjestön karilleajo. IKL
perusti kohta kuitenkin uuden nuorisojärjestön, Mustapaidat. Sen johdossa oli tutut miehet. Lopulta Sinimusta-järjestö lakkautettiin 1938
kokonaan. Artur Sirk oli kuollut jo sitä ennen 1937 Luxenburgissa –
mahdollisesti Pätsin agenttien murhaamana.

HALUTON IKL:N

LAKKAUTTAMISEEN

Vaikka Riekki oli tiennyt IKL:n kumouksellisen luonteen, ehkä hänelle oli yllätys, kun A. K. Cajanderin kansanrintamahallituksen sisäasiainministeriksi tullut Urho Kekkonen lähti murskaamaan molempia
yhteiskunnan perusteita nakertavia ääriliikkeitä: IKL:n aika oli 1937 ja
SKP:n vuotta myöhemmin. Ensin mainitun operaation aikana Riekki
oli sivuroolissa mukana, mutta jälkimmäinen toteutui vasta sitten, kun
hän oli jo jättänyt turvallisuuspoliisin.
Kivimäen hallitus oli tutkinut IKL:n toimintaa jo 1936, mutta oli
jättänyt puolueen rauhaan. Pääministeri oli tyytynyt tuolloin vain keskustelemaan professori Salmialan kanssa toiminnasta.545
Sen sijaan maalaisliitto omaksui samana vuonna ”vasemmistoagraarien” johdolla jyrkän kannan asiassa. Päätöksen mukaan IKL:n ”val326

tiojärjestyksen vastainen kiihotus ja toiminta” oli lopetettava. Lakkautusta pelänneet ”iikollit” kääntyivät 1937 Vilho Annalan johdolla kuitenkin presidentiksi valitun Kyösti Kallion puoleen, joka tiettävästi vastasi, ettei mihinkään toimiin ryhdyttäisi.546
Lokakuussa 1937 levisi kuitenkin tieto, jonka mukaan sisäasiainministeri Kekkonen oli ryhtymässä tositoimiin. Pääministerin luo kokoontunut hallitus oli päättänyt sittenkin lakkauttaa IKL:n. Kyseessä oli
asia, jonka toteuttamista sosiaalidemokraatit olivat pitäneet jo aiemmin
välttämättömänä. Nyt se oli myös hallituksen yhteinen tavoite, vaikka
hanke on monesti pantu vain Kekkosen tiliin.547
Kekkosen arkistossa olevasta Etsivän Keskuspoliisin muistosta käy
ilmi, että syksyllä 1936 perustetut IKL:n nuoriso-osastot olivat lakkautetun Sinimusta-järjestön toimintakanavia. Vaikka poliisin mukaan lakkauttamiseen ei ollut edellytyksiä, Kekkonen ei hellittänyt, vaan halusi
aineistosta ulkopuolisen lakimiehen lausunnon. ”Ulkopuolinen lakimies” oli Kaarlo Hillilä. Molemmat olivat joutuneet ottamaan Etsivässä
Keskuspoliisissa kantaa samanlaiseen asetelmaan, kun kommunistien
järjestöjä oli lakkautettu. Monet niistä oli tulkittu aiemmin lakkautetun
jatkeeksi ja siten rikolliseksi. Siinä mielessä tehtävä oli Hillilälle tuttu.548
Hillilä sai avukseen nuoria lakimiehiä: Paavo Kastarin, Reino
Kuuskosken ja Sakari Tuomiojan. Sisäasiainministeri Kekkonen komensi lisäksi Etsivän Keskuspoliisin antamaan virka-apuaan. Hankkeesta piti pysyä kuitenkin vaiti. Mutta kun Kekkonen sairastui vakavasti, ja hänet jouduttiin leikkaamaan kahdesti, pääministeri Cajander
ei rohjennut Juhani Suomen mukaan pyytää Riekiltä yhtäkään mappia
työryhmän käyttöön. Eikä Riekki hänen mukaansa ollut erityisen aktiivinenkaan asiassa. Siksi oli odotettava, kunnes Kekkonen tointui, ja
työ saattoi jatkua.
Hillilän muistio valmistui lokakuussa. Vaikka työryhmä suositti lakkauttamista, Kekkonen ehdotti täydentämään selvitystä ja pyysi siitä itsensä K. J. Ståhlbergin lausunnon. Ståhlberg päätyi huomautuksistaan
huolimatta siihen, että IKL oli perustettu lakia kiertäen jatkamaan lakkautetun Lapuan liikkeen toimintaa ja sen nuoriso-osastot lakkautetun
Sinimusta-järjestön toimintaa. Verrattuna lakkautettuihin kommunistijärjestöihin tämä oli päivänselvä asia ja rikos. Toiminta oli lisäksi sisältänyt runsaasti lain vastaista kiihotusta. Ståhlbergin mielestä edellytykset
puolueen lakkauttamiseksi olivat siten olemassa. Todettakoon vielä, että
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Riekki oli sanonut saman asian yksityiskirjeissään Finnelle jo kesällä
1932, muttei ollut edistänyt lakkauttamista mitenkään.549
Tosin emme tiedä kaikkea Riekin toiminnasta, koska kaikki aineistot eivät ole säilyneet. Sen jälkeen, kun Kekkosesta oli maaliskuussa
1937 tullut sisäasiainministeri, Riekki tapasi entistä esimiestään Puhakkaa ja vieraili kesäkuussa 1937 Ståhlbergilla.
Vaikka maan tunnetuin lainoppinut oli ilmaissut kantansa, Kekkonen ei ollut vielä sittenkään tyytyväinen, ei vaikka pääministeri Cajanderkin suhtautui asiaan jo vakavasti. Kekkonen pyysi vielä kahdelta lakitieteen professorilta lausunnon, jossa nämä tukivat lakkautushanketta.
Niinpä toimiin oli aikomus ryhtyä heti itsenäisyyspäivän (6.12.1937)
jälkeen, jolloin Kekkonen kotiutuneena voisi itse johtaa toimia.550
Hanke kuitenkin mutkistui. Hovioikeus nimittäin palautti Sinimustat -järjestön lakkauttamispäätöksen raastuvanoikeudelle. Sinimustien
rikollisuudella ei voitu enää perustella toimintaa jatkavan rikollisuutta.
Onkin aihetta kysyä, oliko lakkautushanke sittenkin vuotanut Etsivästä
Keskuspoliisista. Koska IKL:llä oli vaikutusvaltaisia ystäviä, heillä saattoi
hyvinkin olla sormensa pelissä.
Päätöstä jäätiin odottamaan seuraavan vuoden alkuun, eikä siinä uskottu edes menevän kauan aikaa. Hillilä sai tehdä suunnitelman operaation toimeenpanosta valmiiksi. Sitä hän ei saanut kuitenkaan aikaiseksi.
Samalla kun Kekkonen odotti lainvoimaa, hän arvosteli usein IKL:n
yhteiskunnan vastaista toimintaa, diktatuurin ihailua ja korosti, että
näistä syistä oli aihetta pitää silmät auki. Kekkonen muistutti tammikuussa 1938 omaa puoluettaan siitä, että yhteiskunnalla oli oikeus
puuttua asiaan, jos kansalaisvapauksia käytettiin sitä vastaan. Sen lisäksi,
että oikeus suojasi kommunisteilta, sen piti suojata muiltakin diktatuuriin pyrkiviltä. Hillilän ja Kekkosen kirjeenvaihdon mukaan he pelkäsivät jopa vallankaappausyritystä. Sen arveltiin ajoittuvan vuoden 1938
toukokuun puolenvälin tienoille. Myös Kekkosen muistiinpanot kertovat, että Sisäasiainministeriössä ja Valtiollisessa Poliisissa, jonka päällikkyyden Riekki oli jo jättänyt, oltiin valppaina.
Tunnetusti varovaisena Riekki ei ollut erityisen aktiivisesti ajanut
IKL:n lakkauttamista, vaikka hän oli kyllä todennut heti puolueen perustamisen yhteydessä sen elättelevän keskuudessaan ”Lapuan rediviivaa” ja hautovan kapinasuunnitelmia.
Jouduttuaan pakon edessä kuulustelemaan presidentti Ståhlbergin
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kyyditysjutussa kompromettoituneita Walleniusta ja Kuussaarta Riekin
välit olivat katkenneet näihin. Hän oli saanut runsaasti muitakin vihamiehiä äärioikealta. Vaikka hän oli ollut liian varovainen ennen Mäntsälän kapinaa, eikä ollut erityisemmin jahdannut kapinan puuhaajia
eikä toimeenpanijoita, vihamiesten määrä oli tuskin vähentynyt. Ehkä
hän oli siksi haluton hankkimaan lisää vihamiehiä oikeistosta, johon itsekin kuitenkin lukeutui. Ehkä hän toivoi tällä suunnalla viisastutun.
Riekin haluttomuus saattoi selittyä myös muilla syillä. Juuri ennen
IKL:n lakkauttamishanketta syntyneen muistiojupakan vuoksi monet
demokraatit olivat vaatineet Riekin päätä vadille. Hänen ”satulassa pysymisensä” edellytti oikeiston tukea. Vaikka IKL ja kokoomus eivät olleet hallituksessa, hänen asemansa saattoi käydä vieläkin kestämättömämmäksi, jos niidenkin luottamus menisi ”Kekkosen konstien” vuoksi.
Punamultahallitus, joka oli ryhtynyt IKL:n lakkauttamiseen, ei ollut
Riekin mieleen. Hän oli inhonnut maalaisliittoa jo pitkään. Sosiaalidemokraatit olivat taas liian vasemmalla. Se oli seurausta kommunistien kansanrintamataktiikasta ja kävi hyvin ilmi hänen myöhemmin kokoomuksen yliasiamiehenä (1938–1940) ottamastaan jyrkän kielteisestä kannasta yhteistyöhön sosiaalidemokraattien kanssa. Ehkä haluttomuus toimia tarmokkaasti Kekkosen ajaman IKL:n lakkauttamisen puolesta juonsi juurensa
myös Kekkosen kanssa kymmenen vuotta aiemmin syntyneisiin erimielisyyksiin. Kekkonen oli hänelle nousukas, joka oli liannut oman pesänsä.
Mikä merkitys on annettava mahdollisille uhkauksille. Sellaisiakin
on voinut suunnalta, jos toiselta tulla. Riekki joka tapauksessa pelkäsi
pojanpoikansa mukaan, että hänen perheelleen sattuisi jotakin, minkä
vuoksi hän 1937 laati jälkisäädöksen, jossa määräsi omaisuutensa ns.
selkäperillisille.
Ehkei Riekki katsonut hyvällä sitäkään, että hänen entinen oppipoikansa toimi häntä rohkeammin ja ryhtyi eliminoimaan oikealta uhkaavaa vaaraa, jonka edessä hän oli itse ollut voimaton. Tietynlainen kateus on hyvinkin mahdollista ja inhimillistä. Niinpä tämä sai hoitaa asian niin kuin parhaiten taisi. Aktivisti valitsi passiivisuuden. Jonkinlaista
aktiivisuutta hän osoitti sen sijaan yrittäessään urkkia entisiltä työtovereiltaan uuden päällikön ja Kekkosen tekemisiä ja suunnitelmia.
Riekin lähtö ei sen sijaan liittynyt mitenkään IKL:n lakkauttamishankkeeseen. Ei ole näyttöä, että hänet olisi savustettu päällikön paikalta, jotta operaatio olisi voitu viedä loppuun.
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Vaikka Kekkonen yritti ajaa hankettaan pontevasti, se kohtasi esteitä
toisensa jälkeen. Myös omassa puolueessa hänen toimiaan alettiin arvostella. Lopulta kun maailman poliittinen tilanne vielä kiristyi, koko
puuha pantiin jäihin, vaikka Kekkosella olisi ollut intoa vaikka muille
jakaa.551
On tuntematonta, tyydyttikö IKL:n selviytyminen pinteestä päällikön paikkansa muista syistä jättämään joutunutta Riekkiä. Hän ei sivunnut tätä kysymystä yksityiskirjeissään eikä myöhemminkään haastatteluissa. Tai ainakaan sellaisia kirjeitä ei ole säilynyt. Itse hän oli nähnyt IKL:n kuitenkin Lapuan liikkeen jatkona ja vaarana yhteiskunnalle.
Koska vahingonilo on inhimillistä, mahdotonta tyytyväisyys ei kuitenkaan ollut.

SAKSALAISET

KOTIMAAN KIUSANA

Sanomalehdistö oli kiinnittänyt aika ajoin 1930-luvulla huomiota saksalaisten puuhailuun Suomessa. Mm. Suomen Sosiaalidemokraatti oli kirjoittanut helmikuussa 1934 saksalaisesta koulusta ja natsipropagandasta.552
Noihin aikoihin saksalaisia kävi Suomessa jo varsin paljon. Oli syntynyt saksalaisia yhdistyksiä, joista suurin oli Deutscher Verein. Kulttuurivaihto oli monesti kuitenkin pelkkää propagandaa, kuten rotuopin
levittämistä jne. Riekin poliisia tällainen ei liiemmin huolettanut; sellaista voi päätellä siitä, ettei aiheesta ollut kertynyt aineistoakaan. Saksalaiset ajattelivat, että myös ulkomailla asuvat saksalaiset piti sada puolueen jäseniksi. Sitä varten he perustivat Deutsche Kolonien. Kun saksalaiset pyysivät Suomelta luetteloita maahan saapuneista saksalaisista,
Ulkoministeriö kuitenkin kieltäytyi siitä Riekin neuvosta.553
Rudolf Holstin paluu ulkoministeriksi ei miellyttänyt saksalaisia.
Hänet tiedettiin anglofiiliksi ja Kansainliiton kannattajaksi. Britta Hiedanniemi onkin katsonut, että Holstin ulkoministeriys muutti tilannetta. Kun Etsivän Keskuspoliisin kansanrintamamuistiot vuotivat noihin
aikoihin julkisuuteen, Saksa yritti kovistella suomalaisia heräämään kommunistivaaran vuoksi. Vaikka Riekki oli aiemmin todennut, ettei kommunistivaaraa ollut, tällainen olisi ilmeisesti sopinut hänelle, sillä sivustatuki muistiojupakassa ei olisi ollut pahasta. Hänellä oli myös varsin
hyvät suhteet Saksan poliisivoimiin.554
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Vaikka Riekillä entisenä aktivistina olikin hyvin muistissa ensimmäisen maailmansodan aseveljeys, täysin kritiikitön hän ei sentään ollut. Vaikka 1930-luvun alun suomalainen äärioikeisto palvoi Kolmatta
valtakuntaa, se ei kaivannut hänen mukaansa suomalaisten pikku liikkeiden sympatioita eikä antanut niille mitään arvoakaan. Se olisi halunnut vaikutusvaltaisempia ystäviä.555
Riekkiä ei voi syyttää haluttomuudesta katsoa Suomessa saksalaisten
touhuilun perään. Jo 1920-luvun alussa hän oli tuntenut huolta joidenkin poliitikkojen liian sinisilmäisestä suhtautumisesta saksalaisiin. Etsivän Keskuspoliisin kiinnostus saksalaisiin kasvoi selvästi 1930-luvun
toisella puoliskolla. Poliisi mm. valvoi Saksan suurlähetystöä ja kuunteli
sen puheluja. Se sai selville, että suurlähettiläs Wipert von Blücherillä
oli lähetystön sisällä vastustajia. Postia seuraamalla se varmistui myös
Saksan harjoittamasta taloudellisesta vakoilusta ja pyrkimyksistä rauhoittaa sosiaalidemokraatteja kutsumalla heitä riittävän usein lähetystön
kosteille kutsuille.
Seurannassa kävi ilmi, että saksalaisia kiinnostivat erityisesti PohjoisSuomi, Suomenlahden saaret, Ahvenanmaa ja itärajan seudut. Vakoilu
oli tällöin sekä taloudellista että sotilaallista luonteeltaan. Mm. PohjoisSuomen malmivarat olivat saksalaisten kiinnostuksen kohteena.
Ns. wandervogelit herättivät erityistä huomiota, sillä heitä matkaili
pitkin Itä- ja Pohjois-Suomea. Riekin päällikkökauden lopulla saatiin
muutamien puuhista jo niin paljon aineistoa, että heille annettiin matkapassit. Pidätyksiä ja vakoilusta oikeuteen saattamista kuitenkin varottiin, missä oli tietty ero suhteessa Neuvostoliiton hyväksi tapahtuneeseen vakoiluun.
Epäilyt olivat lopulta niin suuria, että sosiaalidemokraattien kansanedustaja Cay Sundström esitti syyskuussa 1937 aiheesta eduskuntakyselyn. Hän kiinnitti huomiota saksalaisten propagandaan ja tiedusteli,
oliko hallitus asiasta perillä.
Riekki penäsi kansanedustajan kysymykseen vastausta Etsivän Keskuspoliisin alaosastoilta. Harjoitettiinko maassa natsipropagandaa, kuten väitettiin? Moni osasto vastasi kieltävästi, mutta Tampereen alaosasto myönsi, että saksalaisia ”oli vilisemällä” ja että Hitler Jugendiin kuuluvia marssi puvuissaan lauluja laulaen. Järjestöön kuuluvat tiesivät tarkoin lentokenttien, ase- ja ammusvarikkojen sijainnin. Myös Kuopiossa
oli vieraillut saman järjestön nuoria ja saksalaisia ylioppilaita, jotka oli331

vat kyselleet lentokentistä ja sukellusveneistä. Riekki ja hänen tuolloinen esimiehensä, sisäasiainministeri Kekkonen pitivät tapauksia kuitenkin lähinnä vain ”matkailuna”.
Etsivä Keskuspoliisi ryhtyi kuitenkin entistä aktiivisemmin keräämään saksalaisten toiminnasta kertovaa materiaalia. Mm. saksalaisten
järjestöt luetteloitiin. Huomiota herätti – vakoilun ja propagandan ohessa
– saksalaisten röyhkeys ja tapa jättää laskunsa maksamatta, mihin sanomalehdetkin kiinnittivät huomiota. Riekki kehottikin joulukuussa 1937
alaosastoja ”noteeraamaan” saksalaisten matkat.
Riekki väitti olevansa tietämätön, että Saksa kohteli huonosti vähemmistöjään ja erityisesti juutalaisia. Suomeen oli saapunut kuitenkin jo
tuota ennen kansallissosialistien vastustajia, jotka olivat paenneet vainoja
ja kertoivat niistä varsin avoimesti. Myös Suomen sanomalehdistö kirjoitti asiasta. Kun Tšekkoslovakian sudettisaksalainen Andre Riebling kirjoitti 1936 Suomen Sosialidemokraatissa Saksan vainoista, hänet karkotettiin
Etsivän Keskuspoliisin suosituksesta. Tapaus tuli varmasti Riekinkin tietoon, sillä se meni nimenomaan hänen käsittelemänään eteenpäin.556
Riekki siirtyi muihin tehtäviin juuri siinä vaiheessa, kun ”saksalaisongelma” alkoi huipentua. Vaikka Etsivä Keskuspoliisi/Valtiollinen Poliisi oli läheisessä yhteistyössä Gestapon ja Saksan poliisijoukkojen johdon kanssa, se joutui kasvavassa määrin kiinnittämään huomiota Suomeen saapuviin saksalaisiin, joiden puuhat vaikuttivat epäilyttäviltä.
Suomen viranomaiset joutuivat myös panemaan merkille Saksasta lisääntyneen pakolaisliikenteen Suomeen ja muihinkin maihin. Riekki ei
ollut kuitenkaan vastuussa siitä, mitä tapahtui hänen päällikkökautensa
jälkeen.557

KOMPASTUMINEN

KANSANRINTAMAAN

Komintern yritti kansanrintamataktiikan avulla houkutella sosiaalidemokraatteja ja muita ”edistyksellisiä voimia” kommunistien kanssa yhteistyöhön. SKP omaksui tämän taktiikan viivyttelemättä, vaikka rivikommunistit kavahtivatkin – etenkin Pohjois-Suomessa – pitkän aikaa
yhteistyötä entisten ”sosiaalifasistien” kanssa.558
Taktiikan omaksuminen näkyi varsin pian. Espanjan sisällissotainnostuksen ohella kommunistien tukema Muhoksen pulaliike julistau332

tui jo syksyllä 1935 kansanrintaman kannattajaksi. Liikkeen lehti Kansan Pula kirjoitti syyskuussa: ”Pulaliike taistelee sotaa, fasismia ja kaikkea vääryyttä vastaan.” Liike järjesti kansanrintamateemaisia pulakokouksia, jotka vihjailivat pyrkimyksistä saada ”hitleriläinen valtakomento” Suomeenkin. Myös muutamat yhdistykset ja kulttuuripiirit sekä niiden lehdet Soihtu ja Kirjallisuuslehti elivät kansanrintaman hengessä. 559
Etsivä Keskuspoliisi seurasi kansanrintaman laajenemista ja tilanteen kehitystä. Lopulta pääministeri Kivimäki määräsi Riekin tutkimaan asiaa. Näin syntyivät kuuluisat muistiot, joita täydennettiin toukokuussa 1936. Ne lähetettiin kesäkuun alussa 1936 pääministerille,
Sisäasiainministeriölle, Kulkulaitosministeriölle ja Ulkoministeriölle.560
Muistiot putkahtivat kohta tämän jälkeen julkisuuteen ja aiheuttivat
valtavan kohun. Ensimmäisinä niitä riepottelivat Nykypäivä, Kirjallisuuslehti, Soihtu ja Tulenkantajat. Myös Helsingin Sanomat viittasi niihin. Ne oli lähetetty Oikeusministeriöön ja sieltä vielä tuomioistuimiin.
Kaiken kukkuraksi ne oli luovutettu myös eräälle järjestölle, minkä jälkeen julkinen skandaali oli valmis.561
Kun muistiot olivat kohta kaikkien tiedossa, Etsivä Keskuspoliisi
laati sisäministeri Puhakkaa varten erityisen ”luntin”, koska hän joutui
vastaamaan asiasta eduskunnassa ja kansalaisten edessä. ”Luntin” yhteydessä oli Riekin allekirjoittama lähetekirjelmä, jossa hän piti muistioita
hyvinä. 562
”Luntissa” puolusteltiin muistioiden syntyä. Etsivä Keskuspoliisi olisi ”tehnyt suoranaisen virkavirheen”, jos se olisi ummistanut silmänsä
kommunistien toiminnalle. Tämä oli tietenkin totta; Etsivän Keskuspoliisin tehtävä oli suojella yhteiskuntaa sitä vastaan kohdistuvilta hankkeilta. Siinä väitettiin myös, että ”promemoriat eivät olleet tarkoitetut
vaikuttamaan tuomioistuinten ratkaisuihin”. Ne olivat hallitukselle tarkoitettua informaatiota, joka eräissä yksityiskohdissa olisi ehkä sietänyt
ankarampaa tarkistusta. Oikeusviranomaisille muistiot olivat joutuneet
poliisin mukaan erehdyksessä. Ne eivät olleet ollenkaan tuomioistuimien käytettäviksi tarkoitettuja.
Edellisestä väitteestä huolimatta Etsivä Keskuspoliisi lähetti monenlaista aineistoa syyttäjäviranomaisille ja tuomioistuimille. Sen tarkoituksena oli selvästi yrittää vaikuttaa syytteisiin ja tuomioihin.
Riekki oli lähettänyt muistiot jo toukokuussa 1936 Turun hovioikeudelle – siis ennen kuin hallitukselle – , joka oli pyytänyt jotakin
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aineistoa yhteisrintamaliikkeestä. Tämä saattaisi viitata siihen, että jo
tuolloin oli ollut keskusteluja syytteiden nostamisesta. Lähetekirjelmässään Riekki kirjoitti, että näihin ”asiaa harrastavat hovioikeuden jäsenet
saanevat myös tilaisuuden tutustua”, mikä viittasi haluun manipuloida
tuomioistuinta.563
Etsivä Keskuspoliisi oli kuitenkin varsin oikeassa puhuessaan kommunistien omaksuman kansanrintamataktiikan sisällöstä. Muistioissa
luetelluissa järjestöissä toimivilla kommunisteilla oli vaikutusvaltaa. Eri
asia oli, olivatko järjestöt ja niihin kuuluvat rivikansalaiset tai sellaiset,
jotka eivät tunteneet asioita, rikollisia sen vuoksi, että olivat tietämättään edistämässä kansanrintaman tavoitteita.564
Muistioissa korostettiin, etteivät kansanrintaman kannattajat ”suinkaan halua maahamme kommunistista tai edes sosialistista yhteiskunta- ja
valtiojärjestelmää”. Heitä oli tähän Kominternin alullepanemaan puuhaan
virittäneet fasismin pelko, sodan kauhut ja muut samanlaiset tekijät.565
Muistioissa väitettiin, että kansanrintaman hyväksyneet poliittiset
liikkeet ja puolueet sekä muutamat niihin lukeutuvat henkilöt, kuten
esimerkiksi maalaisliittolainen ministeri K. T. Jutila, pienviljelijäpuolueen puheenjohtaja Eino Yliruusi ym., olivat kommunistien edessä
liian sinisilmäisiä, tunsivat kovin läheisiä sympatioita kansanrintamaa
kohtaan ja siten edistivät toiminnallaan ”välillisesti kommunistien valtaanpääsysuunnitelmia”. Oli selvää, että muistioista nousi häly.566
On merkkejä siitä, että muistioihin päässeestä Muhoksen pulaliikkeestä harkittiin ennakkotapausta kansanrintaman pään menoksi. Etsivän Keskuspoliisin Oulun alaosastolla katsottiin nimittäin huhtikuussa
1936, että Muhoksen pulaliike oli kansanrintaman suosijana valtakunnan vaarallisin liike. Siksi se olisi lakkautettava. Pääosasto kuitenkin
empi, eikä lakkauttamiseen ryhdytty. Tässä oli luonnollisesti Riekki avainasemassa. Kuulustelija Rusko Sihvonen ei kuitenkaan luovuttanut. Hän
katsoi saman vuoden kesäkuussa, että todistusaineisto olisi valmisteltava
huolella, sillä kyseessä olisi Etsivän Keskuspoliisin ensimmäinen toimenpide kansanrintamaa vastaan. ”Tästä jutusta alkaisi kaskenviertäminen Lassiloiden, Sundströmien, Ryömien ja muiden Iversenien eri
nimillä kansanrintamassa toimivien järjestöjen lakkauttamiset ja toimintakiellot.” 567
Sihvosen mielestä todistusaineisto oli riittävä. Vaikka ”leikkaus” ei
olisi helppo, juuri pääosaston olisi suoritettava se. Sihvonen korosti, että
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kyseessä olisi ennakkotapaus. Koska aineisto Muhoksen liikettä vastaan
oli muuta kansanrintamaa parempi, jutun päätöksestä saataisiin ”prejudikaatti kansanrintaman rikollisuudesta”, Sihvonen aprikoi.568
Aikanaan toimiin ryhdyttiinkin ja Muhoksen pulamiesten johto
vangittiin sekä tuomittiin, mutta vasta lisätodisteiden saannin jälkeen
syyskesällä 1937. Riekki merkitsi siitä heinäkuussa allakkaansa: ”Hyvä
Muhospulajuttu Oulun osastolla.” Aiemmin paljastuneet muistiot ja
niistä aiheutunut häly olisivat saattaneet hyvinkin aiheuttaa epäonnistumisen ennakkotapaukseksi aiotun jutun kohdalla. Siksi toimenpiteistä
lienee luovuttu.569
Lehdet kirjoittivat laajasti muistiojupakasta. Kansanpuolueen ja Suomen Pienviljelijäin puolueen, jolla todellisuudessa olikin jonkinlaista
”vispilänkauppaa” äärivasemmiston kanssa, yhteinen lehti Pohjanmaan
Sana kertoi syyskuussa 1936, ettei voinut muuta kuin olla vahingoniloinen, koska muistion paljastuminen olikin yhtäkkiä ”saattanut laitoksen
suuren yleisönkin edessä oikean valaistuksen eteen”. Etsivä Keskuspoliisi oli ollut valtio valtiossa, jonka takana olivat olleet ”mahtavat voimat”. Ne olivat käyttäneet laitosta omien etujensa ajamiseen ja yrittivät
tehdä kunniallisista kansalaisista ja kansalaisjärjestöistä valtiollisesti epäluotettavia. ”Nyt tapauksien omat seuraukset tulevat kyllä itsestään johtamaan puhdistukseen, sitä voi tuskin mikään enää estää.” Samalla kun
sitä oli tervehdittävä tyydytyksellä, oli muistutettava, ettei se saisi jäädä
puolitiehen.570
Etsivän Keskuspoliisin ja Riekin ”suolaaminen” ei jäänyt yksin Pohjanmaan Sanan varaan. Myös maalaisliitossa nyrpisteltiin nenää ministeri
Jutilan tapauksen vuoksi. Selitykset eivät tyydyttäneet luonnollisestikaan
leimatuksi joutunutta ministeriä, joka erosi protestiksi hallituksesta.571
Riekki (I a) teki reunamerkintöjä Etsivää Keskuspoliisia kohtaan esitettyyn kritiikkiin. Kuvaavaa on, että EK–VALPO:n arkistossa nämä
asiat ovat mapissa, joka on saanut otsikon ”Kansanrintaman hyökkäys
EK:ia vastaan”. Asia ei ollut viraston mielestä siis toisin päin. Riekin
mukaan poliisi oli tottunut haukkumisiin ja tiesi kansansuosion häilyvyyden, eikä siksi ollut sitä tavoitellutkaan. Valtiollinen poliisi ei sellaista ollut saanut muualla kuin Neuvostoliitossa ja nyt Saksassa ja Italiassa, ”joissa ei ajatuksenvapautta eikä muuta kuin yksi ajatussuunta
[ollut] sallittua”.572
Etsivä Keskuspoliisi ei ollut antanut Riekin mielestä kenestäkään
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väärää todistusta, mutta siitä itsestään oli annettu. Se oli paljon sanottu.
”Mäntsälästä sopii kysyä v. Bornilta. EK teki siinä kaikkensa, mutta itse
kapinatapaus tuli tekijöilleenkin yllätyksenä. Ei ek:n syy, ettei ajoissa
pantu suitsia suuhun sille edellytykset luoneelle työlle”, hän kirjoitti
jälkiviisaasti. Hän kysyi, minkälaiset olivat tuomiot Ståhlbergin kyyditystapauksessa ja Mäntsälän kapinan yhteydessä. Tässä hän oli oikeassa.
Tuomiot olivat minimaaliset. ”Ek:lta oli kynnet leikattu. – Ek:n ei sallittu esim. armeijassa harjoittaa valvontaa.” Siinäkin oli perää.
Myös Kaarlo Löfving laati pienen ”luntin”, jonka oheen Riekki oli
kirjoittanut: ”Erittäin hyviä kohtia”. Löfving katsoi, että kansanrintaman hyökätessä Etsivää Keskuspoliisia vastaan muistioiden vuoksi oli
”ilman todistelua suoralta kädeltä leimattu muistioiden sisällys kokonaan mielikuvituksen tuotteeksi ja väitetty, ettei etsivälle keskuspoliisilla
olisi mitään aihetta muistioissaan mainittujen kansanrintamajärjestöjen
tarkkailemiseenkaan”.573
Vaikka pääministerin oikeutta tilata sanotunlaista aineistoa Etsivältä
Keskuspoliisilta ei asetettu kyseenalaiseksi, eduskunta päätti odottaa valtioneuvoston ehdottamaa tutkimusta asiasta ja Etsivän Keskuspoliisin
uudelleenjärjestelystä.
Samana päivänä, kun ministeri Jutila erosi, hallitus sai epäluottamuslauseen. Eduskunnassa oli käsiteltävänä Venäjän vallan aikaisten
(Vuoden 1889 rikoslain 11. ja 12 §) valtio- ja maanpetospykälien muuttaminen, mitä monet kuitenkin vastustivat, koska maanpetoksesta oli
ehdotettu kuolemanrangaistusta. Hallitus piti lain hyväksymistä tärkeänä ja maan turvallisuuden kannalta välttämättömänä sekä teki siitä luottamuskysymyksen. Eduskunta hylkäsi esityksen kuitenkin äänin 94 –
93. Äänestyksestä oli poissa kaksi edistyspuolueen edustajaa – A. K. Cajander ja Mandi Hannula – , mikä osoittautui kohtalokkaaksi; seurauksena oli epäluottamuslause ja hallituksen ero.574
Hallituksen kaatuminen harmitti monia, mutta antoi tyydytystä joillekin. Pohjanmaan Sana väitti syyskuussa 1936, että kansanrintamamuistioiden paljastuminen kaatoi hallituksen. Koska mielialat olivat kiihdyksissä, oli sama minkä asian yhteydessä se tapahtui. ”Joten salakari hallituksen luovimisesta huolimatta oli tullut E. k:n tunnetuksi tulleesta ’salaisesta’ asiakirjasta ja näin se kaatoi Kivimäen hallituslaivan.” Kivimäen hallitus sai mennä; lehden mukaan se oli ollut ”mitä taantumuksellisin”. 575
Kansanrintamamuistiot olivat muun tapahtuneen ohessa epäilemät336

tä olleet kivi Riekin reessä. Hänen omaa kantaansa kritiikki tuskin horjutti, sillä hän sai sitä tukevaa informaatiota mm. joulukuussa 1936
pidätetyltä SKP:n yleisorganisaattori Matti Huhdalta, joka visioi, että
kansanrintamasta muodostuisi pysyvä poliittinen suuntaus. Se saattaisi
houkutella vaikka ”itse Paasikiven” mukaansa ja voisi tehdä kommunistipuolueen tarpeettomaksi. Riekki pitikin kansanrintamaa hyvin vaarallisena ilmiönä.576
Vuoden 1936 lopussa Riekki kirjoitti ystävälleen Aarne Toivoselle
Ouluun, että hänellä oli ollut työssä hankaluuksia. Väärin hän ei ollut
kuitenkaan mitään tehnyt. Politiikka oli politiikkaa, ja jostakin piti saada syntipukki ”ja enhän minä hennonnut edesmennyttä hyvää hallitusta panna välikäteen”.577
Riekki olikin tullut hyvin toimeen pääministeri Kivimäen kanssa.
Erityisen läheinen hän oli sisäasiainministeri Puhakan kanssa.

SUHTEIDEN

LÄMPENEMINEN

SAKSAN

POLIISIJOHDON KANSSA

Merkillepantavaa oli yhteistyön syveneminen Saksan poliisijohdon
kanssa. Riekki oli vieraillut Etsivän Keskuspoliisin päällikkönä ensimmäisen kerran Saksassa jo Weimarin tasavallan aikana. Luonnollisesti
hän oli seurannut sen jälkeen tapahtuneita muutoksia ja Adolf Hitlerin
valtaannousua.
SS-johtaja Heinrich Himmleristä oli tullut Hitlerin valtaannousun
jälkeen 1933 Münchenin poliisijohtaja (Polizeipräsident). Vaikka Herman Göring oli toiminut Preussin sisäasiainministerinä, tämäkin alue
tuli vuodesta 1936 lähtien Saksan korkeimmaksi poliisijohtajaksi nousseen Himmlerin kontrolliin. Myös Gestapon (Geheime Staats Polizei)
johtaja Reinhard Heydrich ym. poliisimiehet tulivat Riekille 1930-luvulla tutuiksi, mitä hän kuitenkin vähätteli maailmansodan jälkeen.578
Kommunismi yhdisti Suomen ja Saksan turvallisuusviranomaisia ja
oli niille yhteinen haaste. Riekki informoi marraskuussa 1935 Gestapon
päällikköä Heinrich Mülleriä luottamuksellisella kirjeellään Toivo Antikaisesta, joka oli aiemmin pidätetty Suomessa, mutta josta muutkin olivat kiinnostuneita. Gestapon arkistosta on löytynyt asiakirja, joka osoittaa suomalaisten sopineen 1935 sen kanssa taistelusta kommunismia
vastaan ”kansainvälisenä rikollisena ilmiönä”. 579
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Berliinin poliisikonferenssin ensi päivältä 30. elokuuta 1937. Myhäilevä Riekki
iloisen herraseuran keskellä. Martti Riekin kokoelma

Kun Etsivä Keskuspoliisi sai 1936 lisää varmistamattomia tietoja
Saksan muuttuneista oloista, joiden paikkansapitävyydestä osastopäälliköt jo kyselivät Riekiltä, hän kirjoitti: ”Kun äsken – näin luottamuksellisesti sanoen – olin Saksassa Gestapon vieraana, otin siellä puheeksi
myöskin suhteet Reichswehrin välillä ja tällöin ilmeni, että Gestapo
hoitaa kaiken kiihotus- ja vakoilujuttujen tarkkailun ja selvittelyn jättäen ainoastaan lopullisen, muodollisen kuulustelun toimittamisen sotilasviranomaisille.”580
Riekki kertoi vakuutetun, ettei Reichswehrillä ollut minkäänlaista
tiedustelu- eikä tutkintaelintä; kaikki tapahtui Gestapon toimesta. Se ilmoitti tuloksistaan armeijalle silloin, kun katsoi siihen olevan sopivan
ajan ja syytä. ”On aivan käsittämätön asia, että Gestapo ja SS hoitavat
Saksassa kaikki sisäiset asiat täysin yksinvaltiaasti”, hän ihasteli. Tämä
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oli hänelle selvästi mieluinen tieto Yleisesikunnan Valvontatoimiston
kiistojen varalta.581
Vaikka saksalaiset aiheuttivat Suomessa harmia, poliisiyhteistyön syvenemistä se ei haitannut. Etsivän Keskuspoliisi ja Gestapo järjestivät
toukokuussa 1937 Königsbergissä yhteistyöneuvottelun.582
Riekki vieraili itse usein Saksassa. Hän vieraili heinäkuussa 1936
Berliinissä, Kölnissä, Koblenzissa, Wiesbadenissa, Heidelbergissa ja
Mannheimissa ja tapasi matkallaan tohtori Werner Bestin. Vastaavasti
tohtori Best ja Gestapon päällkkö Heinrich Müller vierailivat Suomessa
kesäkuussa 1937, jolloin Riekki teki heidän kanssaan laajan kiertomatkan maassa. Sisäasiainministeri Kekkosen luvalla Riekki osallistui elo–
syyskuussa 1937 Berliinin poliisikonferenssiin ja tutustui laajemminkin
maan oloihin. Allakkamerkintöjensä mukaan hän tuli 29.–30. elokuuta
Berliiniin, jossa hän osallistui mainittuun konferenssiin. Seuraavat päivät olivat kuitenkin mielenkiintoisempia. Hän söi 31. elokuuta päivällistä SS-johtaja Heinrich Himmlerin, Saksan sotilastiedustelun
(Abwehr) johtajan, amiraali Wilhelm Canarisin ja kenraali Erhard
Milchin kanssa. Syyskuun alussa hän oli Reinhard Heydrichin päivällisillä. Parin päivän päästä hän nautti aamiaista Herman Göringin luona
ja lensi sitten Kölniin. Lauantaina 4. syyskuuta hän oli Koblenzissa, jossa sai tutustua työleiriin (keskitysleiri?). Sieltä matka jatkui Wiesbadeniin. Seuraavana päivänä oli hyväksi ystäväksi jo aiemmin tullut Werner
Best hänen oppaanaan. Tällöin Riekki sai tutustua Frankfurtiin. 583
Riekki oli 6. syyskuuta Heidelbergissä ja Mannheimissa, josta hän
lensi Müncheniin. Sieltä hän siirtyi 8. syyskuuta Nürnbergiin. Allakkamerkintöjen mukaan hänen isäntänään oli maan sisäasiainministeri Wilhelm Frick, joka lienee luovuttanut Hitlerin Riekille päivää aiemmin
(7.9.) myöntämän korkean kunniamerkin (Verdienstkreutz des Ordens
vom Deutschen Adler mit dem Stern) diplomeineen. Siitä Riekki oli erittäin ylpeä. Sen jälkeen alkoi paluumatka, jolla Werner Best toimi oppaana ja saattajana. Suomeen Riekki palasi 13. syyskuuta ja luovutti parin
päivän päästä matkaraporttinsa sisäasiainministeri Kekkoselle.
Riekki lähetti myös kuvakortin ystävälleen Rusko Sihvoselle: ”Tosiasia on, että olemme nyt 30-miehen voimalla täällä 3 000 metrin korkeudessa lumenkin keskellä. Osaavat nämä olla isäntinä – mutta pitävätpä
puolensa vieraatkin. Olemme kotona kai vasta 12–13/9.”584
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Riekki (viides vasemmalta, eturivin kahden siviilipukuisen välissä) Berliinin
Licterfeldessä 1. syyskuuta 1937. Martti Riekin kokoelma
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Riekki ja muita Saksan matkalle osallistuneita 9. syyskuuta 1937 Königseellä.
Riekki kuvassa toinen eturivissä vasemmalta. Martti Riekin kokoelma.

Vaikka Riekki informoi matkansa tuloksista, raporttia ei ole toistaiseksi löytynyt. Sen puuttuminen sekä sisäasiainministeriön arkistosta
että silloisen ministeri Kekkosenkin arkistosta panee ounastelemaan,
että sen sisältämät tiedot ovat olleet sen verran painavia, että raportti on
hävitetty joko silloin tai myöhemmin 1944.
Kuitenkin jo se, keitä allakkatietojen mukaan toimi Riekin isäntinä,
juoruaa paljon. Frick, Himmler, Göring, Heydrich ja Canaris olivat
maan korkeinta johtoa, joka oli jostakin erityissyystä vieraastaan kovin
kiinnostunut. Huomio kiinnittyy myös Riekille myönnettyyn kunniamerkkiin. Se annettiin vain erityisansioista, joita Riekillä toki oli. Hän
oli onnistunut hyvin kommunismin torjunnassa, paljastanut laajan vakoiluorganisaation ja käynnistänyt yhteistyön Saksan poliisivoimien
kanssa, mutta ehkä mielistelyyn oli muitakin syitä. Pätevien yhteistyöhenkilöiden saaminen pienestä pohjoisesta valtiosta, jolla oli pitkä itäraja Neuvostoliiton kanssa, ei ollut pahaksi. Ehkä saksalaiset myös tiesivät, että Riekki arvosti titteleitä ja kunniamerkkejä.
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Kaikki keskusteluihin osallistuneet olivat varmasti tietoisia, että Saksa oli eronnut jo 1933 Kansainliitosta, yrittänyt 1934 liittää Itävaltaa
kumouksen avulla itseensä, miehittänyt 1935 Saarin alueen, maaliskuussa 1936 Reininmaan, ja että Saksan politiikka oli hyvin ekspansiivista. Hitler oli arvostellut 1935 Versaillesin häpeärauhaa, ja Saksa oli
käynnistänyt varustelun. Saksa oli hyväksynyt 1936 Göringin suunnitelman tehdä maan teollisuudesta neljässä vuodessa itsenäinen. Saksa oli
hyvää pataa mm. Italian kanssa ja oli solminut myös Japanin ja Italian
kanssa anti-Komintern -sopimuksen.585
Todennäköisesti aamiaisilla, päivällisillä ja illallisilla puhuttiin poliisihallinnon erityiskysymysten lisäksi myös sotilastiedustelusta ja sotilasasioista. Muuten eivät Abwehrin johtaja Canaris ja kenraali Milch
olisi olleet paikalla. Aivan hyvin tapaamisissa saatettiin sivuta Saksan
idänpolitiikkaa, Lebensraumia ja sen toteuttamista, missä kaikille bolševismin vastustajille oli paikka tarjolla.
Huomio kiinnittyy myös siihen, että vain muutamaa kuukautta
myöhemmin, maaliskuussa 1938 Riekki puhui ystävälleen siihen sävyyn, että hänellä on täytynyt olla jotakin salattua sisäpiiritietoa, jota
hän ei välttämättä edes ollut raportoinut.
Saksalaisia oli vieraillut Riekin luona jo ennen vierailua. Mm. mainitun tohtori Bestin puolison Hilde Bestin mukaan he olivat käyneet ennen
sotia hallitusneuvos Riekin huvilalla Oulujoella. Best oli ollut tuolloin vieraillut täällä. Mahdollisesti vierailu tapahtui juuri ennen Riekin elo–syyskuun 1937 matkaa, sillä ystäväperhe Best oli ilmoittanut jo aiemmin Berliinin tapaamisesta ja siitä, että puolisot olisivat mukana. Toisen maailmansodan aikana Werner Best toimi Tanskan valtakunnanprotektorina.
Hän vieraili Riekin luona Helsingissä myös maailmansodan jälkeen.586

HYVÄSTIT VALTIOLLISELLE POLIISILLE 1938
Kun Kivimäen hallitus oli jättänyt eronpyyntönsä, tilalle sen seuraajaksi nimitettiin lokakuussa 1936 Kyösti Kallion lyhytikäiseksi jäävä hallitus (1936–1937). Sen sisäasiainministerinä toimi jälleen Puhakka ja
oikeusministeriksi nousi Kekkonen.587
Pohtiessaan hallituksen vaihdosta Pohjanmaan Sana kirjoitti lokakuussa pääkirjoituksessaan, että Y. V. Puhakka oli jäänyt hallitukseen
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”ilmeisesti parhaansa mukaan suojellakseen taantumuksen lempilasta,
Ekta, kovin ankaralta kohtelulta”. Oikeusministeri Kekkosta lehti luonnehti ”äärimmäisten oikeistolaispiirien kasvatiksi, joka aikoinaan on
työskennellyt mm. Ekn palveluksessa”. Muutenkin lehti näki hallituksessa oikeistolaista henkeä. Oli viisasta jäädä odottamaan, ”millä tavalla
se selviytyy Ekn asiasta tehdyssä välikysymyksessä”.588
Muistiot puhuttivatkin peräti 14 tuntia eduskuntaa K. H. Wiikin
jättämän välikysymyksen pohjalta. Riekki varusti sopivalla aineistolla
luottoministerinsä Puhakan ja vanhan oululaisen aktivistiystävänsä Väinö Kokon keskustelua varten. Puhakalle hän valitti, ettei ”harhaan johdettua yleistä mielipidettä” saataisi järkeä puhumalla oikealle tolalle.
Hän toivoi kuitenkin, että syntyisi edes välttävä työrauha. Tänä aikana
Riekki ja Puhakka tapasivat Riekin allakkamerkintöjen mukaan useita
kertoja. Lopulta eduskunta päätti siirtyä Väinö Tannerin esityksestä äänin 12–75 normaaliin päiväjärjestykseen. Tannerin esitys sisälsi myös
vaatimuksen komitean asettamisesta tutkimaan Etsivää Keskuspoliisia.589
Kun sisäasiainministeri Puhakka joutui 26. lokakuuta 1936 asettamaan kolmihenkisen komitean pohtimaan Etsivää Keskuspoliisia, hän
lienee tehnyt sen vastenmielisesti. Komiteaan tulivat poliisiylitarkastaja
Valter Halme, kansanedustaja Artturi Leinonen ja sosiaalidemokraattisen
puolueen puoluesihteeri Aleksi Aaltonen. Koostumus oli Riekin kannalta
uhkaava. Vaikka komitea oli kiinnostunut monista asioista, se veti esiin
myös ikäviä asioita, käänsi melkeinpä kaikki kivet ja kannot, pohti pahoinpitelyt ja hämärät kuolemantapaukset. Riekin lausunnossa Etsivä Keskuspoliisi oli kuitenkin Euroopan paras turvallisuuspoliisi, missä lieneekin ollut
varsin paljon perää. Hän kertoi onnistuneesta kommunismin torjunnasta.
Työ ei ollut kuitenkaan loppunut siihen. Äärioikealta oli tullut vakava
uhka. Piruillen ja taitavasti hän kysyikin: ”Mitenkäs on valtiovalta, lainkäyttö suhtautunut siihen (Mäntsälän kapina, Ståhlbergin muilutus, kirjapainojen särkeminen)?” Tällä hän halusi muistuttaa näistä rikoksista annettujen tuomioiden minimaalisuudesta tai olemattomuudesta.590
Riekille ei ollut ehkä mieleen, kun IKL:n Ajan Sana asettui jupakassa tukemaan häntä ja Etsivää Keskuspoliisia. Kun lehti harmitteli, uhrattaisiinko ”EK:n päällikkö totuuden ilmitulemisen vuoksi”, jotkut
vitsailivat Riekin poliisin ja IKL:n jo yhdistyneen EKL:ksi.
Riekki suhtautui ymmärrettävän epäluuloisesti komitean jäseniin.
Hän kirjoitti langolleen, Oulun alaosaston päällikkö Pallarille: ”Piak343

koin saanet luettavaksesi sanelemani selostuksen toimikunnan parista
viimeaikaisesta käynnistä täällä. Eilen he tulivat kokouksesta sisäasiainministeriöstä tänne ja Halme, joka on heikkolahjaisin heistä kolmesta,
oli taas huomatakseni aivan Aleksi Aaltosen asialla. Tällä kertaa tiukkasivat maineessa murheellisen kansanrintamamuistiomme perusteita
moniin siinä tehtyihin väitöksiin aivan selvästi sos. dem. puolueen intresseissä.”591
Riekki pahoitteli, että Etsivä Keskuspoliisi oli alaosastojen katsauksissa todennut joukon sosiaalidemokraattiasia järjestöjä, TUL:n osastoja
jne. ”kommunistien täysin soluttamiksi ja valtaamiksi”, vaikka se ei
pitänytkään paikkaansa. Tämän hän kertoi mainitsevansa vain esimerkkinä siitä, miten varovaisesti asiat olisi tilannekatsauksissa ilmaistava. Jos
asiat ilmaistaisiin selvemmin, olisi aina ilmoitettava myös perusteet, ”sillä aikojen kuluttua ja eri kysymysten yhteydessä joudutaan niissä esitettyjä huomioita käyttämään – vaikka kuinka koetettaisiin muistaa ja harkita – selvinä ja käyttökelpoisina faktoina”.
Vuonna 1937 käytiin presidentinvaalit, joissa pääehdokkaita olivat
presidentti Svinhufvud ja pääministeri Kallio. Punavihreä yhteistyö oli
luonut perustan presidentin vaihdokselle. Kallion tultua valituksi seurasi hallituksenvaihdos. A. K. Cajander muodosti maaliskuussa 1937 uuden hallituksen, jonka ministereistä kuusi oli päähallituspuolueista, sosiaalidemokraattisesta puolueesta ja maalaisliitosta. Lisäksi kaksi ministeriä oli edistyspuolueesta.592
Riekki lienee ajatellut viikonloppua 12.–13. maaliskuuta 1937 pelkäksi juhlaksi. Kalterijääkäreiden juhlat olivatkin 12. maaliskuuta ja vapaamuurariklubi kokoontui päivää myöhemmin. Juhlatunnelman pilasi
kuitenkin hallituksen vaihdos. Kekkosesta tuli sisäasiainministeri, mikä
enteili uran päättymistä.
Vaikka Riekin eroa odoteltiin, hän näytti selviytyvän säikähdyksellä.
Hän kirjoitti elokuussa 1937 perheen huvilalla Oulussa olleelle vaimolleen olleensa vasta sisäasiainministeri Kekkosen puheilla. Tämä oli ollut
”sanomattoman höölinä ja kohteliaana kehuen m. m. moneen kertaan
lausuntoani toimikunnan mietinnöstä ja jutellen muutamista uudistuksista ek:ssa joita /kansan vuoksi/ täytynee muka tehdä”. Apulaispäällikkö Hugo Penttilän virkaa Kekkonen oli pitänyt ”tikun nokassa, muttei
lainkaan minun, vaikka kysyin eikö minusta ole puhuttu”. Riekki katsoikin, että jos näin menisi, ”käy yli kaikkien odotusten, mutta petopa
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Adolf Hitler myönsi
7. syyskuuta 1937
Riekille korkean
kunniamerkin (Das
Verdienstkreuz des
Ordens vom
deutschen Adler mit
dem Stern), joka
luovutettiin hänelle
Saksan-matkan
yhteydessä. Kuvassa
merkkiä seurannut
diplomi Hitlerin
nimikirjoituksella.
Martti Riekin
kokoelma

tietää mitä väliin voi tulla kun ilmapiiri ja ennakkokäsitykset eivät ole
minulle edulliset”.593
Kun Riekki otti esille mahdollisesti edessä olevan Saksan matkan,
Kekkosen myönteinen suhtautuminen siihen lienee vain vahvistanut
hänen käsitystään, että hän selviäisi kuiville. Niinpä hän kehotti vaimoaan laittamaan kaiken kuntoon. Matka toteutuikin sittemmin.
Etsivä Keskuspoliisi joutui kuitenkin muutoksien eteen. Sen nimi
muutettiin joulukuussa 1937 annetulla asetuksella Valtiolliseksi poliisiksi
(VALPO). Samana päivänä poliisi sai uuden johtosäännön. Asetus ja
johtosääntö olivat voimassa kuitenkin vain vuoden. Uusi asetus ja lakiesitys tulivat käsittelyyn joulukuussa 1938 ja astuivat voimaan tammikuun alussa 1939, jolloin Riekki ei ollut enää viraston päällikkö.594
345

Valtiollinen Poliisi oli joulukuun 1937 järjestelyjen jälkeen edelleen
Sisäasiainministeriön alainen. Sitä koskevat asiat käsiteltiin ministeriön
poliisiasiainosaston Valtiollisen Poliisin jaostossa. Valtiollisessa Poliisissa
oli pääosasto ja alaosastoja kuten edeltäjässäänkin. Pääosasto jakaantui
edelleenkin kanslia-, valvonta-, tiedonanto-, tutkinta- ja passitoimistoon. Tarkemmat määräykset asioiden hoitotavasta annettiin Sisäasiainministeriön vahvistamassa työjärjestyksessä.595
Riekistä tuli tammikuussa 1938 Valtiolliseksi Poliisiksi muuttuneen
turvallisuuspoliisin päällikkö, mutta hänen pestinsä jäi kuitenkin kovin
lyhyeksi, sillä jo viimeisenä päivänä tammikuuta hän erosi ja jätti tehtävän. Ilman kipurahoja hänen ei tarvinnut kuitenkaan lähteä. Valtioneuvosto myönsi hänelle anomuksesta 30 000 markan vuotuisen ylimääräisen eläkkeen helmikuun alusta elämänsä loppuun saakka.596
Riekin ero oli joidenkin mielestä suuri yllätys – ei kuitenkaan kaikille. Yllättynyttä näytteli oikeisto ja sen lehdistö. Esimerkiksi oululainen
Kaiku kirjoitti: ”Yllättävä ja odottamaton nimitys. Valtiollisen poliisin
päällikkö Riekki saanut eron; tilalle kaupunginjohtaja Paavo Säippä.
Uusia samansuuntaisia nimityksiä odotettavissa?” Lehden mukaan oli
tunnettua, ettei Riekki ollut päättäjille mieluinen. Kun samoihin aikoihin vaihtui myös Ulkoministeriön sanomalehdistöosaston päällikkö,
Uusi Suomi väitti ”puhdistuksien” alkaneen.597
Pohjanmaan Sana ei ollut sen sijaan lainkaan yllättynyt. Lehti ei
malttanut olla nälvimättä oikeistoa ja sen äänenkannattajia, jotka olivat
tapauksen vuoksi nostaneet kovan porun. Riekki ei ollut muka punamultahallituksen mieleinen mies, ”vaikka olikin verrattavissa mihin tarunomaiseen Holmekseen tahansa”. Tilalle oli tullut ”tuiki paha ja kelvoton mies”, josta ei ollut poliisiksi. Säippä – uusi Valtiollisen Poliisin
päällikkö – oli oikeistolehtien mukaan kuulemma 1930-luvun pahimpana lama-aikana jättänyt jonkin ulosmittauksen tekemättä.598
Pohjanmaan Sanan mukaan Säipän suurin synti oli kuitenkin se,
että hän oli ”kansanvallan mies” ja kannatti kansanvaltaista suuntausta,
kun Riekin ero johtui taas päinvastaisista ominaisuuksista. ”Olemme
aina olleet sitä mieltä, että tässä surullisen kuuluisassa EK:ssa pitäisi toimittaa perusteellinen tuuletus, sillä siihen on pesiytynyt aivan liian paljon ikl:läisiä aineksia ja tämä koko laitos on osoittanut tämän aatesuunnan palvelijaksi.” Etsivä Keskuspoliisi ei ollut lehden mukaan tiennyt mitään oikeiston puuhista, ”vaikka niistä on ollut ja on edelleen to346

dellinen uhka maamme lainalaiselle järjestykselle, sitä vastoin se tuijottaa silmänsä sokeaksi vasemmalle, jossa se toivoo jotakin löytävänsä”.
Kun Riekin lähdön syytä on arvailtu, se on vieritetty liian yksipuolisesti Kekkosen kontolle. Riekin mukaan hän ei lähtenyt tehtävästä omasta tahdostaan. Hänen oli viisainta erota, muuten hänet olisi erotettu. 599
Riekin lähtö liittyi hallituspuolueiden haluun vahvistaa asemaansa
muutamien keskeisten virkamiesten vaihdoksella, mikä lienee vallan
vaihtuessa varsin yleistä. Kekkonen tunnusti Riekin ansiot, mutta hänen kantansa ei ollut ratkaiseva. Vaikka miesten välillä oli ollut erimielisyyksiä, Kekkonen pyrki saamaan poliisille lisämäärärahoja, mitä hänen
oli aikomus käyttää hyväksi suunnitelmassaan IKL:n lakkauttamiseksi.
Se ei sisältänyt kuitenkaan Riekin ”hyllyttämistä”. Sen sijaan Riekin
poliisitoimia usein arvostelleille sosialidemokraateille hänessä henkilöityi liian voimakkaaksi käynyt ”ohrana”, joka oli tietyissä asioissa osoittautunut epäluotettavaksi. Taustalla vaikutti sosiaalidemokraattien uhkaus välikysymyksestä, ellei Riekki lähde. Valtiollisen Poliisin vakinaistaminen ja Riekin lähtö niputettiin sosiaalidemokraattien kokouksessa
hiukan ennen ratkaisua. Tätä Riekki oli itsekin aavistellut kirjoittaessaan langolleen Halmeen komitean kulkemisesta Aleksi Aaltosen ja sosiaalidemokraattisen puolueen asioilla.600
Myös Kekkoselle oli ollut ennen pitkää selvää, että Riekin olisi lähdettävä. Hän ja Hillilä olivat pohdiskelleet erottamista jo lokakuussa
1936, jolloin Hillilä oli kannustanut toveriaan pyrkimään sisäasiainministeriksi. Hillilän mielestä oli toimittava niin, että Puhakka, joka oli
Riekin suojelija, saataisiin pelistä pois. Myös maakunta odotti ratkaisua.
Tammikuussa 1937 toveruksille oli selvää, että Riekin seuraaja olisi Paavo Säippä. ”Paavon nimittäminen paikalle ei aiheuttane melua, vaan
Rodrigon [Riekin, M. L:n huomautus] erottaminen”, Hillilä ennusti.
On aiheellista uskoa, kuten Anu Heiskanen on todennut, että Hillilä oli
Kekkosta innokkaampi päällikön vaihtaja tässä vaiheessa.601
Päätös oli vaikea sisäasiainministeri Kekkoselle. Hän panttasi päätöstään pitkään. Myös Riekki yritti päästä pälkähästä. Hän neuvotteli
mm. Tannerin kanssa, mutta tämä ei tuntenut lainkaan armoa, sillä sosiaalidemokraattien kanta oli selvä. Muistiosotkua ei kuitattaisi noin
vain; tarvittiin vielä muutakin, ”lepytysuhri”. Kun Riekki tivasi vielä
Kekkoseltakin, mistä häntä arvosteltiin, siihen ei sisäasiainministeri
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osannut vastata. Yleinen mielipide oli kuitenkin häntä vastaan. Vaikka
Riekki uhosi, hän jätti paikkansa kuitenkin vapaaehtoisesti.
Riekki ei jättänyt kuitenkaan ”ohranoimista”. Hän kirjoitti jo maaliskuussa 1938 Pallarille: ”Kun ei ole kiireitä eikä mieltäkään asiallisiin
töihin, naputtelen sinulle kirjeentapaista, vaikkei erikoisempaa asiaakaan ole. Olen edelleen työtönnä eikä maistu sekään vakoilunvastustamisesta kirjoittaminen.”602 Hänellä oli selvästi entisen alansa jonkinlaisia ”konsulttitöitä” viranomaisille.
Riekin mieltä painoivat epäluulot ja katkeruus, mikä ehkä haittasi
työniloakin, niin kuin edellisestä voi ounastella; hänhän oli masentuvaa
tyyppiä. Hän pistäytyi Ratakadulla sillä aikaa, kun ”suuret herrat”, Valtiollisen Poliisin tuore päällikkö Säippä ja nuoremmaksi apulaispäälliköksi nimitetty Bruno S. Aaltonen olivat tutustumis- ja suhteiden
solmimismatkalla Tukholmassa. ”Hiljaista eloa siellä vietetään. Puolella
höyryllä tuskin töitä tehdään ja kaikki ihmettelevät, ettei Säippä vaan
mihinkään puutu eikä edes tapaa muita virastolaisia kuin Aaltosta ja tietysti Thomeniusta allekirjoituksia varten.”
Riekki päivitteli, että Säippä soitteli kaiket päivät huoneessaan
Linquaphonen englannin kielen opetuslevyä, muttei käynyt edes torstai-illan luennoilla, joita hän itse oli ryhtynyt järjestämään. Kun Säippä
oli vihjaissut, että Vaasan osaston samanlaiset levyt voitaisiin ostaa pääosastolle, Riekki päätteli sairaasti, että osastoa oltiin lakkauttamassa.
Hän haisteli Kekkosen ja Säipän salaliittoa. ”Ehkäpä on Kekkosen ja
Säipän tarkoitus painaa valpo hiljaiseksi ja pukahtamattomaksi, mutta
kunhan siinä ei vain olisi ajan päälle sittenkin koira haudattuna – sanotaanhan ehkä sitten, että eipä sitä juuri paljon enää tarvitsekaan ja
vakinaistaminen kuivuu yhtä mitättömäksi kuin palkkojen leveästi lupailtu korotus.”
Riekki oli kuitenkin pahasti väärässä. Valtiollista poliisia ei ollut aikomus ajaa alas. Sen marraskuun lopussa 1938 suorittama ”leikkaus” oli nimittäin kommunistien ”katastrofaalisin palo” kymmeneen vuoteen. Riekin väitteiltä oli kerralla pohja pois. Pidätyksiä varten oli koottu aineistoa
tosin jo hänen päällikkökaudellaan, jolloin ”Urmas Uimonen” (Tauno H.
Taivainen) oli vuotanut säännöllisesti tietoja poliisille kommunistien puuhista. Nyt pidätyksiä oli valmisteltu pari kuukautta. SKP:n organisaatio
tuhoutui kerralla. Sillä oli suuri vaikutus kevään 1939 poliittiseen ilmapiiriin, sillä Taivaisen tunnustuksia referoitiin laajasti lehdissä samalla kun
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kerrottiin kommunistien koulutuksesta Neuvostoliitossa. Operaatio liittyi
sisäasiainministeri Kekkosen kunnianhimoiseen yritykseen tuhota samaan aikaan molemmat ääriliikkeet – IKL ja SKP.603
Vaikka Riekki oli joutunut eroamaan, Valtiollisen Poliisin miehet
näyttävät pitäneen häneen edelleen yhteyttä. Mm. Kemin osaston päällikkö Risto Linna kirjoitti toukokuussa 1938 valmistumassa olevasta
Petsamon vakoilujutusta, jonka tutkinnan aikana oli Rajavartiostolaitoksen ja etenkin sen Lapin komentajan, eversti Oiva Villamon kanssa
ilmennyt ongelmia.604
Tämäkin ”projekti” oli pantu jo Riekin päällikkökaudella vireille.
Riekki oli tehnyt heinäkuussa 1937 matkan Petsamoon. Hän oli tavannut menomatkallaan Rovaniemellä mm. eversti Oiva Villamon ja Petsamossa niitä viranomaisia, jotka sittemmin tutkivat Petsamon vakoilujuttua. Tietoja Rajavartiolaitoksen leivissä olleiden sekaantumisesta vakoiluun oli koottu jo useiden vuosien ajan. Niinpä, kun myöhemmin
on heitetty epäilyksen varjoja pidätyksien aikana päällikkönä olleen Säipän ja sisäasiainministerinä toimineen Kekkosen suuntaan, heillä ei ollut todistusaineiston keruuseen osaa eikä arpaa.605
Riekin lähtö Valtiollisesta Poliisista oli tapahtunut murrosvaiheessa.
Maailmanpoliittinen tilanne oli käymässä yhä uhkaavammaksi, mikä
työllisti myös valtakunnan sisäisestä turvallisuudesta vastuussa olevaa
Valtiollista Poliisia. Sen edeltäjä, paljolti Riekin aikaansaannos ja häneen henkilöitynyt Etsivä Keskuspoliisi oli selviytynyt monista vaikeuksistaan huolimatta tehtävästään hyvin. Kumouksellisia voimia ei ollut
saatu kokonaan kuriin, vaikka Riekki oli asettanut sen 1923 tavoitteekseen. Koska turvallisuuspoliisin työn luonne oli alati muuttuvaa, Valtiollista Poliisia odottivatkin nyt kokonaan uudet haasteet.
Kun Matti Kosonen on katsonut, ettei Riekin jatkaminen Valtiollisen Poliisin päällikkönä ”olisi ainakaan heikentänyt laitoksen toiminnan tuloksellisuutta”,606 sitä emme osaa varmasti sanoa; väite on spekulaatiota. Tosiasia on vain se, että Riekki erosi, mutta jatkoi pitkään hänelle läheisissä tehtävissä, joita oli runsaasti tarjolla. Vaikka hän ei ollut
Valtiollisen Poliisin päällikkö, hänessä oli kuitenkin runsaasti ”ohranaa”
ja intrigoijaa jäljellä.
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V
S OTIEN

1. KOKOOMUKSEN

KURIMUKSESSA

YLIASIAMIEHENÄ

1938–1940

Kun Riekki oli jättänyt Valtiollisen Poliisin päällikön paikan helmikuun alussa 1938, hän jatkoi Sisäasiainministeriössä ns. erityisasiantuntijana, mutta samalla hän ryhtyi haeskelemaan työtä. Hän oli aktiivisesti kirjeenvaihdossa Pohjanmaan Kauppiaitten Osakeyhtiön toimitusjohtaja Aarne Toivosen ja Valtiollisen Poliisin Oulun osaston päällikön Eino Pallarin kanssa. Jo helmikuussa hän kirjoitti Toivoselle mahdollisista työpaikoista: ”Puhu puolestani, kun jotain kuulemaan satut.”
Myös enolleen Victor Burmanille Amerikkaan hän kirjoitti ryhtyvänsä
työn hakuun, ”vaan ei valtion palveluksessa nyt”.1
Toukokuun alussa 1938 Riekki uskoutui Valtiollisen Poliisin Kemin
alaosaston päällikkö Risto Linnalle: ”Kokoomuksen hommiin olen aivan tipalla joutumassa, vaikkei suinkaan innokkuudesta siihen tai puoluetyöhön, mutta työtähän pitää jo viimein saada. Älä vielä puhu tästä
muille. Voi tulla toinenkin mahdollisuus K. O. P:iin, sillä yrittää täytyy
jo, vaikken tiedä mihin oudolla alalla pystyn.”2
Pankinjohtajaa Riekistä ei tullut. Vaikka hän oli usein puhunut halveksivasti puoluepukareista, hänestä tuli 1938 kokoomuksen yliasiamies.
Vaikka puoluesihteerikin oli olemassa, kyseessä oli lähinnä hänelle kuuluvien tehtävien hoitaminen. Riekki toimi tehtävässä vuoteen 1940 saakka.3
Riekki oli näkevinään jo kevättalvella 1938 Saksan vaikutuksen kasvun kansainvälisessä politiikassa. Hän näyttääkin ottaneen tämän toiminnassaan huomioon.
Riekki oli tehnyt kokoomukselle palveluksia ennenkin. Hän oli ollut 1932 hyväksytyn puolueohjelman muotoilussa mukana ja oli kirjoittanut pyynnöstä ohjelmakohdat taistelusta kumousliikkeitä ja rikollisuutta vastaan. Asialliselta sisällöltään kohdat tulivat Riekin mukaan
hyväksytyiksi, ”mutta edelliseen pantiin sitten lisäksi humpuukia Martti
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Pihkalan malliin sosialistien toiminnan lainvastaisuudesta”, hän
kirjoitti tuolloin ystävälleen Jalmari Finnelle.4
Kokoomuksen sanomalehdistö ja johtavat poliitikotkin olivat
olleet Riekkiin hänen poliisipäällikkökaudellaan säännöllisesti yhteydessä; hän oli ollut monille ilmeisesti mairitteleva tuttavuus ja
arvostettu asiantuntija, johon
kannatti pitää langat kuumina.
Yliasiamiehen työssään Riekki näyttää kuvitelleen, että häntä
pidettäisiin auktoriteettina, joka
tietää kommunismista koko totuuden. Ehkä siksi olikin suuri
yllätys, että monet porvarilliset Riekki heti talvisodan jälkeen kuvattusanomalehdet irvistelivät hänen na. Martti Riekin kokoelma.
tulkinnoilleen niin, että hän oli
vähällä joutua naurunalaiseksi.
Tässä yhteydessä voidaankin väittää, ettei hän ollut sittenkään täysin
ymmärtänyt maailman muuttumista.
Kokoomus asetti toukokuussa 1938 vaalitoimikunnan. Yliasiamies
Riekki ja puoluesihteeri Yrjö Leivo pitivät syksyllä eri vaalipiireissä pitäjä- ja kyläasiamiesten neuvottelukokouksia, joiden pitoa jatkettiin seuraavanakin vuonna.5
Riekki oli yhteydessä eri puolille maata, mm. entiseen oululaiseen
aktivistitoveriinsa, kansanedustaja Väinö Kokkoon. Hän kiitteli tätä
elokuussa 1938 hyvästä vaaliyhteistyöstä ja Oulun piirikokouksesta.
”Ehkä tämä sittenkin lähtee kävelemään reippaammassa tahdissa sesongin alettua ja yhteisesti kaikesta tuumiteltuna”, hän kirjoitti.6
Riekki otti työnsä tosissaan. Suurimman suomalaisen oikeistopuolueen edustajana hänen oli ymmärrettävistä syistä pidettävä yhteyksiä
myös ulkomaailmaan ja veljespuolueisiin. Riekin onkin väitetty osallistuneen P. H. Norrménin kanssa vuoden 1938 lopulla Nürnbergin puoluepäiville, mikä ei olekaan mahdotonta.7
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Sanotulla matkalla – mikäli Riekki sellaisen teki – saattoi hyvinkin
olla vaikutusta siihen, että kokoomus otti elokuvan keinot käyttöönsä.
Elokuvahan oli näytellyt suurta osaa propagandassa jo 1920-luvun lopulta lähtien. Kansallissosialistien työssä se muodostui myös tärkeäksi.
Kokoomus esitti Isänmaa kutsuu työhön -vaalielokuvaansa sittemmin
1939 ympäri maata.8
Riekki suoritti ensimmäisen esiintymisensä lokakuussa 1938 Lahdessa. Hänen pääväittämänsä mukaan SDP oli kommunistien kansanrintamataktiikalla soluttama ”Troijan puuhevonen”, jota pitäisi varoa.
Väitteet suututtivat sosiaalidemokraatteja. Riekkiä syytettiin kansanrintamamuistioiden fraasien viljelemisestä.9
Kokoomuksen linja ei muuttunut. Kun se esitti ennen vaaleja, että
kansanvalta oli mennyt liian pitkälle, mikä oli Riekin näkemyksien mukaista, Helsingin Sanomat tarttui väitteeseen heti. Lehti katsoi kokoomuksen tulkinnan tarkoittavan sitä, että vallitseva hallituspoliittinen
suuntaus edusti väärää kansanvaltaa, joka ennen pitkää veisi perikatoon.10
Helsingin Sanomat piti tällaista lähtökohtaa kestämättömänä. Samalla se kummasteli pelottelua, jonka mukaan muut puolueet tekivät
politiikallaan työtä kommunistien hyväksi. Lehti viittasi Riekin aiemmin Oulussa pitämään puheeseen ja totesi, että väitteiltä puuttui uskottavuus. Tästä huolimatta kokoomus toisin kuin muut porvaripuolueet
oli sitä mieltä, ”ettei maan suurinta puoluetta ole suvaittava edes vähemmistönäkään hallituksessa”.11
Helsingin Sanomat muistutti, että ajankohtana, jolloin pieniltä kansoilta vaadittiin yksimielisyyttä, oli väitteitä pidettävä harkitsemattomina ja isänmaan eduista piittaamattomina, mikä vain palveli vasemmistoa.
Vaikka Helsingin Sanomat ei sanonutkaan, että nimenomaan
Riekki oli syypää kokoomuksen ottamaan linjaan, sellainen tulkinta oli
rivien välistä luettavissa. Vaikka päätöksen tekivät ehkä muut, Riekin
vaikutusta linjaan ei voine kiistääkään.
Myös pienviljelijäin ja maalaiskansan puolueen Pohjanmaan Sanan
pakinoitsija ”Punanokka” nälvi Riekkiä. Kun hän pelotteli kommunistien solutuksella, ”Punanokka” ihmetteli, miksi hän ei tiennyt mitään
saksalaisten käyttämästä samasta taktiikasta, jolla he tuhosivat Tšekkoslovakian itsenäisyyden.12
352

Miksi Riekki noudatti varsin oikeistolaista linjaa? Hän ei ollut koskaan luopunut täysin Etsivän Keskuspoliisin kansanrintamataktiikkaa
käsittelevien muistioiden näkemyksistä. Lisäksi on otettava huomioon,
että hän teki nyt politiikkaa. Hän pyrki selvästi kokoomuksen kannatuksen lisäämiseen IKL:n kustannuksella; se edellytti ”perusarvojen”
tunnustamista, IKL:n ohittamista oikealta.
Tosiasiassa Riekki ei liene pitänyt kommunismia eikä varsinkaan sosiaalidemokraatteja suurena vaarana, mistä hän oli kirjoittanut maaliskuussa 1938 enolleen Amerikkaan.13
Vuoden 1939 eduskuntavaalit käytiin kansainvälisen kriisin varjossa. Saksa oli miehittänyt aiemmin lokakuussa 1938 Tšekkoslovakian
Sudettimaan ja maaliskuussa 1939 sen joukot tunkeutuivat Tšekkoslovakiaan mitätöiden samalla Münchenin sopimuksen. Toukokuussa Saksa teki Italian kanssa sotilasliiton (”terässopimuksen”) ja elokuussa
se solmi Neuvostoliiton kanssa hyökkäämättömyyssopimuksen, johon
liittyi salainen lisäpöytäkirja. Asemiin ajo oli meneillään niin idässä
kuin lännessä.14
Kun vaalit käytiin, kokoomus oli kieltämättä voittaja. Se sai 20 kansanedustajan sijasta 26 edustajaa. Edustajamääräänsä se kasvatti ennen
muuta juuri IKL:n kustannuksella. Toiset voittajat olivat maalaisliitto
(56) ja sosiaalidemokraattinen puolue (85). Häviäjiä olivat edistyspuolue (–1), RKP (–3) ja IKL, joka sai neljäntoista sijasta nyt vain kahdeksan edustajaa.15
Kun Riekki vietti huhtikuussa 1941 viisikymmenvuotispäiväänsä,
oululainen Kaiku muisti kehua kotikulmiensa poikaa hänen 1939 pohjustamastaan vaalivoitosta.16 Vaikka Riekin linja toi vaalivoiton, ehkä
oli onni, ettei se saanut laajempaa kannatusta. Massiivisen hyökkäyksen
vastustaminen talvisodassa onnistui paremmin, kun oli laaja hallitusrintama ja mahdollisimman yksimielinen kansa – työväenliike sosiaalidemokraattien johdolla mukaan luettuna.
Riekki päätti erota pian vaalien jälkeen yliasiamiehen tehtävästä.
Hän oli pettynyt ”suureen rahaan”. Hän kirjoitti syyskuussa 1939 Aarne Toivoselle, että hän rupeaisi eläkevaariksi. ”Olisivat tahtoneet, että
ottaisin monopolikseni puolueen huonojen raha-asiain kuntoonpanon
keräämällä suuria seteleitä varakkailta kokoomuslaisilta yli maan. Ilmoitin juhlallisesti asiaa tarkoin harkittuani ällikällä lyödylle valtuuskunnalle, etten pysty siihen nykyhetkellä, jolloin sotakin vielä tuli väliin ja
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pysyin kaikista houkutuslauluista huolimatta päätöksessäni. Olisivat
panneet minut prässiin ja lyöneet rintoihinsa [- -].”17
Jos työ ei tuo tyydytystä, oli itsensä ja muiden pettämistä roikkua
siinä ja nostaa palkkaa, Riekki totesi. ”Kokoomus ei tunnu sen luottamuksen arvoiselta, minkä kansa sille vaaleissa niin runsain käsin antoi,
sillä herrat eduskunnassa eivät uskalla juuri mitään ja minun pitäisi
muka saneerata talousdiktaattoriksi (s. o. rahankerääjäksi) rupeamalla
puolueen satojen tuhansien ehkäpä miljoonien velkaiset asiat”.
Mahdollinen syy eroon saattoi olla myös se, että Riekin kykyjä tarvittiin toisaalla – isänmaan palveluksessa. Muodollisesti hän hoiti tehtävää kuitenkin vuoden 1940 loppuun saakka.

2. YLLÄTYKSIEN TALVISOTA 1939–1940
”ETTEI

JÄÄ AIVAN SYRJÄÄN ”

Riekki kirjoitti enolleen maaliskuussa 1938, että hänellä oli muuten
”melko sileästi menneessä” elämässään murrosvaihe. Hän oli joutunut
vajaan 47 vuoden iässä ja ”suhteellisen terveenä miehenä” jättämään
työnsä Valtiollisessa Poliisissa 17 vuoden jälkeen. Suomessa oli nyt ”vasemmistovärinen hallitus”, ja hän oli joutunut vähitellen silmätikuksi.
Siksi hän katsoi viisaimmaksi erota, sillä muuten olisi ”minulle rakas
virastoni joutunut vaikeuksiin ja painostuksen alaiseksi”.18
Suomen poliittinen tilanne oli Riekin mukaan kuitenkin rauhallinen
– niin kuin aina silloin, ”kun ihmisillä on työtä ja leipää”. Kommunistit
olivat menettäneet ”merkitystään erinomaisen paljon ja muut maailmanparantajat eivät täällä oikein löydäkään parannettavia, siksipä on esim.
IKL-niminen fascismia matkiva liikekin huonossa jamassa”. Vaikka sosialistit olivat myötätuulessa toistaiseksi, hän ei uskonut heidän aiheuttavan
vaaraa. Siksi luja oli maan porvarillinen ja isänmaallinen henki.
Riekki oli ryhtynyt sijoittamaan perintörahojaan, mikä oli varsin
erikoista, sillä hän oli luonteeltaan varovainen, ja pelaamisessa on aina
riskinsä. Hän oli perinyt varsin paljon, sillä hänen vanhempansa olivat
kuolleet 1928 ja 1934. Myös kotitalon myynnistä oli siunautunut sievoinen summa rahaa.
Toivonen oli hoitanut ystävänsä kotitalon myynnin, veroasiat ja tile354

jä. Nyt hän antoi myös sijoitusneuvontaa. Jo aiemmin Riekki oli sijoittanut huomattavan summan Wärtsilä Oy:n osakkeisiin. Nyt seurasi uusia kauppoja: ”Luulisin, että nyt tehtävä kauppa onkin parempi kuin
Värtsilän osakkeet – vaikka en usko huonoksi senkään lopulta koituvan”, hän kirjoitti. Mihin hän rahansa sijoitti, se ei käynyt kirjeestä
ilmi.19
Veri veti kuitenkin vanhaan työhön. Riekki pohdiskeli maaliskuussa
1938 maailman menoa Pallarille. Oli tapahtumassa paljon ja ”vielä suurempaa taitaa olla Saksan taholta tulossa”, hän ennusti. Hän halusi
päästä siihen mukaan, ”ettei jää aivan syrjään ja tule tuollaiseksi höntiksi kuin Martti Wallenius-parka Kuvalehdessä olevista kirjoituksentapaisistaan päätellen”.20
Oliko entinen aktivisti heräämässä henkiin? Mahdollisesti niin oli.
Hän oli 1918 ollut Itä-Karjalan kysymyksestä kiinnostunut lähinnä taloudellisista syistä hyötymistarkoituksessa ja hän oli myös odottanut
Saksalta apua. Sen sijaan heimoasioille hän oli viitannut aina kintaalla.
Saksassa viime aikoina tapahtuneet muutokset hän oli rekisteröinyt
huolella. Hän oli tietoinen uuden Saksan luonteesta jo entisen poliisityönsäkin vuoksi. Hän oli saanut siitä runsaasti lisätietoja elo–syyskuussa 1937 tekemällään Saksan matkalla. Hänen silloin Himmlerin, Göringin, Canarisin ja muiden kanssa käymänsä keskustelut saattoivat hyvinkin olla rohkeiden arvailujen pohjana. Hän tunsi varmasti myös
Adolf Hitlerin idänohjelman, jossa sanottiin suoraan, ettei Saksa havitellut tulevaisuudessa länteen päin; sen elintila oli idässä. Mein
Kampfista, joka oli Riekinkin hyllyssä, oli ollut luettavissa myös Hitlerin ja kansallissosialistien juutalaisviha ja bolševismin inho.21
Riekki kehottikin Pallaria vihjaisemaan Valtiollisen Poliisin Kemin
ja Kajaanin osastojen päälliköille tarpeesta saada tulevana kesänä Karjalan ja Muurmannin puolen tiedustelu aikaan. ”Jos hiljaisuudessa hoksaatte sopivia sinne lähetettäviä miehiä, niin pankaapa muistiin, mutta
älkää muille puhuko. Palataan sitte kesempänä vakavasti asiaan”, hän
kirjoitti.22
Ehdotuksessa oli samantapaista Riekille yksityiskirjeissä tyypillistä
ylilyönnin makua ja salaisista asioista luottamuksellisesti puhumista –
”vain meidän kesken” – kuin hänen 1919 esittämässään vallankaappausvaatimuksessaan. Tosin Saksa oli viime vuosina varustautunut ja osoittanut aggressiivista laajentumishaluaan. Aktivistit – Riekkikin – ilmeisesti
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hyväksyivät sen, sillä monet asiat olivat jääneet 1918–1922 puolitiehen.
Mahdotonta ei olekaan, että hän uskoi Saksan ryhtyvän toteuttamaan ohjelmaansa, vaikka missään kirjeessään hän ei varsinaisesti niin sanokaan.
Suorittiko Riekki puhumaansa tiedusteluretkeä? Varmastikaan hän
ei sitä ainakaan itse tehnyt. Hän oli keski-ikäinen, hyvin syönyt mies,
jonka liikunta oli jäänyt viime vuosina vähälle. Mutta mahdotonta ei
ole, että hän toimi tällaisen retken ideoijana ja organisaattorina.
Terveiset entisille alaisille osoittanevat, että Riekki oli siirtymässä
alueelle, joka ei ollut varsinaisesti kuulunut sisäisestä turvallisuudesta
vastanneelle Etsivälle Keskuspoliisille/Valtiolliselle Poliisille. Rajojen ulkopuolelle suuntautuvan sotilastiedustelunhan oli hoitanut Yleisesikunta. Mahdollista on, että hän siirtyi vuoden 1938 alkupuolella Puolustusministeriön palkkalistoille, mikä selittäisi asian.
Pallari kirjoitti Riekille hiukan myöhemmin 1938 – päivämäärä on
hävinnyt osittain tuhoutuneesta kirjeestä – , että hän oli toimittanut
viestin ajatukset haudottaviksi Risto Linnalle Kemiin. ”Se asia sietää
ajatella, vaikka rahakysymyshän se sittenkin lopuksi on”, hän kirjoitti.23
Kun jääkärieversti Oiva Villamo oli käynyt Pallarin luona, tämä oli
kysynyt Villamolta, miten hän suhtautui itään päin suuntautuvaan tiedusteluun. Villamo oli pitänyt ajatusta tärkeänä, kun Yleisesikuntakaan
ei saanut mitään aikaiseksi. Pallari oli kertomansa mukaan korostanut
sitä, ettei pitäisi luottaa karjalaisiin; mukana olisi oltava suomalaisiakin.
Valtiollisen Poliisin Kajaanin osaston päällikkö Rusko Sihvoselle Pallari
ei ollut puhunut asiasta mitään, eikä aikonut puhuakaan. Hän piti tätä
vielä ”poikasena” ja ”outona tulokkaana”, vaikka mainittu oli kunnostautunut Riekin rinnalla erityisesti suuren vakoilujutun selvittäjänä. Itse
hän oli sitä mieltä, että olisi valittava pohjoinen reitti Norjasta Muurmanskiin. ”Sieltä pitäisi olla mahdollisuuksia ja tietääkö kukaan, mitä
siellä nykyään oikein häärätään.” Sieltä Pallarin mielestä oli mahdollisuus edetä radan vartta pitkin etelään päin. Hän kehotti pyytämään
neuvoja mm. Tatu Valkoselta ja V. O. Itkoselta.
Itään päin suuntautuva salainen sotilastiedustelu tulikin pian Riekin
esittämien näkemyksien jälkeen ajankohtaiseksi. Varmasti sitä olivat pitäneet muutkin tärkeänä, eikä häntä voi missään tapauksessa pitää tämän toiminnan isänä. Tällaista toimintaa johti Yleisesikunnan ulkomaanosasto ja erityisesti sen alainen tilastotoimisto U2. Ulkomaanosaston päällikkö oli tällöin jääkärieversti, myöhemmin jääkärikenraalima356

juri L. R. Melander. Raimo Heiskasen mukaan Lapista käsin tehtiin ennen talvisotaa jo 18 eri tiedusteluretkeä itään.24
Etsivän Keskuspoliisin Kemin alaosaston entinen päällikkö Harri
Paarma (ent. Broms, ent. Paatsalo) on muistellut, miten Kajaanin alaosaston Paul Marttina, joka oli ollut ensimmäisen kerran tällaisella retkellä mukana jo 1919, suoritti syksyllä 1938 parin toverinsa kanssa
”kalastusmatkan” Tuntsajoelle. Retki kuitenkin epäonnistui ja miehet
joutuivat Lapin Rajavartioston komentaja Villamon haukuttaviksi.
Mahdollisesti tämä oli merkki reviirikiistoista, joita tiedustelun parissa
oli aina ollut. Tiedustelutoiminta kuitenkin jatkui. Eversti Melanderin
käskystä Rovaniemelle perustettiin myöhemmin 1938 Tilastotoimiston
alatoimisto U2/P. Sieltä Paarma lähti vuoden 1939 puolella johtamaan
toimintaa itään päin yhteistyössä Villamon kanssa. Riekillä ei ilmeisesti
ollut siinä kuitenkaan osaa eikä arpaa.25
Mutta mikä oli Riekin osuus Marttinan tapauksessa? On mahdollista, että Marttina sai tehtävän sittenkin Valtiollisen Poliisin Kajaanin
osaston päällikkö Sihvoselta Riekin myötävaikutuksella. Riekki ja Sihvonen olivat nimittäin hyviä ystäviä tuolloinkin. Täysin varmaa Riekin
osuus asiaan ei tietenkään ole, sillä hän ei puhu asiasta mitään yksityiskirjeissään, eikä siitä ole tietoja virallisissa asiakirjoissakaan.
Vaikka saksalaisia kulki 1930-luvun lopussa ristiin rastiin Suomea,
Martti Julkunen on osoittanut, että väite Saksan suuresta vaikutusvallasta tuon ajan Suomessa on paikkaansa pitämätön myytti. Kun Kallio oli
1937 tullut presidentiksi ja maahan oli syntynyt punamultahallitus,
melkein kaikki yhteydet – tosin eivät poliisiyhteydet – Saksaan katkesivat. Saksa katsoi, että marsalkka Mannerheim halusi välttää tärkeitä kontakteja. Saksan mielestä Suomi ajoi 1938 ”epäaitoa” puolueettomuuspolitiikkaa, josta se ei pitänyt. Yhteistyö oli mahdotonta myös niin kauan
kuin ulkoministerinä oli Holsti. Vaikka hän erosikin pian, valtiot olivat
1939 eri urilla. Riekin toiveet pääsystä Saksan suureen suunnitelmaan
eivät toteutuneet ainakaan vielä 1938–1939.26
Jotenkin Riekki näyttäisi hyvin aavistaneen, että aika oli muuttumassa entistä rauhattomammaksi. Mahdollisesti hänen pitkä kokemuksensa turvallisuuspoliisin päällikkönä ja taitonsa analysoida ajan merkkejä antoivat hänelle oikeisiin päätelmiin eväitä.
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”EN

TAHDO NÄIN PAPERILLA KAUHUPROPAGANDAA TEHDÄ ”

Sen jälkeen, kun Hitlerin ja länsivaltojen solmima Müchenin sopimus
(1938) oli osoittautunut pelkäksi paperiksi, Führer jatkoi painostuspolitiikkaansa. Kesä 1939 oli ankaraa hermosotaa. Saksan ja Puolan
välit kiristyivät kiristymistään ja johtivat lopulta sotaan.
Riekki informoi ystäväänsä Aarne Toivosta melko säännöllisesti tilanteen kehityksestä. Hän kirjoitti elokuussa 1939, että ulkomaisia diplomaattipiirejä lähellä olevat olivat paljastaneet hänelle tilanteen vakavuuden. Puolan kohtalo oli vaakalaudalla. Englantilaisten mukaan heidän hallituksensa ei tyytyisi enää katselemaan sivusta. Koska Hitler ei
tyytyisi vähempään, hallitus turvautuisi tarvittaessa vaikka aseisiin.27
”En kuitenkaan suursotaan nyt vielä usko: Hitler kyllä ottaa nyt
Danzigin y. m. sen mukana, mutta tuskinpa sentään koko maailma sotaan sen takia paiskautuu, sillä kaikkihan myöntävät, että Saksalla on
melkoisia oikeuksia entisiin alueisiinsa”, Riekki analysoi.
Hiukan ennen Saksan ja Puolan vihollisuuksien puhkeamista – 29.
elokuuta 1939 – Riekki korosti tapahtumien etenemistä nopeasti. ”Kunhan ei vain sittenkin tulisi jonkunlainen sota Saksan ja Puolan välille.”
Hänestä vaikutti siltä, että jatkuva varuillaan olo oli jo väsyttänyt Puolan. Siitä ei ollut enää panemaan vastaan. Sitä paitsi pelkkä urheus ei
riittäisi, jos puuttui rahaa, varusteita ja kuria. Puolalla ei ollut niistä mitään riittävästi. Selkkaukset ja toisten kansallisuuksien vaino – joko provosoidut tai provosoimattomat – saattoivat antaa myös hyvän kiihotuksen aiheen.
Saksa hyökkäsi kuin hyökkäsikin syyskuun alussa Puolaan, jonka jakoon myös Neuvostoliitto osallistui. Englanti ja Ranska julistivat Saksalle sodan. Uusi maailmanpalo, joka uhkasi pian Suomeakin, oli tosiasia. Riekki kirjoitti syyskuun lopussa Toivoselle, että viestit maailman
meriltä olivat murheellisia ja ”myrskyn pyörteet lähenevät pelottavasti
rantojamme”. Häntä huoletti erityisesti Viron asema. Hän aprikoi, tulisiko siitä piankin Neuvostoliiton ”’protektoraatti’ koko neuvostokomentoineen”. Myös Suomen asema oli huono. Ajan Suuntakaan ei ollut
vaatimassa venäläisten koneiden alas ampumista, eikä ”Kekkonen kiiruhda lisäämään rajavartioston ilmatorjunta-aseita, että ’röyhkeät puolueettomuutemme loukkaukset’ joista ukko kuin ukko rehvasteli vielä
keväällä, kun joku polsun kone eksyi Suomen puolelle”, oli torjuttava.
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Riekki kertoi vielä kuitenkin uskovansa ”melko pikaiseen maailman
(väli) rauhan mahdollisuuteen”.28
Kokoomuksen yliasiamiehen tehtävät ilmeisesti sodan uhan vuoksi
jättänyt Riekki harmitteli Suomen heikkoa varustautumista, mikä olikin totta. Perushankintoihin oli ryhdytti vasta hiukan ennen sotaa.
Häntä suututti, että oli vitkuteltu, minkä vuoksi valtion budjetit tulivat
nyt ennätyssuuriksi. Vaikka verot ja kaikki maksut nousivat, rahat eivät
riittäisi sittenkään. ”Ja kaikki tämä suureksi osaksi sen vuoksi, ettei ole
uskottu, että sota on tulossa”, hän filosofoi jälkiviisaasti.29
Riekki haukkui pääministeri Cajanderin, joka oli hänen mukaansa
Viipurin harjoituksien yhteydessä jopa kehaissut sillä, ettei valtio ollut
tuhlannut varusteluun. ”Armeijan varustukset ovat niin puutteellisia ja
sotateollisuuden raaka-aineet niin vähissä, etten voi sanoa osaakaan siitä
mitä jo minäkin tiedän, koska en tahdo näin paperilla kauhupropagandaa tehdä”, hän harmitteli.
Pian tämän jälkeen Neuvostoliiton painostus Suomea ja Baltianmaita kohtaan kasvoi. Riekin pelot alkoivat toteutua. Valtioiden edustajat kutsuttiin Moskovaan neuvottelemaan. Kun Neuvostoliiton ja Baltian-maiden kesken syntyi sopu, Suomen ja Neuvostoliiton välillä sellaisesta ei ollut tietoakaan. Suomi ei halunnut suostua aluetarkistuksiin,
vaikka asiasta oltiin eri mieltä.30
Vaikka Cajander toimi edelleen pääministerinä, ulkoministeriksi oli
noussut tarmokkaan tuntuinen Eljas Erkko, sillä sairastellut Holsti oli
jättänyt paikkansa jo marraskuussa 1938. Kekkonen toimi sisäasiainministerinä.31
Kun Suomi ei taipunut Neuvostoliiton vaatimuksiin, Stalin päätti
hoitaa asian asein. Juri Kilinin mukaan Leningradin sotilaspiiri viimeisteli Suomeen kohdistuvan operaatiosuunnitelmansa lokakuun lopussa
1939, vaikka neuvottelut olivat vielä kesken. Suomeen oli aikomus hyökätä kaikilta suunnilta yhtä aikaa. Tavoitteena oli saattaa operaatio Stalinin syntymäpäivään (21. joulukuuta) mennessä päätökseen.32
Painostuksen kohteeksi joutunut Suomi sai vielä ennen sodan alkua
kuulla järkyttävän tiedon. Neuvostoliiton ja Saksan elokuussa solmimaan ns. Molotov– Ribbentrop -sopimukseen sisältyi salainen lisäpöytäkirja, joka jätti Suomen ja Baltian maat Neuvostoliiton etupiiriin
kuuluviksi. Vaikka oli pelättävissä, että Saksa oli todellakin hylännyt
Suomen, joukko suomalaisia Saksan ystäviä päätti kaikesta huolimatta
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pyytää Hitleriltä apua. Tähän joukkoon kuului myös viimeisenä valttina Riekki.33
Avainasemassa ollut Suomalais-Saksalainen Seura oli pitänyt yhteyksiä Saksaan jo 1920- ja 1930-luvuilla. Myös saksalaisia oli vieraillut
Suomessa. Kun huhuja etupiirijaosta alkoi tihkua ja pelko Saksan politiikan muutoksesta varmistua, seuran jäsenet ryhtyivät toimintaan Saksan luottamuksen palauttamiseksi. Seuran johtokunta kirjoitti Hitlerille
kirjeen, jossa se pyysi tukea Neuvostoliiton painostusta vastaan.34
Lopulta Saksaan päätettiin lähettää delegaatio, vaikka professori T.
M. Kivimäki piti sitä turhana. Siihen osallistuivat Riekki, insinööri
John Rosberg ja pankinjohtaja P. H. Norrmén, koska heidät luokiteltiin
saksalaistenkin tietojen mukaan Kolmannen valtakunnan ihailijoiksi.35
Vaikka Riekki oli entinen kokoomuksen yliasiamies ja hänellä oli
Saksassa hyviä ystäviä poliisihallinnon korkeinta johtoa myöten, on
ehkä harhaanjohtavaa kutsua häntä ”Kolmannen valtakunnan ihailijaksi”. Hän oli arvostellut monesti saksalaisia ja tiesi kyllä Saksan sisäisen tilanteen. Poliisityössään hän oli ollut yhteistyössä Saksan poliisin
kanssa, mutta siihen ei liittynyt välttämättä mitään hämärää eikä edes
ihailua. Tosin hän oli tavannut kesällä 1937 korkeita saksalaisia johtajia,
joiden kanssa hänen käymistään neuvotteluista ei ole täyttä kuvaa.
Riekki pääsi tovereineen SS-johtaja Heinrich Himmlerin puheille
lokakuun alussa. Vaikka Himmler vakuutti, ettei Moskovassa ollut sovittu mitään Suomen päänmenoksi, hän ei luvannut mitään apuakaan.
Toista audienssia suomalaiset eivät saaneet. Kuten tiedämme, tämä matka ja sen jälkeenkin suoritetut, olivat turhia.
Ilmeisen pettyneenä delegaatio palasi kotiin. Riekki muisteli matkaansa myöhemmin hiukan kuitenkin kehuskellen Pallarille: ”Minähän
ihan äkisti jouduin tässä viime kuun vaihteessa Kolmanteen valtakuntaankin käymään sen viskaalien puheilla apua maallemme kyselemässä.
Tulos oli kuitenkin kaikesta klappailuista ja mieskohtaisesta veljeilystä
huolimatta [- -] vähän lupaava.” Teksti oli tyypillistä Riekkiä mahtailuineen. Laihasta tuloksesta huolimatta hän oli kuitenkin sitä mieltä, etteivät suomalaiset aio noin vain alistua.36
Sodan uhkan varjossa Riekki paljasti käsityksiään Valtiollisen Poliisin päällikkö Säipästä, johon hän oli suhtautunut alusta lähtien kielteisesti. Hän väitti, ettei tästä olisi vaikealla paikalla vastuun kantajaksi.
Apulaispäällikkö Aaltonen oli valittanut hänelle ja muillekin ”nykyistä
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komentoa” ja kaikessa Yleisesikunnalle perään antamista. ”Eivät tunnu
herrojen välit parhailta”, Riekki kirjoitti Pallarille. Hänen mukaansa
Säippää haukuttiin ”tuulikkaaksi”, päättämättömäksi ja epäluuloiseksi.
”Älä kuitenkaan pelkää, että etuilisin takaisin valpoon – en suinkaan,
mutta sinun ja ehkä Linnan on hyvä näistä vähän tietää”, hän kirjoitti.
Nyt Riekki paljasti, että hän työskenteli jo Puolustusministeriön
kansliatoimistossa, ”jonka suuret herrat toivoivat” hänen huolehtivan
suurten linjojen valvonnasta. Hänestä tuntui parhaalta, ”etten pistä pahamaineista nokkaani liian pitkälle, sillä ev. Rautsuo ei tietysti tykkää
siitä – niin kuin hänen täällä huoneessani käynneistä sopii hyvin päätellä”. Kun Valtiollisen Poliisin päällikkö Säippä oli ehdottanut, että Riekki siirtyisi ”e. k:hon keskitysleiri y. m. asioita hoitelemaan”, siihen hän
ei ollut ottanut kantaa. Hän totesi samassa kirjeessään, että kenraaliharjoitus (YH) oli ollut hyvä. ”Kumpa se vain sellaiseksi saisi jäädäkin.”
Kirje oli kirjoitettu ennen talvisodan alkua, minkä osoitti puhe YH:sta.
Kirje paljasti myös sen, että hän työskenteli Puolustusministeriössä, jossa hänen tehtäviinsä kuului suurten linjojen valvonta. Sitä Riekki ei
kuitenkaan kertonut, milloin hän oli tehtävään ryhtynyt. Hän oli saattanut olla Puolustusministeriön palkkalistalla jo hyvänkin tovin. Kirje
oli hyvä todiste myös siitä, etteivät vanhat kaunat eversti Rautsuon kanssa
olleet hävinneet mihinkään.
Riekin puheet Säipästä heikkona vastuunkantajana joutuivat vielä
ennen talvisotaa häpeään. Jo 1938 Valtiollinen Poliisi oli hänen johdollaan – ja tietenkin sisäasiainministeri Kekkosen siunaamana – iskenyt
kommunisteihin. Nyt hiukan jälkeen YH:n ensimmäisen päivän
(10.10.1939) Valtiollinen Poliisi oli toistamiseen asialla. Sisäasiainministerin käskystä se pidätti (16. 10.) kaikkiaan 272 kommunistia, joista
16 oli naista. Tämä joukko oli seulottu suuremmasta 3 800 hengen
ryhmästä sillä perusteella, että he toimisivat todennäköisesti erilaisissa
johtotehtävissä sodan aikana. Kun heidät oli kuulusteltu, monet heistä
vapautettiin, sillä he olivat kääntäneet kelkkansa Neuvostoliiton politiikan seurauksena.37
Riekin aiemmat puheet Valtiollisen Poliisin alasajosta joutuivat viimeistään lokakuussa 1939 häpeään. Vaikka Säipän ja Kekkosen toimeenpanemat pidätykset olivat kuin suoraan Riekin oppikirjasta, minkäänlaisia myönteisiä kommentteja kiitettävästi suoritetulle preventiiviselle operaatiolle häneltä ei kuitenkaan kirjeissään herunut.
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Vaikka isku oli ollut ankara, Arvo Tuominen vähätteli Otto Ville
Kuusiselle pidätyksien tuhoa. Hän väitti SKP:n organisaation säästyneen. Se kykenisi hänen mukaansa toimimaan ”ratkaisevalla hetkellä
merkittävästi, jos vain pysymme yhteydessä joukkoihin ja jos meillä on
mahdollisuus tehdä jatkuvasti agitaatio- ja valmistelutyötä”.38
Tosiasiassa SKP oli taistelukyvytön. Kohta sen uskoi Tuominenkin,
joka katsoi viisaimmaksi pysyä Tukholmassa ja pelastaa siten nahkansa,
vaikka hänet oli jo kutsuttu Moskovaan. Muut saivat hänen puolestaan
ottaa Stalinin tarjoaman nukkehallituksen pääministerin salkun.
Kun sodanuhka alkoi olla huipussaan, Riekkiä huoletti Oulun sukulaisten ja ystävien selviytyminen. Toivonen lohdutteli kuitenkin, ettei
perheen vanhasta palvelijasta Pietasta (Pietikäinen) tarvinnut kantaa
huolta. Hän oli jo siirtynyt maaseudulle turvaan. Riekin Elsa-siskolle
hän oli lähettänyt rahaa. Riekin auto taas oli Pohjanmaan Kauppiaitten
Osakeyhtiön tallissa, kuten oli jo vuosia sitten sovittu. Elintarvikkeiden
paikalliseksi hankintapäälliköksi nimitetyn Toivosenkin kirje paljasti,
että Riekillekin oli uskottu tärkeitä tehtäviä: ”Oli mielenkiintoista saada
Eino Pallarilta ne tiedot ja selostukset, mitkä sieltä annoit ja varsinkin
oli hauska nähdä, että sinuakin jälleen isänmaan palvelukseen tarvitaan”, Toivonen kirjoitti.39
Koska sodan uhan seurauksena oli syntynyt flanellipula, Toivonen
käytti tilaisuutta hyväkseen ja aneli Riekiltä apua. Hän pyysi tätä toimittamaan anomuksensa oikeaan osoitteeseen Puolustusministeriössä.
Kaikki flanelli oli nimittäin myyty Oulusta armeijan tarpeisiin, eikä siviileille tahtonut jäädä mitään. ”Kuten tiedät, ei kylmyys meitä täällä
pohjoisessa säästä sota-aikanakaan, joten olisi toivottavaa, että edes tämä
erä saataisiin irtaantumaan reserviläisten perheitten verhoamiseen”, hän
kirjoitti. Riekki ei pystynyt lupaamaan mitään varmaa, vaikka antoikin
toiveita. ”Uskon että suhtautuvat asiaan mikäli suinkin mahdollista myönteisesti.”40
Riekki ei kirjoittanut perheestään sanaakaan. Se oli edelleenkin Helsingissä, missä hän itsekin vielä oli. Sodanaluskirjeissä ei ole vielä toiveita ylimääräisten elintarvikkeiden hankkimisestakaan ja niiden hänelle
Helsinkiin toimittamisesta, mistä hän kyhäsi myöhemmin useita kirjeitä.
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YLLÄTYKSELLINEN

SODAN ALKUVAIHE

Kun neuvottelut olivat ajautuneet umpikujaan, Neuvostoliitto hyökkäsi marraskuun lopussa 1939 lavastetun konfliktin (Mainilan laukaukset) jälkeen Suomeen. Tavoitteena oli vallata Viipuri neljässä päivässä ja
Helsinki kahdessa viikossa. Suomi oli katkaistava Oulun korkeudelta.
Sitä piti tukea voimakkaalla iskulla pohjoisempaa Kemiä kohti.41
Riekki ei puhu sodan taustoista eikä syistä; kirjeitä, jos niitä on ollut, ei ole säilynyt. Entisenä aktivistina, Vienan kävijänä ja suur-Suomen puuhaajana hän oli ollut kannattamassa 1918–1919 interventiopolitiikkaa ja Pietariin hyökkäämistä. Vielä 1938 hän oli todennut haluavansa olla mukana, kun Saksa ryhtyy toimiin, millä hän lienee tarkoittanut toimintaa idän suunnalla.
Heimoretkille osallistujat, aktivistit ja ylipäänsä itää vastaan suuntauneen aggressiopolitiikan kannattajat ovat olleet aina valmiita vierittämään talvisodasta vastuun vain Stalinille ja Neuvostoliitolle – olkoonkin, että kyseessä oli diktatuuri, jonka ideologiaan kuului kommunismin vieminen keinolla millä hyvänsä maailmalle. He eivät ole kuitenkaan nähneet koskaan malkaa omassa silmässään. Kun Neuvosto-Venäjä oli heikko, he yrittivät systemaattisesti kaivaa maata sen jakojen alta;
ensin yhdessä reunavaltioiden, sitten Saksan ja muiden länsivaltojen
kanssa, kun omat voimat eivät riittäneet. Puheita Uralille menosta pidettiin usein 1920- ja 1930-luvulla niin ylioppilas-, aktivisti- kuin lapualaispiireissäkin.42
Sotilaiden ja turvallisuuselimien muisti on pitkä. Neuvostoliitossa
heimoretket ja interventiopuuhat muistettiin varmasti 1939 hyvin. Puna-armeijalla oli käytössään myös tsaarin Venäjän tiedot. Venäjän keisarillinen armeijakin oli aikanaan pelännyt hyökkäystä Suomen kautta
Pietariin. Vaikka Suomesta ei ollut 1939 yksin sellaista suorittamaan, se
oli kuitenkin itsekin syypää syntyneeseen tilanteeseen, jossa aseet puhuivat. Eivät heimoretket eikä tikarinpistopolitiikka olleet ainakaan parantaneet asiaa. Tätä Riekki ei tuonut koskaan esiin; tosiasioiden tunnustaminen ei kuulunut aktivistihenkeen.
Stalin otti kaikki keinot käyttöönsä. Hänen strategiaansa kuului myös
Otto Ville Kuusisen johtaman Terijoen nukkehallituksen muodostaminen. Ajatus ei ollut uusi. Jo Saksan keisari oli vuoden 1918 alussa tilannut avunpyyntöjä Baltiasta ja Suomesta voidakseen lähettää niihin soti363

lasretkikuntansa. Nyt Terijoen hallitus pyysi apua ”fasistihallitusta” vastaan. Vaikka monet pelkäsivät, että sota olisi pian ohi, niin ei käynyt.
Suomalaisten vastarinta oli yllätyksellisen lujaa.43
SKP oli antanut jäsenilleen käskyn tukea puna-armeijaa. Suomen
päättäväisestä asenteesta kertoo se, että Valtiollinen Poliisi pidätti henkilökohtaisen vapauden rajoittamista koskevan asetuksen nojalla heti sodan ensi päivinä 155 henkeä ja lääninhallituksien esityksestä vielä 44
henkeä ja sulki heidät turvasäilöön. Vaarallisimmiksi näistä katsottiin
ns. sotavaratoiminnan järjestäjiin kuuluneet kommunistit. Riekki ei ottanut tähänkään Säipän ja Kekkosen preventiiviseen operaatioon mitään kantaa.44
Loppujen lopuksi monet entiset kommunistitkin halusivat taistella
isänmaansa puolesta, koska he pitivät Neuvostoliiton toimintaa vääränä. Vain muutamia Moskovalle lojaaleja pysyi uskossaan vahvoina.45
Riekki oli väittänyt kokoomuksen yliasiamiehenä vuoden 1939 eduskuntavaalien yhteydessä, että SDP oli ”Troijan puuhevonen”, jonka kommunistit olivat soluttaneet. Vaalivoittoon johtaneessa kampanjassaan
hän oli varoittanut yhteistyöstä sosiaalidemokraattien kanssa. Sen lisäksi, että hänen väitteensä torjuttiin ja niille suorastaan naurettiin, hänen
analyysinsä osoittautui viimeistään talvisodan aikana vääräksi. Sitä osoitti
monien kommunistienkin liittyminen isänmaan puolustajiin.
Oli onni, ettei Riekin väitteitä ollut uskottu. Kansallinen eheytyminen oli antanut Suomelle suuren etulyöntiaseman. Oli tärkeää, että sosiaalidemokraattinen työväenliike ja osa kommunisteistakin oli valmiita
puolustamaan maataan. Miten sen olisi käynyt, jos he olisivat toimineet
toisin? Varmasti yhteinen taistelutahto oli yllätys Riekille, joka ei puhunut siitä myöhemmin halaistua sanaa.
Ulkoministeri Erkko oli yrittänyt viimeiseen saakka Ruotsilta apua.
Kun Suomi oli neuvotellut sen kanssa aiemmin 1930-luvulla, Martti
Turtolan mukaan oli syntynyt sellainen käsitys, että Ruotsi oli lupautunut sotatapauksessa avustamaan suomalaisia useilla divisioonilla. Ruotsin puolueettomuus oli Suomelle kuitenkin suuri pettymys.46
Koska Neuvostoliitto ei tunnustanut Cajanderin hallitusta, Risto
Rytistä tuli uuden hallituksen pääministeri, Tannerista ulkoministeri ja
J. K. Paasikivestä salkuton ministeri. Sisäasiainministerin tehtävät uskottiin aina luotettavan von Bornin käsiin.47
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Helsinkiin kokoontuneet ulkomaalaiset sanomalehtimiehet pelkäsivät, ettei Suomi kestä montakaan päivää. Englantilaisen Daily Expressin
Coffrey Cox sähkötti jo sodan ensi päivinä lehdelleen, että suomalaiset
olivat tiedottaneet hyökkäyksestä ensimmäisen ja viimeisen kerran. Veikkaukset Suomen pikaisesta lopusta osoittautuivat kuitenkin vääriksi.
Ylipäällikkö Mannerheim suoritti ensi päivien hämmingin jälkeen joukkojensa uudelleen järjestelyn, mitä seurasi loistavia voittoja Tolvajärvellä, Pelkosenniemellä, Suomussalmella ja Raatteessa.48
Lappia oli sodan alussa ollut puolustamassa vain kourallinen joukkoja, sillä rajan takaa ei ollut uskottu voitavan edetä massiivisin voimin.
Neuvostoliitto asetti kuitenkin 14. Armeija Petsamon suunnalle ja 9.
Armeija Kantalahden – Sallan suunnalle. Niiden pyrkimyksenä oli edetä Tornioon ja Ruotsin rajalle saakka. Neuvostojoukkojen 122. Divisioona löi viivyttävät kaksi suomalaispataljoonaa ja saavutti kohta Sallan.
Ne saivat haltuunsa tienhaaran, josta oli mahdollisuus edetä Joutsijärven kautta Kemijärvelle ja Savukosken kautta Pelkosenniemelle. Jääkärieversti Villamon johtama Lapin puolustus oli romahtamaisillaan.49
Ylipäällikkö improvisoi ja järjesti puolustuksen uudelleen. Hän erotti Lapin Ryhmän (LR) Pohjois-Suomen Ryhmästä itsenäiseksi ja loihti
vähistä reserveistään puolustukseen lisäjoukkoja. Hän uskoi Lapin puolustuksen jääkärikenraalimajuri Walleniuksen hoidettavaksi. Ehkei toinen ylipäällikkö olisi tehnyt niin. Walleniuksen onnistui kuitenkin pysäyttää vihollisen eteneminen 19. joulukuuta käydyssä Pelkosenniemen
taistelussa ja ajaa vihollista takaa Saijalle saakka, johon rintama vakiintui. Myös Joutsijärven taistelusta tuli tällä rintamalla suomalaisille triumfi.
Riekki ei kommentoinut halveksimansa Walleniuksen voittoja mitenkään yksityiskirjeissään. Nyt oli hänen ”höntiksi” haukkumallaan kenraalilla joka tapauksessa lupa olla sankari.

JÄLLEEN TORNIOSSA 1940
Vaikka Ruotsi jäi puolueettomaksi, Suomi sai siltä selvästi eniten apua
sota-aikana. Kun taistelut siirtyivät ratkaisuvaiheeseen tammikuussa 1940,
Suomi valmistautui myös ottamaan ulkomaisia vapaaehtoisia vastaan. Se
ei ollut kuitenkaan täysin ongelmatonta. Eniten Suomea oli puolustamassa ruotsalaisia vapaaehtoisia. Heistä muodostettiin noin 11 000 so365

tilasta käsittävä taistelujoukko Svenska Frivilligkåren, joka sijoitettiin
lopulta Lappiin.50
Jo sodan alussa oli päämajan yhteyteen perustettu vapaaehtoistoimisto, jonka tehtävänä oli johtaa ulkomailla tapahtuvaa värväystoimintaa. Sen piti ohjata ulkomaille perustettujen ja perustettavien toimistojen työskentelyä sekä ylläpitää yhteyttä vapaaehtoisten puolesta toimivien henkilöiden kanssa. Toimiston piti myös määrätä Suomen puolustusvoimien palvelukseen pyrkivien taloudelliset edut sekä allekirjoittaa
tai valtuuttaa muut elimet tai viranomaiset allekirjoittamaan tehtävät
palvelussitoumukset.51
Vapaaehtoistoimistoon kuului valtioneuvoston edustajana J. O. Söderhjelm. Päämajaa edusti kenraaliluutnantti C. O. Enckell ja Puolustusministeriötä jääkärieversti Oiva Olenius. Toimisto oli sotilaallisessa suhteessa päämajan alaisuudessa, mutta oli vastaavasti poliittishallinnollisessa mielessä valtioneuvoston alainen. Sen piti alistaa tärkeimmät sotilaalliset asiat päämajan ratkaistaviksi ja poliittishallinnolliset
asiat valtioneuvoston asettamalle sotakabinetille. Päämaja antoi vapaaehtoistarpeesta samoin kuin muistakin sotilaallista laatua olevista vapaaehtoisten ottamista koskevista kysymyksistä määräyksiä edustajalleen,
joka tiedotti ne toimistolle.
Kun Riekki täytti huhtikuussa 1941 viisikymmentä vuotta, oululainen Kaiku kirjoitti: ”Viime sotamme aikana nimitettiin hänet jälleen
Tornion rajakomendantiksi huolehtimaan sen kautta saapuvain vapaaehtoisjoukkojen vastaanotosta. Ansioistaan korotettiin hänet res. majuriksi.”52
Riekki, jos kuka, sopikin hyvin Tornioon. Hänhän oli toiminut siellä poliisimestarina ja rajakomendanttina 1919–1923 sekä Etsivän Keskuspoliisin Tornion alaosaston päällikkönä 1920–1923. Valitettavasti
yhtään talvisodan ajan kirjettä Torniosta perheelle eikä juuri muillekaan
eikä heidän kirjeitään Riekille ole säilynyt. Varmasti hän niitä kuitenkin
kirjoitti ja sai, sillä hän oli yleensäkin ahkera kirjoittamaan. Riekin perhe pysytteli koko sodan ajan Helsingissä. Siellä oli lopulta myös hänen
Elsa-sisarensa lapsineen.53
Riekki tiesi hyvin, että vapaaehtoisjoukoissa saattoi lymytä hänen
pelkäämiään ”lievemiehiä”. Vapaehtoisiin saattoi soluttautua myös mistään piittaamattomia sotahulluja tai kommunisteja, jotka olivat liikkeellä rintamaa hajottaakseen tai sabotaasimielessä. Tuossa vaiheessa ei vielä
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Tornioon perustettiin talvisodan alussa vastaanottokeskus, josta tuli Riekin
”työmaa”. Vielä monta kuukautta rauhantulon jälkeenkin hänellä oli ulkomaalaisten vapaaehtoisten vuoksi kädet täynnä työtä. Kuvassa Riekki syventyneenä toverinsa kanssa papereidensa tutkimiseen. Talvisodan historia 4, s. 45.

tiedetty, että Komintern oli käskenyt ruotsalaisia kommunisteja todellakin sabotoimaan Suomen avustamista.54
Riekki oli perillä myös siitä, että maahan saapuvat vieraat sotilaat aiheuttavat aina huolta ja harmeja. Vaikka tuhansien vierasmaalaisten sotilaiden tulo Kemin – Tornion alueelle ehkä aiheuttikin kylmiä väreitä
romantiikannälkäisissä naisissa ja mahdollisesti prostituoitujen ylimääräistä liikehtimistäkin sekä ainakin paljon huhuja, mitään tuntuvaa haittaa siitä ei ollut.55
Tornion vastaanottokeskukseen kuului monia osastoja ja jaostoja.
Sen tehtävänä oli vastaanottaa vapaaehtoiset, tarkastaa heidän passinsa
ja tehdä heille terveystarkastus. Keskuksen oli hoidettava myös ulkomaalaisten tarkkailijoiden asioita ja suomalaislasten lähettäminen äiteineen Skandinavian maihin sotaa pakoon, mikä ei ollut aivan mitätön
juttu. Oli hoidettava aseiden ym. välineiden vastaanottoa ja kuljetuksia.56
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Riekki työskenteli keskuksen vastaanotto-osaston johtajana. Hänen
työtovereitaan olivat mm. jääkärimajuri Ragnar Nordström, pari everstiä ja joukko siviilejä. Osastolla poikkesi usein päämajan edustajana
kenraalimajuri Hannes Ignatius, joka käytännössä lähinnä seurusteli
toisen vanhuksen ja ylipäällikkö Mannerheimin ystävän, ruotsalaisen
vapaaehtoisjoukon komentajan, kenraaliluutnantti Ernst Linderin kanssa.
Koska vapaaehtoisten saapumisen ja huoltamisen lisäksi oli vastattava suomalaisäitien ja heidän lastensa saattamisesta Ruotsiin turvaan, tarvittiin monenlaisia kuljetuksia ja kuljetusvälineitä. Siksi Tornion asemaviranomaisille esitettiin ylimääräisten junien ja vaunujen tilaamis- ja
lähettämisvaltuuksia. Hallitusneuvos Riekille taas toivottiin lisämäärärahoja juoksevien menojen peittämiseksi.
Käytännössä melkein kaikki vapaaehtoiset kulkivat Tornion keskuksen kautta. Kun maahan saapui ”epäonnistuneita” vapaaehtoisia, mitä
sitäkin tapahtui, heidät sijoitettiin työkomppanioihin. Ketään ei saanut
palauttaa Tornioon, sillä vastaanottokeskukselle aiheutui suuria kustannuksia ja vaikeuksia toimittaa heidät maasta pois.
Riekin entiseen kotikaupunkiin Ouluun sijoitettiin tanskalaiset ja
amerikansuomalainen legioona. Tanskalaiset, joita saapui Tornioon jo
joulukuun alussa, oleskelivat Oulun Lyseolla, jossa oli erinomaiset majoitustilat. Heidän vahvuutensa oli maaliskuussa 1940 noin 600 miestä.
Lapualle sijoitettiin vastaavasti erillinen monikansallinen (23 kansallisuutta) ”muukalaisosasto”, johon kuului kaiken kaikkiaan 123 miestä.
Sodan jatkuessa Suomen voimat ehtyivät. Vapauttaakseen joukkoja
Kannakselle päämaja sijoitti ruotsalaisen lentorykmentin ja Svenska Frivilligkårenin Lapin rintamalle, josta suomalaiset joukot kuljetettiin
Kannaksen ratkaisutaisteluihin. Kun länsiliittoutuneet (Ranska ja Englanti) tarjosivat apuaan, Suomi torjui sen. Myöhemmin on paljastunut,
ettei Yhdysvallat ollut edes halunnut täysipainoisesti avustaa Suomea.
Suomen taipumiseen rauhaan on otettu myös toinen näkökulma. Heikki Ylikankaan mukaan avun torjumisen ja rauhan valitsemisen syynä
olikin saksalaisten alustava vihjaisu edessä häämöttävästä Saksan idän
sotaretkestä ja Suomen johtavien poliittisten ja sotilaallisten piirien tietoisesta pyrkimyksen olla silloin Saksan rinnalla, kun veri punnittaisiin.
Tämä mielenkiintoinen tulkinta ei ole saanut kaikkien hyväksyntää.57
Riekin kirjeet eivät tuo mitään lisäselvyyttä rauhan motiiveihin. Joka tapauksessa sodan päättyminen oli sopusoinnussa hänen aiemman
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toiveensa kanssa olla mukana, kun Saksan taholta tulisi jotakin suurta,
kuten hän oli aiemmin kirjoittanut. Rauha mahdollisti Suomen siirtymisen vähitellen sen rinnalle.
Riekki suhtautui monien muiden tavoin epäillen venäläisten rauhantahtoon ja näki tulevaisuuden synkkänä. Vaikka Moskovassa saataisiinkin aikaan jonkinlainen laiha sovinto, oli selvää, ”että saamme olla
ainakin kolminkertaisella mies ja muulla valmiusmäärällä varustettuina
vielä kauan eli kumminkin niin kauan kuin maailmansota tai epänormaali tila jatkuu”, hän kirjoitti rauhanneuvotteluista Toivoselle.58
Moskovan rauhassa Suomi menetti Karjalan (Viipurin, Sortavalan ja
Käkisalmen kaupungit sekä joutui luovuttamaan Hangon tukikohdaksi) ja joutui muutenkin maksamaan tappiostaan suuren hinnan. Brutaali hyökkäys ja suuret menetykset (mm. noin 19 500 kaatunutta, 3 300
kadonnutta ja 43 500 haavoittunutta) aiheuttivat suomalaisissa katkeruutta ja revanssihenkeäkin. Mm. 400 000 karjalaista joutui jättämään
kotinsa ja hakemaan muualta Suomesta katon päänsä päälle. Katkeruutta aiheutti sekin, että kotirintamalla oli oman propagandan seurauksena uskottu voittoon loppuun saakka, vaikka armeija oli jo taistelunsa taistellut.59
Riekin talvisotaan ei kuulunut mitään suuria sankaritekoja. Itse hän
oli jo liian vanha niihin. Hänen poikansa taas olivat vielä liian nuoria.
Riekin sotaan kuului kova tupakantuska ja alituinen harmittelu sillä,
miten kallista polttaminen oli. Hän oli samalla ahkera että säästäväinen
polttaja. Tapansa mukaan hän katkoi jokaisen savukkeen ja poltti ensin
toisen puoliskon.
Pohjanmaan Kauppiaitten Osakeyhtiön toimitusjohtaja Toivonen
joutui esittämään monesti savukkeita jakavaa joulupukkia. Hän kirjoitti
maaliskuussa 1940 Tornion kaupunginhotellissa majaansa pitävälle Riekille lähettäneensä hänelle paria tupakkamerkkiä. ”Lujilla on tupakka
täälläkin, vaan niin lujilla se ei silti vielä ole, ettemme saisi sinun tuskiasi tyydytetyiksi”, hän vitsaili. Hän kertoi olevansa Oulun läheisellä
Madekosken huvilallaan sotaa paossa ja olevansa varsin tyytyväinen elämäänsä.60
Suurimmaksi murheen aiheeksi Riekille nousi epäilemättä rakkaan
Sarapään pakko-otto evakkojen käyttöön. Kun rauha oli koittanut maaliskuussa 1940, viranomaiset olivat tiedustelleet kautta rantain huvilan
saamista tarkoitukseen; asunnoistahan oli ankara pula. ”Pieta äsken soitti
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Jokelasta ja sanoi kuulleensa Sarapäätä käydyn katsomassa siirtoväelle ja
oli tietysti ainakin hämillään”, Pallari kirjoitti Riekille.61
Riekki hoiti tällöin vielä vapaaehtoisten asioita, eikä hänen pääsystään seuraavana kesänä huvilalleen ollut mitään tietoa. Hänen sisarensa
taas oli sairaana, eikä hänkään ollut sinne tulossa. Siksi Riekki ja hänen
sisarensa luovuttivat huvilan pyydettyyn käyttöön. Myöhemmin Riekkiä
harmitti suunnattomasti, että hän oli ollut liian hyvänahkainen.
Rauha ei armahtanut Riekkiä vapaaehtoisten asioista. Ne sitoivat
häntä vielä tovin. Ongelmat, joita oli syntynyt, vaikka mies ei olisi taistellut päivääkään, eivät olleetkaan aivan niin yksinkertaisia kuin oli uskottu.
Kenraalimajuri Enckell kirjoitti Riekin vahvistamana toukokuussa
1940, että vapaaehtoistoimisto pyrki kaikkien ulkomaalaisten mahdollisimman pikaiseen kotiuttamiseen, ellei palveluksen jatkaminen ollut aivan välttämätöntä. Uusia palvelussitoumuksia ei enää kuitenkaan tehty.62
Riekin kirje toukokuussa 1940 eversti L. Leanderille kertoo selvää
kieltä jälkipyykin sekavuuksista, jotka harmittivat häntä. ”Saanko vieläkin vaivata Teitä näillä sekaviksi käyvillä vapaaehtoisten palkkausasioilla”, hän kirjoitti. Nyt alkoivat hänen mukaansa olla niskassa jo ulkomailta palaavat suomalaisetkin, joita oli taistellut useissa eri joukko-osastoissa. ”He esittelevät meille palkkavaatimuksiaan taannehtivasti ja sanovat etteivät ole yleensä saaneet muuta kuin päivärahansa”, hän kirjoitti.63
Riekki kertoi ymmärtävänsä ulkosuomalaisten vaatimuksia, sillä he
olivat kuulleet muille maksetuista palkoista. He joutuivat nyt odotellessaan mahdollisia laivoja elämään puutteessa ja saattoivat ajautua pitkiin
ryyppykausiin. ”Joku uskonto läpi linjan tähän saada pitäisi näiden suomalaistenkin kohdalta”, hän toivoi.
Kun sosiaaliministeriö tiedusteli Oulussa olleista tanskalaisista vapaaehtoisista, joista muutamat halusivat jäädä maahan ja toivoivat työlupaa,
ministeri K. A. Fagerholm oli heti valmis hylkäämään tällaiset anomukset. Hänen mielestään kaikille omille kansalaisillekaan ei riittänyt työtä.
Riekki joutui antamaan asiasta lausunnon. Hän kertoi muistuttaneensa,
että myös ministeri Fagerholm oli ollut puuhaamassa vapaaehtoisia Suomeen. Siitä ei päästäisi mihinkään, ”että jokunen määrä, ehkä muutamia
satoja, kaikenkarvaisia näistä jää joksikin aikaa maahan vastukseksi”.64
Riekki kertoi myös viitanneensa ylipäällikön tahtoon, että maahan
jääviä vapaaehtoisia kohdeltaisiin hyvin, sillä monet eivät pääsisi poliittisten olojen vuoksi heti takaisin kotimaahansa. Esimerkiksi Tanska ja
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Norjahan oli miehitetty. Ei ollut muuta mahdollisuutta kuin antaa heille työlupa, vaikka se herättäisi omissa kansalaisissa tyytymättömyyttä.
”Muuten k. o. henkilöt on valtion varoilla elätettävä, ilman että he edes
työtä korvaukseksi tekevät.” Hän toivoi kuitenkin, että monet näkisivät
parhaaksi palata vähitellen kotimaahansa.
Vaikka sodan päättymisestä oli jo tovi, vapaaehtoisten kotiuttaminen oli vielä kesällä 1940 kesken. Riekki kirjoitti kesäkuussa 1940 Toivoselle tuskastuneena, että aina kun hän oli saanut jonkin kotiuttamisreitin valmiiksi, se menikin tukkoon. Hän arveli selviytyvänsä puuhasta
kuitenkin kesäkuun loppuun mennessä.65
Riekki joutui sovittelemaan myös vapaaehtoisten ja majoitusliikkeiden keskinäisiä kiistoja. Hotellimaksut olivat olleet varsin suuria, eivätkä kaikki vapaaehtoiset olleet kyenneet maksamaan niitä. Kyvyttömyys oli aiheutunut siitä, kun monet olivat joutuneet odottamaan Helsingissä kotimatkalle lähtöään liian pitkään. Osan laskuista maksoi Suomen valtio, mutta osa jäi hotellien kärsittäväksi. Muutamien juopuneiden vapaaehtoisten välille oli tullut Petsamoon menomatkalla vielä riitaa sillä seurauksella, että nämä olivat joutuneet käsirysyyn ja heidän
uudet vaatteensa olivat repeytyneet. Jälleen lasku oli kasvanut. Ei auttanut muu kuin ostaa uusia vaatteita kotimatkalla oleville.66
Riekin selvityksestä käy ilmi, että muutamille vapaaehtoisille maksettiin korvauksia ja päivärahaa harkinnan ja aseman mukaan. Mielenkiintoinen tapaus oli esimerkiksi englantilainen ”lentäjä Graham”, joka
oli todellisuudessa venäläinen emigrantti, ruhtinas Galitzin. Hän oli ainoa englantilaisista vapaaehtoisista lentäjäupseereista, joka hyväksyttiin
ilmavoimien palvelukseen. Kun vapaaehtoistoimisto aikoi maksaa Kulosaaressa majailleille pienempää päivärahaa, ylipäällikkö puuttui peliin.
Riekin mukaan hän katsoi, että henkensä uhalla Suomeen tulleet ulkomaalaiset ”ansaitsevat – maan maineenkin vuoksi – kustannuksista huolimatta mahdollisimman hyvän hoidon, semminkin kun heidän joukossaan oli useita n. s. säätyläisiä ja yhteiskunnallisen asemansa kotimaassaan jättäneitä miehiä”.
Kaikki vapaaehtoiset eivät olleet päässeet lainkaan rintamalle. Monet
miehet, joiden kotiin pääsykin kävi suursodan laajenemisen vuoksi mahdottomaksi, katkeroituivat. Ylipäällikkö ei halunnut Riekin mukaan
heidän taakkaansa lisätä. Olisi ollut kohtuutonta hylätä kaikkia heidän
esittämiään, usein tosin ylettömiäkin korvausvaatimuksiaan.
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Koska suuri osa vapaaehtoisista oli elänyt kaukana rintamasta, innostusta ja energiaa oli riittänyt muuhun. Tämän Riekikin oli havainnut. Valtiollisen Poliisin Oulun osaston päällikkö Pallari kirjoitti hänelle jatkosodan alussa, että hänellä oli helppoa Oulussa. Hänen riesanaan
eivät olleet edes tanskalaiset vapaaehtoiset, kuten talvisodan aikana, jolloin he olivat hänen mukaansa jättäneet Ouluun 30 aviotonta lasta.
”Hyvin kohtuullinen jäämistö.” Oululainen muistitietokin tietää, että
monien oululaisperheiden tyttäriä lähti kesällä 1940 Helsinkiin ”pitsinvirkkauskursseille”, kuten pälkähästä päästämistä silloin kutsuttiin.67

3. VÄLIRAUHAN
VAPAAEHTOISTEN

JA UUSIEN SOTIEN AIKA

1940–1945

PARISTA TOIMITUSJOHTAJAKSI

Sotatila jäi rauhan teosta huolimatta voimaan ja armeija toimintavalmiiksi. Marsalkka Mannerheim jatkoi ylipäällikkönä. Suomalaiset alkoivat puhua välirauhasta; puolustusministeri Juho Niukkanen käytti
nimitystä jo helmikuussa 1940. Tätä on tulkittu siten, että syntynyt
rauhantila nähtiin vain väliaikaisratkaisuna, valerauhana, jonka toivottiin pian muuttuvan paremmaksi. Sen aikana varustauduttiinkin puolin ja toisin.68
Risto Ryti muodosti maaliskuussa 1940 uuden hallituksen. Ulkoministeriksi tuli Rolf Witting, valtionvarainministeriksi Väinö Tanner, jonka
vaihtamista ulkoministerin paikalta ”Saksan syöjänä” oli vaatinut erityisesti Erik Serlachius. Puolustusministeriksi tuli marsalkan luottomies,
kenraali Rudolf Walden. Sisäasiainministerinä jatkoi Ernst von Born.
Kun presidentti Kallio sai elokuussa vakavan halvauskohtauksen, pääministeri Ryti joutui hoitamaan myös hänen tehtäviään loppuvuoden.69
Hitler hyökkäsi huhtikuussa Tanskaan ja Norjaan. Toukokuussa hän
iski Hollantiin, Belgiaan ja Ranskaan. Norja ja Ranska antautuivat kesäkuussa. Norjan miehitys kariutti lopullisesti Pohjoismaisen puolustusliiton. Kun Saksa eteni lännessä, Neuvostoliiton oli helppo toimia toisaalla. Moskovan rauha loi sille strategisesti edullisen tilanteen hyökätä
uudelleen Suomeen.70
Neuvostoliitto miehitti kesäkuussa 1940 Baltian maat ja pakotti Romanian luovuttamaan alueitaan. Ribbentrop-sopimus antoi vapaat kä372

det Suomeen, joka joutui ankaran painostuksen kohteeksi. Mm. Petsamon nikkeli, Ahvenanmaa ja Hangon tukikohdan huoltaminen olivat
esillä. Myös Suomen äärivasemmiston liikehtiminen kärjisti suhteita.
Syksyllä esiintyi jo hyökkäyshuhuja.71
Koska talvisodan jälkeen perustettu SNS (Suomen–Neuvostoliiton
rauhan ja ystävyyden seura) aiheutti hallitukselle paljon päänvaivaa,
eikä hallitus ehkä luottanut täysin Valtiollisen Poliisin päällikön Säipän
ammattitaitoon, se kääntyi Riekin puoleen. Puolustusministeriöön perustettiin hänen johdollaan toimiva tutkintayksikkö tarkkailemaan
SNS:ää. Sisäasiainministeri von Born oli selvästi kysynyt Riekin mielipidettä, kun tämä vastasi elokuussa, että ”tri Ruutu yms. ovat hyvin tarkoin varottavia tyyppejä”. Mainittu entinen aktivistitoveri oli reivannut
selvästi kantaansa ja oli yrittänyt laajentaa hallituspohjaa vasemmalle.
Sen sijaan johtaja Salmio oli harmiton, kiltti mies, jonka tulo hallitukseen ei vaikuttanut puoleen eikä toiseen. Riekin varoitus ja toimintaohje kuuluivat: ”Meidän on varottava n. s. ’suomettarelaisuutta’ nykyisessä suhtautumisessa Venäjään.” Hän viittasi Norjan tapaukseen, jossa
Gestapo oli pannut toimeen laajoja pidätyksiä hyvällä menestyksellä.
Oli säilytettävä jyrkkä linja. ”Jos Sundström vain jotain tekee, niin armotta turvasäilyyn.”72
Riekki varotti myöhemmin lokakuussa von Bornia toistamiseen vasemmiston ”hyysäämisestä”. Hän oli nimittäin kuullut, että Valtiollinen
Poliisi oli käsittänyt hallituksen suostuneen vain noin 50 kommunistin
ottamiseen turvasäilöön, eikä se uskaltanut enempään pyrkiäkään, koska 55 oli jo istumassa. Kuitenkin ”ryömäläiset” työskentelivät intensiivisesti työväen keskuudessa, minkä vuoksi määrän lisääminen oli paikallaan. ”Eikö olisi Hra Ministerin mainittava Säipälle, ettei hallituksen
puolelta ole estettä –, jos kerran syytä lisäpidätyksiin on.” Ehkä Riekki
halusi myös osoittaa olevansa Säippää pätevämpi näkemään, mikä oli
oikein ja kohtuus.73
Vaikka Riekki jatkoi työtään Puolustusministeriössä, hänellä teki
mieli johonkin siviilitehtävään. Hän kirjoitti kesäkuussa Toivoselle, että
hän rupeaisi hakemaan työtä, ”jos sitä tällaisena aikana näin vanha ja
yksipuoliseksi kangistunut mies enää saa.”74
Riekki oli ryhtynyt jo talvisodan alla sijoittamaan perintörahojaan.
Nyt hän toivoi kaikesta huolimatta, että maailmansota päättyisi pian,
sillä verotaakka oli muodostunut kestämättömäksi. Hän pyysikin Toi373

Reservin majuriksi ylennetty Riekki vaimoineen ja upseerikokelaspoikineen
1940 talvisodan jälkeisissä tunnelmissa. Martti Riekin kokoelma.
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voselta kesäkuussa tileiltään rahaa, sillä hän kertoi maksavansa vuosien
1938 ja 1939 veroja, mikä oli kova pala ”työttömälle”. Hän muistutti,
kuinka hän oli hokenut, että sosialistit esittäisivät vielä ”väkevän laskun
osanotostaan (kaikella kunnioituksella) sotaan”. Sosialisoiminen – ei vähimmin tukkukaupan alalla – , niin kuin sosialismin aapisessa sanottiin
– astuisi hänen mielestään ”huiman askeleen eteenpäin”.
Mahdollisesti Riekkiä myös masensi uhka joutua raastupaan lapsuuden kodin vanhan palvelijan kanssa nousseesta eläkekiistasta. Tämä nimittäin tiedusteli syksyllä 1940, miten hänen eläketurvansa oli aiottu
järjestää. Riekki kertoi Toivoselle vastanneensa, että hän lähettäisi lähipäivinä rahaa ja koettaisi toimia niin, että palvelijalle maksettaisiin joka
neljännesvuosi sama summa. ”Saa nyt nähdä tyytyykö hän tähän, vaan
antautuuko taas virkatielle.” Ilmeisesti palvelija suostui. Riekki lähettikin hänelle niin kuin toisellekin lapsuudenkotinsa entiselle palvelijalle
säännöllisesti rahaa, joulupaketteja ym. pientä tavaraa, mikä hänelle ansioksi luettakoon. Vastaavasti hän kyllä juoksutti näitä erilaisilla asioillaan, ”hamstraamassa” ruokaa yms.75
Kesällä 1940 tapahtui se, mitä monet suomalaiset olivat salaisesti
toivoneet, ilmeisesti Riekkikin. Elokuussa Saksan päämaja sai käyttöönsä tutkielman Fall Ost, joka oli perustana Hitlerin jatkotoimille. Hitler
teki joulukuussa lopullisen päätöksen hyökkäyksestä Neuvostoliittoon
antamallaan ohjeella N:o 21, jonka jälkeen alettiin puhua Operaatio
Barbarossasta. Liittolaisia edellyttävä sotaretki ajateltiin noin puoli vuotta kestäväksi. Suomen tehtäväksi siinä oli varattu Norjasta käsin toimivan armeijan keskitysmarssin tukeminen ja toimiminen sen rinnalla.76
Hitler päätti myös lähteä tukemaan Suomea. Sitä varten hän kutsui
elokuussa 1940 marsalkka Herman Göringin ja everstiluutnantti Joseph Veltjensin luokseen keskustelemaan tilanteesta. Keskustelun tulos
ja Hitlerin käsky olivat yksiselitteisiä: Suomelle oli annettava aseapua.
Niinpä Veltjens matkusti Suomeen tarjoamaan palveluksiaan.77
Voi hyvinkin pitää paikkaansa, että avuntarjoukseen oli vihjaistu jo
tavisodan aikana. Joka tapauksessa oli ymmärrettävää, että Suomi Neuvostoliiton painostuksen alaisena tarttui tarjoukseen; se halusi sekä aseita että turvaa Saksalta. Niinpä kun Veltjens tapasi elokuussa marsalkka
Mannerheimin, pääministeri Rytin ja ulkoministeri Wittingin, he sopivat sekä asehankinnoista että ohimennen myös Saksan kauttakulusta.
Kauttakulusta tehtiin syyskuussa sotilassopimus, joka vahvistettiin vielä
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poliittisella puolella. Näin Suomen ja Saksan suhteet lämpenivät kovaa
vauhtia. Yksi osoitus siitä oli sotilaiden kanssakäymisen lisääntyminen.
Erityisesti kenraalimajuri Paavo Talvelan matkat Saksaan olivat tästä hyvänä osoituksena, vaikkeivät ne olleetkaan kovin merkityksellisiä.78
Jo kesällä 1940 oli näkynyt merkkejä myös sosiaalidemokraattien
suhtautumisen muuttumisesta. Riekkiä kiinnosti Helsingin sosiaalidemokraattisen kunnallisjärjestön alaiseksi perustettu nuorten puolueosasto Raivaajat, jonka puheenjohtajana toimi järjestösihteeri Kalle
Lehmus. Koska osasto omaksui varsin ennakkoluulottoman asenteen
Saksaan ja Italiaan, se ei miellyttänyt kaikkia; vanhoilla linjoilla olevat
sosiaalidemokraatit väittivät osaston julkilausumissa olevan ”fasistisia
sanakäänteitä”. Riekki, jonka tiedustelutyö jatkui, näki Raivaajan ottaneen tietyltä osin mallia Saksan saavutuksista ja järjestelmästä.79
Myös Suomen Aseveljien Liiton perustaminen elokuussa kertoi mielipideilmaston muutoksesta. Sosiaalidemokraatit eivät olleet hyväksyneet rintamamiestoiminnan kytkemistä Vapaussodan Rintamamiesten
Liittoon, mutta uudessa liitosta he olivat innostuneita. Siinä heillä oli
alusta lähtien suuri vaikutusvalta. Liiton puheenjohtajaksi tuli kenraalimajuri Talvela. Suuren merkityksen Suomen Aseveljien Liitossa sai sen
puolisalainen tiedostusorganisaatio Suomen Aseveljien Työjärjestö (SAT).80
Myöhemmin järjestön nimi muutettiin muotoon Vapaus – Isänmaa
– Aseveljeys (VIA), joka oli Eero A. Wuoren keksintöä. SAT–VIA:n
kummisetinä on mainittu useitakin eri nimiä. Etsivän Keskuspoliisin
entiset päälliköt Ossian Holmström ja Riekkikin kuuluivat tähän joukkoon. Järjestön kenttäorganisaatiota käsittelevän muistion mukaan siihen kuului peräti 15 000 miestä. Puuhassa mukana ollut L. A. Puntila
oli merkinnyt omaan kappaleeseensa, että Riekin ehdotuksesta julkisuudessa oli syytä puhua vain 1 500 miehestä, mikä sittemmin lienee
tapahtunutkin.
Vaikka Riekki oli näin ”hengessä mukana”, hän oli selvästi varovainen. Hän lähetti Pallarille lokakuussa 1940 erään Suomen Aseveljien
Liiton toimihenkilön raportin luettavaksi ja pyysi kommenttia. ”En
suinkaan pane sille ja siinä annetuille tiedoille liiallista arvoa ja merkitystä – paremminkin kuin muillekaan maallikkojen tiedoille”, hän kehaisi, vaan häntä kiinnosti asiassa aivan muu. Hän halusi tietää Pallarin
kannan, ”veljeilevätkö liikaa sosialistien kanssa ja jarruttavatko entiset
rintamamiehet”.81
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Täytyy muistaa, että vielä vuotta aiemmin Riekki oli puhunut
SDP:stä kommunistien soluttamana ”Troijan puuhevosena”. Vanha koira ei selvästikään hotkaissut heti uutta luuta, vaan haisteli sitä ikään
kuin se olisi sisältänyt myrkkyä tai ollut ainakin pilaantunut.
Myöhemmin marraskuussa 1941, jolloin tilanne oli tietenkin jo toinen, Riekki kertoi, että SAT:lla oli monenlaisia asioita kansalle selitettävänään, ”mutta ohranoimisen olemme siltä kieltäneet myöskin kansanhuollon alalla”. Hän uskoi, että järjestöstä tulisi entistäkin parempi.82
Samalla kun Suomi läheni kesällä 1940 Saksaa, Neuvostoliitto valmistautui panemaan Molotov – Ribbentrop -sopimuksen lisäpöytäkirjan päätöksiä täytäntöön. Se valmistautui Suomen valtaamiseen. Kimmo
Rentolan mukaan Neuvostoliitto pyrki tavoitteeseensa nimenomaan salaisen poliisinsa (NKVD:n) avulla. Sen tehtävänä oli luoda sitä varten
toimintaverkosto, jollainen talvisodan aikana oli vielä puuttunut. Verkosto olikin vuoden 1940 loppupuolella jo hyvässä vaiheessa.83
Mutta kun Neuvostoliiton ulkoministeri Molotov vieraili marraskuussa 1940 Berliinissä, tilanne oli jo muuttunut. Kun hän neuvotteli
Hitlerin kanssa eri kysymyksistä, tämä oli haluton puhumaan lisäpöytäkirjaan liittyneistä kysymyksistä. Molotov teki oikean johtopäätöksen:
Saksa oli kääntänyt kelkkansa. Vielä neuvottelujen kuluessa hän saikin
Moskovasta tiedon, jonka mukaan Saksa oli valinnut Suomen yhdeksi
tukialueekseen hyökkäykselleen itään. Tilanteen muuttuminen vei suureksi osaksi pohjan pois NKVD-suunnitelmalta.84
Riekkikin näki tilanteen vakavana. Hän valitti marraskuussa 1940
maan taloudellisesta tilanteesta Toivoselle. Häntä huoletti se, miten hoidettaisiin siirtoväki ja korvaukset maitaan antaneille. Myös suhteiden
kiristyminen Neuvostoliitoon harmitti. ”Ryssä on vaatelias ja tiukka
Ahvenanmaan asiassa esimerkiksi”, hän kirjoitti. Neuvostoliittoa kismitti myös kauttakulku. Vaikka saksalaiset kehottivat olemaan varovaisia ”ryssän” kanssa, heidän sympatiansa olivat hänen mielestään kuitenkin melko selvät.85
Yksi merkki suhteiden suotuisasta kehityksestä oli Suomalais-Saksalaisen Seuran saama kannatus. Riekki tiedustelikin marraskuussa Toivoselta, oliko Väinö Kokko pannut Oulussa jäsenkeruun käyntiin; muualla se oli hänen mukaansa mennyt hyvin.
Riekin mielestä oli selvää, ettei Neuvostoliitto ollut luopunut Suomesta; se odotti maan kurjistumista. ”Moskovan uusin ohje täällä ole377

valle lähetystölleen on kuvaava – se ei ole kansan tiedossa: ’jos toinen
puoli ei suhtaudu suopeasti, ei meidän (ryssäin) ole aihetta näytellä hyvien suhteiden harrastamista’.” Kaikesta huolimatta hän oli kuitenkin
optimistinen: ”Sotaa ei silti vielä tule, sillä muistavat viimetalvisen vaikeuden ja Balkanin puolessa on nokko huolia heilläkin.”
Loppuvuosi toi lisädramatiikkaa. Presidentti Kallio kuoli joulukuussa kotimatkansa alussa Helsingin rautatieasemalla marsalkka Mannerheimin käsivarsille. Presidentinvaali suoritettiin pian, jolloin Ryti tuli
eduskunnan äänin valituksi uudeksi tasavallan presidentiksi. Uuden
hallituksen muodosti edistyspuolueen J. W. Rangell. Ulkoministerinä
jatkoi Witting, puolustusministerinä Walden ja sisäasiainministerinä
von Born. Hän erosi kuitenkin toukokuussa 1941 siirtoväen pika-asutuslaista syntyneen kiistan vuoksi, jolloin uudeksi sisäasiainministeriksi
nimitettiin Toivo Horelli.86
Riekki kirjoittikin joulukuussa 1940 Toivoselle hallituksen vaihdoksesta. Hän uskoi, että uudeksi presidentiksi valittu Ryti saisi ennen pitkää
diktaattorin aseman. Itse hallitus muuttuisi sen sijaan vain vähän. ”Mainio asia sekä ulos että sisäänpäin oli tietysti [- -] yksimielisyys”, hän filosofoi. Yksimielisyyden säilyttäminen olikin hänen mielestään nyt tärkeää.87
Kun Ryti, Mannerheim ja Witting olivat hoitaneet neuvottelut Saksan kanssa ja valinneet maan uuden linjan, Rangellin hallitus ei ryhtynyt sitä horjuttamaan. Nyt vallan ytimeen kuului vain hiukan suurempi
joukko. Presidentti Rytin, pääministeri Rangellin, ylipäällikkö Mannerheimin ja ulkoministeri Wittingin lisäksi siihen kuului selvästi myös sosiaalidemokraattien johtaja Tanner.
Vaikeana aikana Riekillä oli myös ilon aiheita. Hänet valittiin nimittäin joulukuussa 1940 Oy Uuden Suomen toimitusjohtajaksi. Onnitteluja sateli läheltä ja kaukaa. Hän kiitteli Toivosta onnentoivotuksista
ja kertoi asian tulleen esille yllättäen ja olleen heti selvä. ”Vaikea purkkihan se on ja ala outo, mutta kun kaikki tuttavat vilpittömästi näyttävät uskovan, että minä ’pärjään’, niin täytyy itsekin uskoa ja vakavasti
yrittää. Onhan jo ikääkin ja aika vakiintua ja kun nämä yhteiskunnan
kakut tuntuivat jäävän tilapäisluontoisiksi niin hassasin.”88
Vaikka Riekki toimi lehtialalla koko sota-ajan ja sen jälkeenkin aina
kesään 1958 saakka, hän toimi jatkosodan aikana kuitenkin merkittävissä tiedustelu- ja muissa tehtävissä. Hänellä oli jatkuvasti myös silmää
maailmanpolitiikan pohdintoihin kirjeissään.89
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Jatkosodasta on puhuttu ns. erillissotana. Suomi saikin sodan loppuvaiheessa ja rauhanteossa erilliskohtelun, koska sen tavoitteet olivat silloin jo muuttuneet. Saksan idän sotaretken alkaessa Suomi oli kuitenkin kiistattomasti sen rinnalla aseveljenä, joksi se tietoisesti ryhtyi. Suomen johto sai varman tiedon sotaretken valmisteluista tammi–helmikuussa 1941, jolloin Yleisesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Erik
Heinrichs vieraili Saksassa ja tapasi mm. Saksan maavoimien esikuntapäällikön, kenraalieversti Franz Halderin.90
Myös Riekin toive olla mukana maailmanhistoriallisessa kehityksessä alkoi näin kantaa hedelmää. Milloin hän sai tietää, että tilanne oli
muuttunut, ja että Suomi oli Saksan vanavedessä, ei ole varmuutta. Hänelle tarjoutui kuitenkin jo helmikuussa 1941 tilaisuus olla muuttamassa maailmaa suomalaisen SS-pataljoonan mukana, mistä hän ei halunnut kieltäytyä, kuten tuonnempana käy ilmi.
Riekki ei ollut keskeisesti mukana niissä neuvotteluissa, jotka koskivat mahdollista yhteistyötä Saksan kanssa, mutta todennäköisesti hän
tiesi jotakin niistä, sillä vaikka neuvottelut olivat salaisia, salaisistakin
asioista vuotaa tietoja ja ainakin leviää huhuja. Myös hänen henkilökohtainen osallistumisensa SS-pataljoonan luomiseen sai varmasti miettimään asioita.
Suomen liittymisestä Saksan rinnalle alkoi olla jo huhtikuussa Ruotsillakin hajua. Kun Suomen tiedustelupäällikkö, eversti L. R. Melanderilta kysyttiin, suunnittelivatko suomalaiset Saksan kanssa hyökkäystä
itään, hän myönsi yhteistyön, vaikka hän pitikin sitä lähinnä teknisenä.
Hänen mukaansa toiminnassa oli varattu rooli Ruotsillekin: kun suomalaiset hyökkäisivät etelässä ja saksalaiset pohjoisessa, Ruotsi saisi iskeä
keskeltä. Kun Ruotsin edustaja torjui tällaisen, Melander heitti syötiksi
Ahvenanmaan, joka oli ennenkin kiinnostanut ruotsalaisia.91
Suomen valmistautumisen sotaan paljastaa sekin, että Pääesikunta
käski keväällä kaikkien rauhanajan viiden armeijakunnan käynnistää
kartta- ja kenttäharjoitukset. Ne toteutettiinkin sotapeleinä kevään kuluessa.92
Mahdollinen yhteistyö Suomen kanssa piti selvittää kahdessa vaiheessa, ensin poliittisella tasolla, sitten sotilaiden kesken. Niinpä lähettiläs Karl Schnurre neuvotteli toukokuussa Rytin kanssa. Hän käytti kes379

kusteluissa hyväkseen mm. Molotovin uhkailuja aiemmin Berliinissä.
Samalla hän vakuutti, että Saksa tulkitsisi Neuvostoliiton hyökkäyksen
Suomeen sodanjulistukseksi. Lopuksi hän ehdotti yhteistyötä. Ennen
vastauksen antamista Ryti halusi kuitenkin keskustella Mannerheimin,
Waldenin, Rangellin ja Wittingin kanssa. Kaikki olivat samaa mieltä siitä, että Schnurren ehdotukset olivat hyväksyttäviä. Kun Schnurre toivoi
sotilasvaltuuskuntaa Saksaan, sitä johtamaan määrättiin kenraaliluutnantti Heinrichs.93
Riekki kirjoitti toukokuussa 1941 ystävälleen, ettei saapuisi kesällä
huvilalleen. Siellä majaili edelleen evakoita. ”Kekkonen ei saa evakkojen
sijoitusta järjestykseen ja kansa on vain kärsivällinen.” Todellisiakin syitä jäädä Helsinkiin oli. Riekki tiesi, että sota oli edessä. Hän oli ilman
muuta perillä siitä, että neuvotteluja oli käyty ja että maan sisäisen turvallisuuden varalta oli tehty pitkälle meneviä suunnitelmia. Hän myös
ymmärsi hyvin, ettei suomalaista SS-pataljoonaa ollut perustettu ja aiottu lähettää pikapuolin Saksan joukkoihin, jos Suomi aikoi pysyä puolueettomana.94
Riekki oli varmasti selvillä siitä, että Valvontatoimiston ja Valtiollisen Poliisin yhteistyötä oli ryhdytti talvisodan jälkeen paneman uusiin
puihin; siihen haluttiin tehokkuutta ja turhat päällekkäisyydet pois.
Ensinnäkin helmikuussa 1941 oli tapahtunut Valtiollisen Poliisin päällikön vaihdos. Säippä oli saanut tehdä tilaa Arno Anthonille. Marraskuussa 1940 oli saneeraus uskottu erilliselle komitealle, joka ehdotti
huhtikuussa 1941 laitoksien yhdistämistä. Kesäkuussa Pääesikunta toimitti Sisäasiainministeriölle asiakirjan, jossa se kehotti ministeriötä vahvistamaan ohjesäännön yhteistyöstä sota-aikana.95
Pääesikunnan ja Sisäasiainministeriön keskeisissä neuvotteluissa sovittiin, että Sisäasiainministeriö vastaisi puhelinkuuntelusta, jota pidettiin tärkeänä erityisesti Pohjois-Suomessa, sillä Neuvostoliiton vakoilu
oli osoittautunut ongelmalliseksi. Pääesikunta lupasi luovuttaa kuuntelulaitteet. Luonnollisesti käytännön työn hoitaisivat Valtiollisen Poliisin
miehet.
Vaikka Riekki oli kaavailuista varmasti perillä. Hän kertoi Toivoselle
toukokuussa 1941 istuneensa tunnin T. M. Kivimäen ja Wittingin kanssa. Vaikka hän ei tehnyt suuria paljastuksia, hän ei malttanut sentään
olla kehaisematta tilanteen erinomaisuutta: ”Suhteemme Saksaan ovat
nyt todella kunnossa kiitos tämän puuhamme [SS-liike, M. L:n huom.],
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joka on hurmannut Saksan johtajat miestemme ensiluokkaisuuden ja
toimintani ripeyden vuoksi.” Saksalaiset tiesivät hänen mukaansa nyt,
”että olemme paljon puhtaampi arjalainen kansa kuin itse saksalaiset.”
Lopuksi hän vielä vihjaisi, että kesä saattaisi tuoda “suuria toimia Saksan taholta, mutta eivät maassa eikä maan yläpuolella olevat jumalatkaan voi varmaa sanoa”.96
Näillä riveillään Riekki viittasi suomalaisen SS-pataljoonan idulla
oloa, johon hänellä oli keskeinen vaikutus. Varmasti Toivonen tiesikin
siitä, sillä Oulunkin puolessa oli miesten lähdöstä Saksaan kuulunut jo
huhuja. Kirjeen rivien välistä saattoi myös lukea, että muutakin oli tapahtumassa.
Riekin kirjeet Toivoselle paljastavat ainakin osaksi, miksi hän oli kovin innostunut Saksan rinnalle menosta. Sen lisäksi, että taustalla vaikuttivat luonnollisesti vanhat aktivistin ajatukset, siellä jäyti myös katkeruus omaisuuden hupenemisesta tappiollisen sodan jälkeen veroina
taivaan tuuliin.
Tammikuussa 1941 Riekki oli kirjoittanut, että valtio tarvitsi ”huimasti rahaa ja sitä on meikäläistenkin mielestä otettava pakkolainauksella sieltä missä sitä on”. Hän oli paljastanut, että oli tekeillä laki, jolla
valtiolle otettaisiin yhtiöidenkin vuosivoitoista lainaa. ”Se tulee koskemaan – lopullinen sanamuoto ei ole vielä aivan valmis, mutta eräs ehdotus on edessäni, vaikkei saisi olla – kaikkia kaupparekisteriin merkittyjä toiminimiä, joiden omaisuuden lopputase on ylittänyt 500 000
mk.” Jo viime vuoden voitosta otettaisiin viiden vuoden laina 5 %:n korolla. Riekki pelkäsi, että kohta ei olisi mitään liikesalaisuuksia enää ja
tämä olisi askel kohti sosialisoimista.97
Riekki näyttääkin kantaneen jatkuvasti huolta omaisuudestaan. Kun
Pohjanmaan Kauppiaitten Osakeyhtiö päätti suorittaa 1941 osakeannin98 , hän pyysi Toivosta huolehtimaan, että hänkin saisi oman osuutensa. Hän pyysi merkitsemään osakkeet poikiensa, Teron ja Ollin nimiin. Viimeksi hän ei ollut osannut pitää puoliaan, mutta nyt oli toisin.
”Olenhan minä nyt muka liikemies minäkin ja olen jo saattanut hiukan
havaita kuinka säälimätöntä kilpailu ja oman puolen pitäminen on”,
hän kirjoitti. Toivonen kertoi myöhemmin tehneensä ystävänsä pyytämällä tavalla.99
Omaisuudenluovutusvero oli Riekille kova pala. Vuonna 1941 se oli
hänen kohdallaan yli 230 000 silloista markkaa, mikä teki suuren loven
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hänen perintörahoihinsa. Hän oli päätynyt siihen, että vero oli viisasta
maksaa kerralla pois. Niin myös tapahtui.100
Toukokuun lopussa 1941 sodan merkit olivat yhä selvempiä. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Väinö Voionmaan mukaan Suomessa
odotettiin ”vain Saksan rynnäkköä Venäjälle ja Suomen uutta puhkeamista kuorestaan”. Kesäkuussa hän oli jo varma, että sota alkaisi. ”Suomeen tulee saksalaista sotaväkeä kuin siimaa.” Sotilasjunia nähtiin useita, satamalaitureita oli laajennettu. Vaasan kautta oli saksalaisia arveltu
tulleen ainakin 10 000 miestä, minkä kansalaiset olivat nähneet omin
silmin. Selvä merkki oli sekin, kun saksalaisia oli pohjoisessa sijoitettu
jo pitkin itärajaa. Liikkuipa jo osittaisesta mobilisaatiostakin huhuja.101
Heinrichsin valtuuskunta matkusti toukokuun loppupuolella Saksan päämajaan Salzburgiin, jossa sotilaallista puolta koskevat neuvottelut käynnistyivät mm. sotamarsalkka Wilhelm Keitelin ja kenraali Alfred Jodlin kanssa. Sieltä valtuuskunta siirtyi Berliiniin, missä vastapelurina oli Saksan Yleisesikunnan päällikkö, kenraalieversti Franz Halder.
Kun saksalaiset pyysivät apua Leningradia vastaan, Heinrichs noudatti
tarkasti Mannerheimin ohjeita. Hän ei luvannut mitään. Mutta mikään
ei myöskään osoita, että Suomi olisi ollut haluton yhteistyöhön. Palattuaan Helsinkiin hän kertoi, että sota oli mahdollinen ja hyvin todennäköinenkin. Täysin varma hän ei ollut, sillä saksalaiset olivat pyrkineet
tarkoituksella luomaan sellaisen kuvan, ettei sotaa tulisi. Mutta jos sota
tulisi, se olisi hänen mukaansa ristiretki bolševismia vastaan.102
Eversti Erich Buschenhagen ja eversti E. Kinzel kävivät kesäkuun
alussa lopulliset neuvottelut suomalaisten kanssa Helsingissä. Kun Buschenhagen tiedusteli, mitä Suomi halusi palkkioksi mukana olostaan
mahdollisella idän sotaretkellä, Heinrichs ilmoitti, ettei Suomi halunnut mitään palkkiota. Mutta jos se joutuisi hyökkäyksen kohteeksi, se
toivoi Saksalta apua. Kun Buschenhagen vielä tenttasi, olisiko Suomi
valmis osallistumaan hyökkäykseen, Heinrichs vastasi Mannerheimin
ohjeen mukaisesti, että Suomella oli ehkä historiansa ensimmäinen ja
viimeinen mahdollisuus vapautua perivihollisestaan. Vaikka ylipäällikkö
piti edeltä käsin hiottua lausumaa ”moskana”, sillä oli tarkoitus tehdä
vaikutus. Se onnistuikin; saksalaiset uskoivat, että Suomen osallistuminen
oli itsestään selvä. Vaikka minkäänlaista kirjallista sopimusta ei ole löytynyt, Buschenhagen ilmoitti esimiehilleen, että Suomi oli Salzburgissa ja
Berliinissä käytyjen keskustelujen perusteella valmis yhteistoimintaan.103
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Mauno Jokipiin ja Kalle Korven mukaan suomalainen III Armeijakunta päätettiin alistaa Lapissa saksalaisille. Sen 6. Divisioonan tuli edetä saksalaisen 169. Divisioonan kanssa Muurmannin radalle ja katkaista
se. Vastaavasti 3. Divisioonan tuli edetä Vienan Kemiin ja katkaista rata
siellä. Heinrichs korosti, ettei Suomi voisi toimia hyökkääjänä. Suomi ei
sallisi myöskään hyökättävän alueeltaan, minkä vuoksi hän toivoi sodan
käynnistymistä muulla tavoin. Toivottavinta oli, että venäläiset antaisivat itse syyn suomalaisille liittyä hyökkäykseen. Toiveista, ettei Suomen
aluetta käytettäisi hyökkäysalueena, oli myöhemmin tingittävä. Saksan
joukot hyökkäsivät myös Suomesta käsin. 104
Suomen kaikkien aikojen suurin kenttäarmeija oli kesällä 1941 valmiina toimimaan. Vaikka ryhmitys oli aluksi puolustuksellinen, mitä
sotilashistorioitsijat ovat korostaneet, sen muuttaminen hyökkäysryhmityksekseen tapahtui kivuttomasti. Mauno Jokipii on painottanut sitä,
että liikekannallepano toteutettiin Saksan toivomalla tavalla. Vaikka saksalaisten tulosta Lappiinkaan ei ole löytynyt kirjallista sopimusta, siitä
oli hänen mukaansa täytynyt sopia. Suomalaisten hyökkäyksessä mukana olon paljasti sekin, että suomalainen III Armeijakunta oli alistettu
alusta lähtien Saksan Norjan Armeijalle.105
Operaatio Barbarossa käynnistyi 22. kesäkuuta 1941. Kun Hitler
julisti, että saksalaiset hyökkäsivät pohjoisessa suomalaisten aseveljiensä
rinnalla, jälkeen päin hurskasteltiin, ettei sellaisesta ollut puhetta. Kuitenkin oli päivänselvää, että vastustajien silmissä Suomi näytti liittolaiselta. Täysin viaton Suomi ei ollutkaan. Se ei ollut selvästi kieltäytynyt
neuvottelujen eikä valmistelujen missään vaiheessa. Ainoastaan sellainen olisi ollut varmin osoitus, ettei Suomi ole käytettävissä. Myöhemmän pääministerin Edwin Linkomiehen mukaan ”Suomen hallitus tahtoi sodan syttymistä”.106
Saksa joukot vyöryivät rajojen yli kaikilla rintamilla. Tapahtunut lienee ollut yllätys Stalinille, sillä hän oli uskonut loppuun saakka, ettei
Saksa hyökkäisi; se vain pelotteli. Sen sijaan hän joidenkin tutkijoiden
mielestä oli itse hyökkäysaikeissa. Siihen viittasi puna-armeijan ryhmitys. Hitler ehti kuitenkin ensin ja veti monia muita mukaansa, mm.
Suomen. Suomalaiset joukot miehittivätkin jo samana aamuna demilitarisoidun Ahvenanmaan, vaikka koko kenttäarmeijan hyökkäys siirtyi
vielä muutamalla päivällä.107
Riekki ei ole pohtinut kirjeissään sotaan johtanutta kehitystä eikä si383

täkään, oliko Suomi sivullinen hyökkäyksessä. Kun hän oli Etsivän Keskuspoliisin päällikkönä joutunut päätyökseen torjumaan kommunistien
Neuvostoliitosta käsin tapahtunutta kiihotustoimintaa, vakoilua ym.,
hän oli aina pitänyt alueensa suomalaisten punaisten käyttöön luovuttanutta Neuvostoliittoa syyllisenä ja osallisena Suomen vallankumousvalmisteluissa. Saman logiikan mukaan, hänen piti tajuta, ettei alueensa
Saksalle antanut Suomi ollut yhtään sen parempi. Hyökkäys tuskin aiheutti hänelle tunnontuskia, sillä pikemminkin hän entisenä aktivistina
ja bolševikkien vihaajana oli täysin purjein mukana kuin pidättelemässä. Lisäksi hän kulki nyt myös suomalaisen SS-pataljoonan etunenässä
luomassa ”uutta jääkäriliikettä”.
Kun Pallari oli innoissaan sodan alkamisesta, Riekki vastasi hänelle
heinäkuun alussa, jolloin Suomi oli jo liittynyt sotaan: ”Varsinaiset sotatoimet alkavat näinä päivinä meidänkin kohdaltamme – niitä on veremme säästämiseksi saksalaisten toimesta viivytelty ja tahtovat itse ensin antaa ratkaisevat iskut voidakseen siten myöhemmin määrätä kunkin paikan ja osan ’Uudessa Euroopassa’!”108
Kirje ei kauhistellut sodan syttymistä. Pikemminkin se kertoi luottamuksesta tulevaisuuteen, kun ”Uutta Eurooppaa” tehtäisiin. Hän oli
itse jälleen touhussa mukana ja melkeinpä nautti siitä. Tällaisen käsityksen hänen muidenkin yksityiskirjeidensä perusteella saa.

SS-PATALJOONAN

KÄTILÖNÄ

1941

Heinrich Himmlerin johtama SS-järjestö ryhtyi 1940 värväämään lisää
rodullisesti sopivaa väkeä joukkoihinsa. Idea hyväksyttiin lokakuussa ja
jo marraskuussa päätettiin organisoida SS-divisioona Wiking, jonka rykmenteistä yksi sai nimen Nordland. Siihen tulevat oli määrä hankkia
aiemmin valloitettujen Tanskan ja Norjan vapaaehtoisista. Ei ole aivan
täyttä yksimielisyyttä siitä, milloin ajatus suomalaisen SS-pataljoonan
perustamisesta syntyi ja miltä taholta se tuli. Brigadeführer Gottlob
Berger touhusi asian puolesta kuitenkin täyttä vauhtia jo helmikuussa
1941. Tällöin olivat myös ensimmäiset vapaaehtoiset ilmoittautuneet
Saksan Helsingin-sotilasasiamiehelle.109
Vaikka Riekki mainitsee aloitteen suomalaiseen pataljoonaan tulleen
Saksasta, myöhemmin hän antoi kuitenkin ymmärtää, että se oli peräi384

sin Suomen natseilta. Hänen mukaansa he (Riekki mainitsee mm. Arvi
Kalstan, Unto Bomanin ja Gunnar Lindqvistin sekä luonnehtii P. H.
Norrméniakin ”melkein natsiksi”) ”kävivät Saksassa intoilemassa”.110
Suomalaisten aktiivisuus Saksan suunnalla olikin lisääntynyt heti
talvisodan jälkeen. Mm. pieni äärioikeistolaisten joukko osallistui lokakuussa 1940 ”Uuden Euroopan” politiikan, sotataidon ja kulttuurin
peruskurssille (”Ausländerkursus Das Reich”) yhdessä eri kansallisuuksien kanssa. Suomalaisten 12 hengen ryhmään kuului väkeä IKL:stä,
AKS:stä jne. Kurssi, jolla saksalaiset mm. vakuuttivat Suomen päässeen
Saksan suojelukseen, muistutti syksyllä 1914 samankokoiselle suomalaisjoukolle järjestettyä valmistavaa kurssia ennen jääkärikoulutuksen
aloittamista.111
Jotakin kummaa olikin tekeillä jo vuodenvaihteessa 1940/1941. Jääkärikenraaliluutnantti Hugo Österman oli nimittäin joulukuussa 1940
toistamiseen SS-järjestön puheilla Berliinissä. Hänen isäntänään lienee
ollut kenraali Karl Wolff. Samoihin aikoihin Berliinissä oli muitakin
suomalaisia jääkäriaktivisteja ja -upseereita sekä heidän ensimmäisen
maailmansodan aikuisia saksalaistuttaviaan. Tällöin Östermanin oli tiettävästi annettu ymmärtää, että Suomelta odotettiin tekoja, joilla se osoittaisi olevansa kiinnostunut yhteistyöstä. Huomiota on syytä kiinnittää
myös siihen, että juuri Östermania ehdotettiin ensimmäisenä SS-puuhan viralliseksi hoitajaksi.112
Östermanin penseydestä huolimatta pataljoonan puuhaajat saivat
aktivisteista ja jääkäreistä innostuneita asiamiehiä, joista mainittakoon
esimerkiksi Arvi Kalsta ja P. H. Norrmén. Ensin mainittu tapasi Berliinissä joulukuussa 1940 Himmlerin lähimmän työtoverin, SS-kenraali
Reinhard Heydrichin, joka selitti hankkeen sopivat hyvin kuvioihin.
Myös Norrmén neuvotteli SS-kenraaleiden kanssa. Hän oli tullut samaan tulokseen kuin Kalsta ja piti ”uuden jääkäriliikkeen” perustamista
järkevänä. Mutta vaikka hanke oli myötätuulessa, ulkoministeri Joachim von Ribbentrop suhtautui siihen kielteisesti. Hän ei voinut sitä
kuitenkaan estää, sillä Himmler sai hankkeelle Führerin siunauksen jo
helmikuussa 1941.113
SS-pataljoonan historiaa laajimmin tutkinut Mauno Jokipii on todennut, että Suomen lopullinen suostuminen johtui pikemminkin diplomaattisen tuen etsinnästä vaikean Petsamon nikkelikriisin vuoksi kuin
mistään sotilaallisista valmisteluista, jotka olivat toki meneillään. Nik385

kelikriisi, joka huipentui helmikuussa 1941, laukesi pian sen jälkeen,
kun Saksan ”suojelus” varmistui SS-pataljoonan perustamisen myötä.114
Ennen pitkää Suomen hallitus otti hankkeen omakseen. Vaikka kaikki eivät olleet halukkaita ryhtymään sen järjestäjiksi, innokkuuttakaan
ei täysin puuttunut. Kun ministeri T. M. Kivimäki vieraili maaliskuun
alussa Saksan ulkoministeriössä, hän raportoi innostuneena, että hänelle
oli ehdotettu suomalaisten vapaaehtoisten liittämistä SS-divisioona Wikingin Nordland-rykmenttiin. Myös Suomen ulkoministeri Rolf Witting suhtautui asiaan myönteisesti. Sen sijaan hän ei halunnut suomalaisia Saksan valloittamista maista, Tanskasta, Norjasta, Hollannista jne.
kootuista vapaaehtoisista muodostettuun SS-divisioonaan; hänen mukaansa suomalaisten paikka oli Wehrmachtissa.115
Helsingissä käynyt Kivimäki palasi Berliiniin salkussaan Suomen
hallituksen vastaus. Se oli päivätty 17. maaliskuuta. Sen mukaan hallitus näytti hankkeelle vihreää valoa muuten, paitsi, että vastusti suomalaisten liittämistä SS-divisioona Wikingiin. Lisäksi Suomella oli ”verrattomasti vahvempia sisäisiä siteitä” Saksaan kuin miehitetyillä mailla.
Kun jääkärikenraaliluutnantti Österman oli torjunut esityksen ryhtyä pataljoonan organisoijaksi, oli varsin ymmärrettävää, että toisena
ehdokkaana oli jääkärieverstiluutnantti Ragnar Nordström. Eräs saksalainen SS-upseeri (eversti Dahm) kävikin tapaamassa häntä, mutta hän
oli väittämänsä mukaan kieltäytynyt ja ilmoittanut, ettei Suomen tulisi
perustaa sanotunlaista SS-pataljoonaa lainkaan.116
Nordströmin kieltäydyttyä Kivimäki ehdotti neuvottelujen siirtämistä Valtiollisen Poliisin entisen päällikön Riekin hoidettaviksi, sillä
tällä oli hyvät suhteet Saksan viranomaisiin. Riekki oli entinen jääkärivärväri ja kalterijääkäri. Hän ja SS:n valtakunnanjohtaja Himmler tunsivat toisensa henkilökohtaisesti. Myös Kivimäellä oli myönteisiä kokemuksia Riekistä. Ulkoministeri Witting määräsikin maaliskuun alussa
Riekin virkamiehenä hoitamaan hanketta.117
Jos toteamus, että hanke oli siirtynyt Riekin nimittämisellä äärioikeistolaisilta ”demokraattisten voimien” käsiin, kuten asian uskomisesta
Riekille on väitetty, pitäisi paikkansa, sen tulisi mielestäni tarkoittaa sitä,
että asiasta olisi avoimesti kerrottu myös eduskunnalle ja että sitä olisi informoitu siitä jatkossakin. Niin ei kuitenkaan tapahtunut. Eduskunnan
ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Väinö Voionmaa sai tietää puuhasta vasta toukokuussa. Sitä paitsi Riekki ei ollut koskaan demokraatti.118
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Selvää joka tapauksessa on, ettei puheilla pataljoonasta ilman Saksan
hyväksyntää ja toimia hankkeen hyväksi olisi ollut minkäänlaisia toteutumisen mahdollisuuksia. Siksi Saksa oli avainasemassa. ”Mutta sen jälkeen kun SS-pataljoona oli saanut Hitlerin siunauksen, oli aivan liian
myöhäistä päästä pakoon tästä ’germaanisesta syleilystä’”, Hans Metzger
kirjoittaa.119
Ulkoministeriö lähetti Riekin Saksaan ottamaan hankkeen yksityiskohdista selvää. Ensimmäisen matkansa hän teki 17.–22. maaliskuuta.
Hän ei tavannut Himmleriä, mutta neuvotteli hänen esikuntapäällikkönsä, kenraali Karl Wolfin, Sicherheitsdienstin (vastavakoilu) päällikön Reinhard Heydrichin ja Gestapon päällikön Heinrich Müllerin
kanssa. Hän puhui saksalaisille mm. niistä varauksista, joista oli kotona
ollut puhetta. Palattuaan hän neuvotteli von Blücherin raportin mukaan ”vaikutusvaltaisten, asiaan vihittyjen suomalaisten” kanssa. Tällöin
suomalaiset eivät pitäneet enää kiinni Wechmachtista, mutta yrittivät
asettaa reunaehtoja.120
Riekin oma raportti, jonka päivämäärän 26. helmikuuta täytyy olla
väärä (oikein 26. maaliskuuta 1941, mikä sopii kuvaan), kuului neuvotteluista näin:
Tänään klo 10.30–12 pidin neuvoa asiastamme Norrménin, ev.
Vihman, Poijärven, ins. Harry Backbergin, Vilho Helasen, Bruno Aaltosen ja res. kapt. Lehmuksen kanssa ja juttelin sitä ennen Y. V. Puhakan kanssa. Viimemainittu ei nähnyt mitään voittamattomia muodollisia vaikeuksia asian käytännöllisessä järjestelyssä, ei pitänyt mitään erikoisia virallisia toimenpiteitä sen
suhteen tarpeellisina. Y. V. tuntui muuten kannattavan aloitetta.
Muut alussa mainitut ymmärsivät hyvin asian ja olivat siinä mukana samassa mielessä ja liikaa innostumatta kuten allekirjoittanutkin. Aikaisemmin ei heistä kukaan muu (paitsi Vihma, jolle
olin ennen lähtöäni siitä sivumennen maininnut) ollut tällaisesta kuullut ja Helanenkin vakuutti, ettei ainakaan 11 Reichin kursseilla syksyllä olleita ollut tällaista suunnitellut. (Yhdestä mukana
olleesta kalstalaisesta hän ei tietänyt [- -]). Minun on kuitenkin
kiirehdittävä Sinulle ilmoittamaan, siltä varalta että tapaat von
B:n, että nämä luottamusmieheni olivat yksimielisiä siitä
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1) että osastoa ei voida kytkeä mitenkään Norrlandiin tai Vikingiin, jos mieli saada sinne hyvää väkeä;
2) että sen on oltava itsenäinen ja saksalaiseen isompaan yksikköön kytketyn;
3) että ehtona on, ettei sitä käytetä taistelussa mitään muuta
kuin meidän vihollistamme vastaan ja silloinkin kaikkein
mieluummin täällä. [- -]”121
Riekki mainitsi entiset jääkärit Norrménin ja Vihman, jääkärivärväykseen osallistuneen aktivisti Backbergin, entisen ministeri Puhakan, Valtiollisen Poliisin apulaispäällikkö Aaltosen ja heimoasioista perillä olevan Helasen. Huomio kiinnittyy myös Lehmukseen ja Poijärveen.
Lehmus oli aiemmin eronnut sosiaalidemokraattien järjestösihteerin
paikalta ja siirtynyt pääesikunnan propagandaosastolle, josta hän oli
ollut äskettäin useiden viikkojen ajan komennettuna Saksaan. Poijärvi
taas oli ollut aiemmin kesällä 1940 perustamassa Suomen Aseveljien
Liittoa ja sen Työjärjestöä (SAT), joissa hän toimi ansiokkaasti.122
SS-pataljoonalle ei ollut Puhakan mielestä laillista estettä. Mielenkiintoinen on Riekin toteamus, ettei kenelläkään mainituista ollut asiasta etukäteen mitään tietoa, paitsi Vihmalla, jolle hän oli vihjaissut siitä
ennen Saksaan lähtöään.
Pataljoonan organisoimisen yhteydessä on puhuttu ”komiteasta”,
mikä on hiukan harhaanjohtava. Mitään varsinaista komiteaa ei nimittäin ollut. Vastuu oli Riekin, joka kuitenkin neuvotteli asioista tietyn
piirin kanssa. Siihen kuuluivat Riekin lisäksi mainitut Norrmén, Vihma, Lehmus ja Nordström. Lähettiläs von Blücher viittasi tässä yhteydessä Lehmukseen ja piti tärkeänä, että myös ”sosialistien kansallinen
oikeistosiipi” oli mukana. Samalla hän kertoi suomalaisten esittäneen
vielä yhden ehdon: jos Suomi joutuisi Neuvostoliiton kanssa sotaan,
jonka ulkopuolelle Saksa jäisi, vapaaehtoiset olisi kotiutettava.123
Mauno Jokipiin mukaan suomalaisten reunaehdot otettiin Auswärtiges Amtissa ymmärtämyksellä vastaan, mutta Himmlerin reaktio
olikin toinen. Hänen väitetään repineen ministeriöstä tulleen paperin ja
kivahtaneen, että koska Suomi ei halunnut yhteistyötä, jääköön Venäjän tuhottavaksi. Saatuaan asiasta Felix Kerstenin kautta tiedon lähettiläs Kivimäki sähkötti siitä 4. huhtikuuta hätääntyneenä hallitukselleen.124
Himmler tuli kuitenkin pian toisiin ajatuksiin ja lähetti kuriirinsa
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Suomeen manipuloimaan. Tämän raportin perusteella kenraaliluutnantti Östermain ympärille kokoontunut ”kansallissosialistisesti ja suurgermaanisesti” ajatteleva ryhmä oli suhtautui Riekin kannasta poiketen
ehdotuksiin myönteisesti. Himmlerin asiamies oli ollut mm. everstiluutnantti J. C. Fabritiuksen, pankinjohtaja P. H. Norrménin, kapteeni
Arvi Kalstan ym. kanssa keskusteluissa. Ehkä näiden myönteiseen kantaan vaikuttivat huonot kokemukset 1930-luvun alkuvuosina, jolloin
Riekki oli monien aktivistien mielestä pettänyt.
Riekki joutui lopulta luopumaan useimmista ehdoistaan. Tähän
päädyttiin 15. huhtikuuta ulkoministeri Wittingin ja Riekin neuvonpidossa. Siihen pakotti kansainvälisen tilanteen muuttuminen, mm. Neuvostoliiton – Japanin hyökkäämättömyyssopimus huhtikuussa. Taipuminen oli tarpeen, koska hankkeen toteutuminen oli jonkinlainen takuu Saksan tuesta vaikeassa asemalla olevalle pienelle valtiolle. Tuossa tilanteessa se oli tärkeämpää kuin tunteilu. Varmasti innostustakaan ei
puuttunut. Mahdollisesti Östermanin kannatus myös havahdutti Riekin henkilökohtaisesti. Jos hän osoittautuisi vastahakoiseksi, hänestä ei
ehkä tulisikaan uuden jääkäriliikkeen luojaa, joka oli hyvinkin saattanut
jo häivähtää hänen mielessään.125
Riekki oli 15. huhtikuuta lähettiläs von Blücherin puheilla kertomassa päätöksestä. Samalla hän toi kenraaliluutnantti Lauri Malmbergin
terveiset, että SS-joukoille oli jonkinlainen yhdysupseeri tarpeen. Tyytyväisenä von Blücher sähkötti seuraavana päivänä Berliiniin, että suomalaiset olivat antautuneet. Hän arveli käännöksen johtuneen nimenomaan
Riekin pelosta, että hanke saattaisi siirtyä innokkaampiin käsiin, jos liiaksi viivyteltäisiin. Lopulliset ehdot tulivat 28. huhtikuuta Berliinistä.
Tällöin oli myös selvää, että suomalaiset SS-miehet vannoisivat valansa
”Suur-germaanisen kohtalonyhteisön johtajalle Adolf Hitlerille”. Minkäänlaisia kirjallisia sopimuksia valtioiden kesken ei kuitenkaan tarvinnut tehdä.126
Kun pataljoonaa ryhdyttiin Ulkoministeriön johdolla puuhaamaan,
tuntuvat väitteet, ettei sillä ollut mitään tekemistä sotilaallisten valmistelujen kanssa, jossakin määrin omituisilta. SS-pataljoonan organisoiminen ja lähettäminen saksalaisen divisioonan jatkeeksi olisi nimittäin
ollut ilman sitä varsin erikoista politiikkaa maalta, joka yrittäisi pysytellä
suursodan ulkopuolella. Todennäköisesti puoli oli jo valittu ja siksi voitiin näin tehdä.
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SIVULLINEN

VAI HANKKEEN SISÄISTÄNYT?

Riekkiä näyttää huolettaneen 1960-luvulla hänen omasta roolistaan kehkeytymässä oleva kuva. Niinpä hän kirjoitti SS-pataljoonan historiaa
valmistelevalle professori Mauno Jokipiille, joka oli käynyt jo 1958 häntä
toki haastattelemassa. Koska lehdistä oli saanut lukea ”jymyotsikoita”
natsi-Saksan kauhuista ja SS-miesten osuudesta niihin, Riekin mukaan
ei ollut helposti vältettävissä, ”että suomalaistenkin Waffen SS -osuudesta saattaa syntyä vääriä, haitallisia ajatuksia”. Hän toivoi yhteydenottoa, joka tapahtuikin. Hän vakuutti tutkijalle, että hallitus oli päättänyt asiasta ensin ja kääntynyt vasta sen jälkeen maaliskuun puolivälissä
1941 hänen puoleensa. Hän luovutti Jokipiille myös laajan kirjemateriaalinsa.127
Virallisen selityksen mukaan Riekki hoiti annettua tehtävää vain virkamiehenä; hänellä ei ollut intohimoja asian puolesta eikä erityisempää
innostustakaan koko puuhaan. Hän ”siivosi” hanketta, ettei siitä olisi
tullut vain äärioikeistolaisten yritys. Tämä käsitys, joka on varsin yleisesti hyväksytty, perustuu hänen sodan jälkeen haastatteluissa ja kirjeissä
esittämäänsä näkemykseen. Siinä on samankaltaisuutta kuin monien
muidenkin johtavissa asemissa olleiden kohdalla; hekin esittivät asiasta
tietämätöntä ja levittelivät vain käsiään.128
Historian tehtävä ei ole moralisoida eikä osoittaa sormella. Myös
hätäisiä ratkaisuja on yritettävä selittää ja ymmärtää. Heti toisen maailmansodan jälkeen siihen ei riittänyt kaikilla kuitenkaan hyvää tahtoa,
minkä vuoksi hätävalheet olivat uhkaavassa tilanteessa ymmärrettäviä.
Toisaalta historiantutkimus ei saa painaa villaisellakaan mitään tekoja,
vaan on rohkeasti nostettava ne pöydälle ruodittaviksi.
Kun jatkosota oli päättynyt, ja sen jälkiselvittelyt käynnistyivät,
etenkään vasemmalla ei uskottu Riekin vakuutteluihin viattomuudestaan ja pelkkänä virkamiehenä toimimisesta. Ernesti Hentusen Totuuden Torvi kirjoittikin jo huhtikuussa 1945, että Riekki oli aivan kuin
mitään ei olisi tapahtunut. Kuitenkin hän oli lähettänyt suomalaisia
poikia Berliinin kautta Volgan varrelle taistelemaan venäläisiä vastaan.
”Näitä tappelijoita istuu Katajanokalla, mutta sen järjestäjä istuu U. S.
toimituksessa.” Riekki oli tuolloin Uuden Suomen toimitusjohtaja.129
Myös majuri Into Auer väitti syyskuussa 1946 Vapaassa Sanassa Riekin sanoneen Kalterijääkärit r. y:n vuosikokouksessa maaliskuussa 1941,
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että todennäköisesti Suomi liittyisi Saksan rinnalle sotaan Neuvostoliittoa vastaan, ”ja että on suunnitteilla myös suomalaisten värväämistä
Saksaan saamaan sotilaallista koulutusta”. Riekki oli vaatinut kalterijääkäreitä tukemaan värväystä, mikä oli herättänyt hämmästystä etenkin
Auerissa. Vuotta myöhemmin – maaliskuussa 1942 – Riekki oli Auerin
mukaan muistuttanut kalterijääkäreitä, että hän oli edellisvuonna esittänyt suunnitelmansa SS-pataljoonahankkeesta.130
Auerin paljastukset uhkasivat muodostua Riekille ongelmallisiksi.
Niinpä pahoin alkoholisoitunut Auer toimitettiin pian lausuntojensa
jälkeen mielisairaalaan pakkohoitoon. Työkansan Sanomat käsitteli tapausta marras- ja joulukuussa 1946, jolloin se luonnehti tapausta omalaatuiseksi holhoustoiminnaksi ja epäili Riekin olleen asialla.131
Koska väitteet Riekin osuudesta esitettiin sodan jälkeen ja sellaisilla
forumeilla, joiden totuuteen kaikki eivät poliittisista syistä halunneet
uskoa, niille ei annettu juuri mitään arvoa. Kuitenkin juuri Riekin omat
sota-ajan yksityiskirjeet, jotka olivat tuolloin piilotettuna ja tutkijoilta
ulottumattomissa, vahvistavat hänestä SS-pataljoonan luojana esitetyt
väitteet kutakuinkin oikeiksi ja hänen osuutensa olleen toiminnassa hyvin keskeinen.
Riekki oli SS-pataljoonan luoja, ei lainkaan sivullinen. Hänen keskeistä rooliaan pataljoonan synnyttämisessä ja järjestämisessä osoittaa
se, että hän vei neuvottelut saksalaisten kanssa määrätietoisesti loppuun
melkeinpä yksinään. Hänen vastuulleen on samalla pantava luopuminen monista aiemmin asetetuista reunaehdoista sitä kuitenkaan moralisoimatta. Suomalaiset saivat tehdä valansa Führerille, muita valtioita
kuin Neuvostoliittoa vastaan heitä ei saanut kuitenkaan käyttää.
Vaikka Waffen-SS oli suomalaisille uusi organisaatio, vapaaehtoisten
sijoittaminen Wehrmachtin riveihin ei ollut mahdollista. Riekki korostikin maaliskuussa 1941, että aloite oli tullut Himmleriltä ja WaffenSS:ltä, minkä vuoksi oli asiallisempaa toimia siltä pohjalta. Tosin kesäkuussa Wehrmachtin puolelta tehtiin kuitenkin eversti Walter Hornille
vielä aloite omasta pataljoonasta, mutta kahteen pataljoonaan ei sentään
ollut mahdollisuuksia.132
Riekin tehtävä ei ollut helppo. Vaikka hän neuvottelikin ”komiteansa” kanssa, hän hoiti asian paljolti yksin. Kun hän järjesti asiasta neuvottelun huhtikuussa, avoin riita ei ollut kaukana. Vaikka hän kehotti
maltillisuuteen ja piti varauksista kiinni, muutamat äärioikeistolaiset
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vaativat SS:lle myönteisempää kannanottoa. Äänessä olivat mm. kapteeni Arvi Kalsta ja everstiluutnantti J. C. Fabritius. Kun Riekki puuskahti
tuohtuneena, ettei hänestä tulisi koskaan natsia, innokkaimmat kantelivat siitä saksalaisille. Niinpä paikallinen SS-valtuutettu, eversti Paul
Dahm suhtautuikin häneen epäilevästi.133
Riekki oli ollut aktivisti, jääkärivärväri ja monarkisti, joka oli halunnut muuttaa yhteiskuntaa. Hän oli lähtenyt 1918 luomaan suur-Suomea, jota ei ollut kuitenkaan silloin syntynyt. Hän oli liputtanut 1919
myös ”Anderssonin” (Mannerheim) ja aktivistien vallankaappauspuuhille sekä näytellyt 1931–1932 melko tietämätöntä niistä hankkeista,
joiden tavoitteena oli diktatuuri.
Nyt takana oli hävitty sota, mikä oli aiheuttanut hänelle – niin kuin
monille muillekin vakavaraisille – suuria taloudellisia menetyksiä. Oli
maksettava korkea hinta siitä, mitä oli tapahtunut. Taloudelliset syyt hänen valintojensa taustalla olivatkin merkityksellisiä. Nyt oli ehkä valoa
näkyvissä. Oli ehkä sittenkin tulossa aika, jolloin vanhat kalavelat ”ryssän” kanssa voitaisiin kuitata ja ehkäpä luoda vielä suur-Suomikin.
Riekki näki SS-liikkeessä selvän takuun siitä, että Saksa tukisi vaikeaan asemaan joutunutta. Liike elvyttäisi myös ensimmäisen maailmansodan aikaisen aseveljeyden ja olisi ”uusi jääkäriliike”. Myös ulkoministeri Witting korosti, että SS-pataljoonan perustaminen oli ollut saksalaisille kynnyskysymys.134
Ehkä Riekki koki annetun tehtävän myös henkilökohtaisesti uutena, toisena tilaisuutena. Ensimmäistä mahdollisuuttaan suureen seikkailuun hän ei ollut uskaltanut käyttää. Ensimmäisen maailmansodan
vuosina hän oli ollut kovin varovainen ja erilaisin verukkein jättänyt
jääkäriksi lähdön, mikä saattoi pohjimmiltaan harmittaa häntä. Olipa
hänen varovaisuudelle naureskeltukin.
Ehkä Riekki ajatteli panevansa nyt paremmaksi, antavansa naureskelijoille takaisin ja luovansa ”uuden jääkäriliikkeen”, jossa hänellä itsellään olisi keskeinen rooli. Asialle voi olla aivan yksinkertainen selitys,
ihmisen kunnanhimo ja turhamaisuus. Niitä ei Riekiltä puuttunut.
Riekin kirjeiden ja muun aineiston perusteella onkin oikeutettua sanoa, että hän oli myötämielinen SS-puuhalle ja etenkin sen alkuvaiheessa suorastaan innostunut asiasta. Mikäli hän olisi ollut etäinen byrokraatti, joka hoiti tehtävää vain ns. pakkopullana, hänen toimintansa,
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kirjoittamiensa kirjeiden ja pitämiensä puheiden sävy olisi pitänyt kaiken järjen mukaan olla aivan toinen.
Kun vielä tiedetään, että hän lähetti vanhimman poikansa Teron ensimmäisenä Saksaan ja kehuskeli huhti–toukokuussa 1941 sillä serkulleen ja lapsuudenkotinsa vanhalle palvelijallekin, viimeistään siinä vaiheessa sivullisuutta korostavalta teorialta putoaa pohja pois.135

HÄMMÄSTYSTÄ,

PELKOA JA YMMÄRTÄMYSTÄ

Vaikka yksi jos toinenkin poliitikko halusi sodan jälkeen väittää, että
oli ollut tietämätön SS-pataljoonan perustamishankkeesta, saksalainen
aineisto osoittaa, että niin Ryti kuin Tannerkin olivat hankkeesta tietoisia. Myös muu johto tiesi asian. Sotilasasiamiehenä Saksassa toiminut jääkärieversti Walter Horn väitti, että suomalainen SS-pataljoona
oli ”Wittingin pataljoona”. Tällä hän lienee tarkoittanut sitä, että SSpataljoona oli poikkeuksellisesti Ulkoministeriön alainen. Vapaaehtoistoimikunnan puheenjohtajana Riekin jälkeen vaikuttaneen Helsingin
yliopiston rehtorin Rolf Nevanlinnan mukaan kysymys oli kuitenkin
niin arka, ettei hallitus halunnut kantaa siitä vastuuta.136
Kun Riekki keskusteli miesten rekrytointiaikana Yleisesikunnan päällikkö Erik Heinrichsin kanssa asiasta, tämä vaati armeijan pitämistä
puuhan ulkopuolella. Hän lupasi kuitenkin perustaa ”luottamuskomiteoita” aktiiviupseereiden keskuuteen. Mikäli upseereita halusi lähteä
Saksaan, heidän olisi sitä ennen erottava armeijasta. Heinrichs näki tärkeänä, että värväys ulotettaisiin myös sosiaalidemokraattien keskuuteen,
sillä he olivat asettuneet kannattamaan aseveljeyttä.137
Kaikki eivät pitäneet kuitenkaan puuhasta. Ulkoasiainvaliokunnan
puheenjohtaja Voionmaata ärsytti, koska monet oli tietoisesti pidetty
pimennossa. Ulkoministeri Witting vähätteli koko asiaa. Ulkoasiainvaliokunnan jäsenet kokivatkin, ettei valiokunnalla ollut mitään virkaa,
koska Ryti, Witting, Rangell ja Walden käsittelivät asiat omassa pienessä piirissään eivätkä informoineet sitä. Kun von Born rohkeni muistuttaa Wittingiä, että ”jääkäriliikkeessä” pitäisi noudattaa Suomen lakeja,
eikä päästää passittomia miehiä lähtemään maasta, tämä oli sanonut,
että ”sinä Born olet liiaksi pykälämies”. Ymmärrettävistä syistä lakimies
oli asiasta huolestunut ja jätti kohta hallituksen – tosin muka muista
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syistä. Huolestunut SDP:n ryhmä asetti Voionmaan mukaan pienen
toimikunnan neuvottelemaan, ”mitä olisi tehtävä jääkäriliikkeen ehkäisemiseksi, ja siinä suhteessa asettumaan yhteyteen toisten kansanvaltaisten ryhmäin kanssa”.138
Mutta kun Tanner palasi Ruotsista ja häntä informoitiin perustetusta toimikunnasta, hän ei ollut tietävinään koko ”jääkäriliikkeestä”. Kun
hänelle kerrottiin, että monet olivat asian vuoksi huolissaan, hän vähätteli koko juttua. Suomesta oli lähdetty aina tappelemaan jonnekin, esimerkiksi Espanjaan. Oli viisainta antaa ”hallituksen hoitaa ne asiat”.
Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Voionmaa yritti selittää, ettei asia
ollut vähäpätöinen. Sosiaalidemokraatit julistivat kansalle kyllä demokraattisia oppeja, mutta toimivat toisin. Olisi hyvä, jos hallitus edes vähän vastustaisi saksalaisten vaatimuksia. Tanner ei vastannut mitään,
mutta Voionmaan mukaan kaikesta näki, että hän hyväksyi Suomen
linjan vastapainoksi Venäjälle.139
SDP:n puoluesihteeri Aleksi Aaltonen esitteli Saksaan lähtevien palvelussitoumuksen Voionmaalle ja Tannerille. Siinä luvattiin lähtijöille
monenlaisia etuja. Koska paperi ei ollut poliisille tuntematon, Voionmaa päätteli, että hallitus ”tuntee ja suosii asiaa”. Ehkä se oli luvannut
edut niille, ”jotka tulevat Suomeen hävittämään demokratiaa”, hän kirjoitti pojalleen.
Saksan aikeita kohtaan tunnettiinkin pelkoa. Puoluesihteeri Aaltonenkin sanoi Voionmaan mukaan pelkäävänsä, että Saksa lisäisi vaatimuksiaan. He olivat puhuneet 1 200 miehestä, mutta ehkä kohta puhuttaisiin jo rykmentistä, noin 5 000 miehestä, kuten Norjassa. Lopulta
Tanner paljasti, että aluksi saksalaiset olivat halunneet vain 800 miestä.
Voionmaan mukaan oli mielenkiintoista, että kapteeni Lehmus, joka oli
eronnut puolueen järjestösihteerin paikalta, oli siirtynyt pääesikunnan
propagandaosaston päälliköksi ja ollut neljä viikkoa Saksassa koulutettavana. Hänen käyntinsä jälkeen alkoi värväys. ”Siis totuus on, että sos.
dem. puolueen johto on moraalisesti syyllistynyt tähän juttuun”, Voionmaa kauhisteli kehitystä pojalleen.
Parin päivän päästä Voionmaa kirjoitti, että hän oli saanut asiasta
selvyyden. Aloitteen SS-touhuun olivat tehneet saksalaiset. Hallitus oli
luvannut olla puuttumatta asiaan. Se oli ehdottanut, että joukko palvelisi Saksan joukoissa ja saisi sotilaallista koulutusta. ”Saksa tahtonut
kouluttaa sillä tavoin kuin sanottu (siis päivänselvästi poliittisesti)”, hän
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SS-pataljoonan perustaminen nosti Riekin jatkosodan edellä uudelleen parrasvaloihin. Kuva pataljoonan valatilaisuudesta Gross-Bornissa lokakuussa 1941.
Kuvassa vasemmalla pataljoonankomentaja, Hauptstrumführer Hans Collani,
majuri Riekki ja Untersturmführer Hinrichs. Suomen Kuvalehti N:o 43/1941.

kirjoitti. Touhu ei ollut menestynyt aluksi, koska se oli ollut Teo Snellmanin, IKL:n ja kalstalaisten käsissä, mutta sitten asiat oli saatu oikeille
raiteille, kun Esko Riekki oli ottanut sen hoitoonsa.140
Voionmaan mukaan hän ja muutamat muut pitivät puuhaa poliittisena. Esimerkiksi Väinö Hakkila pelkäsi, että lähtijöistä aiheutuisi vain
harmia. Saksa ei värvännyt heitä omaan armeijaansa, ”vaan valmistaakseen heidän avullaan Suomen natsistamista”, jota se oli jo ehtinyt vaatia.
Koska he olivat Suomen ja Saksan kansalaisia, heihin ei uskallettaisi
koskea.
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Voionmaa moitti Tanneria, joka suhtautui asiaan kyynisesti, koska
”uudet jääkärit” tukisivat Suomen diktaattoria. Voionmaan mielestä ei
tarvinnut kysyä, ketä! ”Tällaisina aikoina ei tarvita demokratiaa, vaan
jänteviä ’führerejä’, ja ne kyllä sopivat yhteen SS-joukkojen kanssa”, hän
päivitteli. Koska kaikkea ei tarvinnut kuitenkaan niellä, ulkoasiainvaliokunta päätti esittää puuhan rajoittamista; värväystä ei pitäisi enää jatkaa. Berliiniin olisi saatava sopiva henkilö sotilasasiamieheksi valvomaan koulutusta.
Riekki ei puhunut kirjeissään koskaan sosiaalidemokraattien suhteesta hankkeeseen. Hän oli kuitenkin pannut muissa yhteyksissä merkille heidän myönteisen suhtautumisensa saksalaisiin. Hän lienee myös
tiennyt, ettei Tannerilla ollut mitään SS-pataljoonaa vastaan.
Riekki oli selvästi yrittänyt vaikuttaa aktivisti- ja jääkäriystäviinsä
kertomalla heille asiasta. Vaikka he olivat tervehtineet hanketta innostuneina, heissäkin oli yksilöitä, jotka eivät olleet siitä ihastuneita. Auer oli
peloteltu jo alkuvaiheessa pysymään vaiti. Yrjö Ruutu (ent. Ruuth), josta Riekki oli jo 1940 varoittanut von Bornia, puhui viidennestä kolonnasta ja pelkäsi ”kotinatsien” kaappaushankkeita. Aarne Sihvo on muistellut, että hänen poikansa jätti lähtemättä SS-joukkoihin, koska olisi
joutunut vannomaan uskollisuudenvalansa Hitlerille. Ehkä isälläkin oli
päätökseen osuutta. Kuitenkin monet Jääkäriliiton ja Kalterijääkäri-yhdistyksen jäsenistä olivat hengessä mukana.141
Jääkäreissä oli ollut paljon sosiaalidemokraatteja, ja jääkäreiden huono kohtelu Saksassa oli vielä tuoreesti muistissa. Niinpä, kun vasta vuoden 1918 sodan jälkeen kotimaahan palannut Onni Kohonen oli arvostellut SS-hanketta, Riekki oli haukkunut hänet. Kohonen oli Riekin
mukaan soittanut Jyväskylään ja ”kieroillut Tammiselle”. Sekä Kohonen
että Johannes Tamminen olivat kuuluneet 1917 jääkäripataljoona 27:n
oppositioon.142
Kun Valtiollisen Poliisin miehiä paljastui hankkeessa mukana olijoiksi, poliisin uusi päällikkö Arno Anthoni kävi huhtikuussa 1941 Riekin luona ilmaisemassa närkästyksensä. Hän oli saanut mielestään tietää
asioista liian myöhään. Hän ei pitänyt siitäkään, että oli saanut kuulla
asiasta vasta Riekin avuksi lähteneeltä apulaispäällikkö Aaltoselta. Riekin mukaan Anthoni luuli, että hän oli nimenomaan kieltänyt Aaltosta
kertomasta asioista tälle.143
Yleisesikunnan päällikkö Heinrichsin mukaan SS-pataljoona teki ai396

kamoisen loven Suomen kenttäarmeijan upseeristoon ja aliupseeristoon.
Hän valittikin asiasta saksalaisille jo kesäkuussa 1941 operaatio Barbarossan vuoksi pidetyissä yhteistyöneuvotteluissa. Niinpä SS-pataljoona
olikin hänen mukaansa palautettava aikanaan Suomeen, eikä Suomessa
pitänyt yrittää minkäänlaisia Quisling-tyyppisen hallituksen organisoimisyrityksiä. Hänen esittämiinsä vaatimuksiin oli vaikuttanut selvästi
Mannerheimin kanta asiassa.144
Korkeimmista upseereista myös kenraaliluutnantti Talvela suhtautui
kielteisesti SS-puuhaan, vaikka hän muuten suhtautui saksalaisiin myönteisesti. Riekin mukaan Talvelaa sapetti erityisesti se, ettei hän päässyt
heti alusta lähtien siihen mukaan. ”Subjektiivinen herra, kuohahteleva”.145
Korkein taho, joka ei sulattanut täysin toimintaa – tai joka ainakin
halusi antaa sellaisen kuvan sivullisille –, oli muotoseikkojen edessä aina
tarkka ylipäällikkö. Hän oli asiasta päätettäessä lomamatkalla Ruotsissa,
eikä voinut Walter Hornin mukaan hyväksyä asiaa siksikään, ”vaan ryhtyi vastustamaan, diiva kun oli”.146
Ehkä Mannerheimin suhtautuminen hankkeeseen jopa jyrkkeni ajan
myötä, sillä hän piti sitä yksityiseltä taholta lähteneenä. Riekki sai 1941
mielestään kuitenkin tingattua muutamia upseereita Saksasta takaisin
Mannerheimin mieliksi, ”joka suhtautuu edelleen kaltoin asiaan (kun
siitä ei aikanaan hänen kanssaan muka sovittu).” 147
Riekin mukaan Ruotsi oli varsin varhain tietoinen hankkeesta. Kun
hän täytti 50 vuotta huhtikuussa 1941, Ruotsin sotilasasiamies, everstiluutnantti G. M. von Stedingk oli hänen vieraanaan. Vieraina oli
myös monia saksalaisia (mm. Dahm ja Tack). Riekki tapasi monesti
myös Ruotsin sotilas- ja poliisijohtoa hankkeen alkuvaiheessa keväällä
1941 Tukholmassa. ”Jääkäriliike ja Saksan alkumenetykset 1939–40
imponeerasivat heitäkin.”148
Ruotsin innostus asiaan näkyi siinäkin, että se lähetti oman edustajansa Helsinkiin toukokuussa 1941 tapaamaan SS-värväyksen johtajaa.
Koska Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli huhti–toukokuussa 1941 tilapäinen suojasää, Neuvostoliitto ei puuttunut puuhaan lainkaan. Myös
suomalaiset kommunistit olivat täysin hiljaa, mitä Riekki piti merkkinä
heidän lamaannustilastaan. Englanti sen sijaan kiinnitti asiaan huomiota ja ihmetteli, miten puolueeton Suomi värväsi miehiä Saksaan. Lopulta
Englanti julkaisi SS-värväyksestä uutisen BBC:n ja lehdistön kautta.149
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SUOMALAINEN SS-PATALJOONA – OSA WAFFEN SS: ÄÄ
Suomen Kansan Järjestö (kalstalaiset), Vapaussodan Rintamamiesten
Liitto, Samfundet Folkgemenskap, IKL ja SS-järjestön Suomeen lähettämä edustaja, eversti Paul Dahm halusivat sekaantua pataljoonan kokoamiseen, vaikkei niiltä ollut apua pyydettykään. Sen sijaan AKS ja
suojeluskunnat eivät puuttuneet siihen mitenkään. Vapaussodan Rintamamiesten Liitto väittää vuosikertomuksessaan lähettäneensä peräti
1000:n nuoren miehen paperit toimistolle.150
Toisin kuin kirjallisuudessa on puhuttu, Riekin mielestä miehiä ei
tarvinnut värvätä. Tieto asiasta levisi muutenkin ja lähtijöitä riitti. ”Ehkä joissakin IKL:n maaseutupiireissä jonkun verran värvättiin, mutta
m. m. AKS:n johtopiireissä oltiin pitkään varsin pidättyväisiä.” Tämä
pitänee paikkaansa, sillä lähtijöitä oli enemmän kuin tarpeeksi.151
Ajatuksena oli hoitaa koko touhu vähin äänin. Insinööritoimisto
Ratas Oy:n tilat Temppelikatu 4:ssä toimivat kokoamiskeskuksena, jota
Riekin luottomiehet pyörittivät. Suojeluskuntapiiri määräsi luutnantti
Osmo Niskasen toimiston hoitajaksi. Ratas lähetti ensimmäisen kiertokirjeensä 17. huhtikuuta noin 20 luotetulle henkilölle. Valtiollisen Poliisin apulaispäällikkö Aaltonen tarkasti halukkaiden henkilöpaperit.
Myös Aarne Kauhasen merkitys oli suuri. Saksalainen lääkäri puolestaan tutki miesten kunnon. Toimisto kiinnitti henkilökaavakkeessaan
huomiota miesten rodullisiin ominaisuuksiin; mm. siihen oli vastattava,
oliko lähtijä syntyperäinen ”arjalainen” vai ei. Myöhemmin vapaaehtoistoimikunta hankki omat tilat Döbelninkatu 2:sta. Tätä SS-vapaaehtoistoimistoa hoiti rouva Siiri Tuomola.152
Riekki olisi halunnut kertoa jo huhtikuussa 1941 Valtiollisen Poliisin osastopäälliköille hankkeesta, mutta yhteistapaamista ei järjestynyt.
Jotta väärinkäsitykseltä olisi vältytty, hän patisteli lankoaan, Valtiollisen
Poliisin Oulun osaston päällikkö Pallaria Väinö Kokon ja Jaakko Kemppaisen puheille. He saivat vaitiololupausta vastaan kertoa asiasta. ”On
tärkeää, että tiedät asian jotta voit liikaa hölinää siitä vaimentaa ja oikoa
vääriä puheita sekä ennen muuta myötävaikuttaa epävirallisesti, ettei
esivaltoja sotketa sisäisintä rengasta kauemmaksi asiassa.”153
Riekin kirje todistaa, että jääkäriliikkeen ”syntysanojen lausuja” Kokko ja Riekin edesmenneen aktivisti- ja vankilatoveri Jaakko Kemppaisen
samanniminen poika olivat hankkeesta perillä ja sen luottomiehiä Oulussa ja saattoivat kertoa siitä muillekin.
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Toukokuun lopulla 1941 Riekki kyseli Pallarilta, oliko värväyksestä
ollut puhetta. Hänen tietääkseen sitä ei ollut tarvinnut suorittaa, ”koska
lähtijöitä – varsinkin muualta maasta on ollut enemmänkin kuin tarpeeksi, kun vain ovat vihjettä asiasta kuulleet”. Hän arveli, että ehkä
Saksaan lähetetään toinen ”yhtä suuri satsi”, vaikka kotimaan jälleenrakennustyöhönkin tarvittiin miehiä. Sitä paitsi miesten piti olla nuhteettomia, ”eikä saisi olla vain IKL:n ja kalstalaisten hommaamia”.154
Innostus SS-joukkoihin nousi jo toukokuussa hienoiseksi ongelmaksi, sillä saksalaiset alkoivat puhua täydestä rykmetistä tai vähintäänkin kahdesta pataljoonasta. Puhetta oli Nordland-rykmentin rinnalle
tulevasta Suomi-rykmentistä. Kun Riekki tapasi 22. toukokuuta Helsingissä käymässä olleen Kivimäen, tämä viittasi myös rykmenttiin,
”koska AH niin tahtoo”. Ratkaisun taustalla oli siis Hitler. Puheet laajennuksesta loppuivat kuitenkin jo kesäkuussa 1941 Suomen hallituksen haluttomuuteen.155
Riekin mukaan SS-miehet edustivat Suomen kansaa mahtavan Saksan valiojoukoissa. Hän korosti miehille näiden lähtöjuhlassa toukokuussa 1941, etteivät he edustaneet mitään aatesuuntaa. He eivät matkustaisi mihinkään puoluekouluun eivätkä opettelemaan agitaattoreiksi,
vaikka ”(niinkin valitettavasti on löysää [- -], edesvastuutonta puhetta
eräillä tahoilla levitetty) vaan sotilaiksi, suomalaisiksi suur soturikansaksi”. Toive lienee jäänyt toteutumatta.156
Puuha kiinnosti luonteensa vuoksi myös turvallisuusviranomaisia.
Unto Parvilahden (Boman) mukaan vapaaehtoisten joukossa oli 14 Valtiollisen Poliisin virkailijaa tai tiedottajaa, joista osa kaatuikin rintamalla. Riekki piti yhteistyötä Valtiollisen Poliisin kanssa tarpeellisena, sillä
siten pataljoonaan pääsi vain vähän rikollisia aineksia. Valtiollinen Poliisi lienee ollut kiinnostunut siksikin, että SS-pataljoonaan kuuluvat vannoivat valansa Hitlerille. Oli pelättävissä, että joukkoa yritettäisiin manipuloida ideologisesti ja siten kouluttaa jonkinlainen ”viides kolonna”,
joka tottelisi Hitleriä ja Himmleriä loppuun saakka.157
Lähtijöistä tuli 1/3 Riekin johtaman virallisen organisaation kautta.
Loput 2/3 tulivat epävirallista tietä. Vastaanotettuja hakemuksia oli
noin 1 900, joista 1 200 otettiin alkuvaiheessa mukaan. Heitä koskevat
asiakirjat menivät Saksaan. Suomen arkistoihin jäi tiedot 700 miehen
hakemuksista, joista 397 hylättiin. Tarkastukseen saapumatta jääneitä
oli 295.158
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Värväytyneitä kuljetettiin Saksaan kaikkiaan viisi erää ja vielä yksi
täydennyserä. Ensimmäinen erä lähti toukokuussa 1941. Mitään passeja lähtijät eivät tarvinneet, sillä valtio oli puuhassa mukana; matkustustavasta oli sovittu erikseen. Matka Saksaan suoritettiin saksalaisilla laivoilla. Kun muita teitä matkasi vielä joita kuita, koko saldo oli 1408
miestä.159
Riekin mielestä ei ollut suomalaisten vika, että lähtijöitä oli tarjolla
liikaa; heistä olisi saatu kokoon vaikka 5 000-miehinen joukko. Koska
saksalaiseen pataljoonaan kuului vain hiukan yli 600 miestä, hänen
mielestään saksalaiset olisivat saaneet perustaa vaikka kaksikin pataljoonaa.160
Saksalaiset toivoivat pataljoonaan erityisesti suomenruotsalaisia, koska he olivat germaaneja. Kun ruotsinkielisiä oli vahvuudesta loppujen
lopuksi 12 %, se oli saksalaisille pettymys, vaikka tosiasiassa se oli paljon. Riekki piti syksyllä 1941 Ruotsissa muka tapahtuvasta värväyksestä
levinneitä huhuja ”liian optimistisina”. Hankkeen alullepanija oli majuri Martin Ekström, ja Saksassa siihen oltiin kovinkin innostuneita, sillä
saksalaiset olivat heikkona ruotsalaisiin heidän puuhasta esittämästään
kritiikistä huolimatta.161
Ainakin suomalaiset pitivät lähteneitä rodullisesti kelpo miehinä.
Riekki kirjoitti heinäkuussa yhdysupseeri K. E. Levälahdelle, että he
täyttivät ”rodullisesti, ruumiillisesti ja moraalisesti korkeat SS-vaatimukset”. Eri asia oli, eikä suomalaisten vika, ”jos itse SS ei kaikessa ole niin
korkealla tasolla, kuin olisi luullut ja ovat kehuneet”. SS-upseereiden ja
-aliupseereiden taso ei ollutkaan kaikkein korkeinta luokkaa.162
Suomalainen SS-pataljoona perustettiin virallisesti Wienissä 15. kesäkuuta 1941. Pataljoonan komentajaksi tuli SS-Hauptsturmführer (kapteeni) Hans Collani, jonka suvussa oli ollut iät ajat sotilaita. Pataljoonan upseeristo ja aliupseeristo olivat saksalaisia. Sikäli pataljoona oli
poikkeus, että siihen kuului vain suomalaisia. Koska Wien oli maastokoulutuksen kannalta huono paikka, suomalaispataljoona siirrettiin
heinäkuussa Stralsundiin. Riekki kirjoitti heinäkuussa 1941 langolleen
pataljoonan perustamisesta ja vihjaisi, että häntä oltiin houkuttelemassa
sen yhdysupseeriksi ”ja poikiemme etuja jonkunlaisena diplomaattina
valvomaan moniksi kuukausiksi”. Koska hän oli onnettomuudekseen
”jonkunlainen res. upseeri niin tietysti vain määräävät”. Ei kuitenkaan
määrätty. Suomalaiseksi yhdysupseeriksi tuli mainittu Levälahti. Lopul400

linen taistelukoulutus joukolle annettiin Itä-Pommerin Gross-Bornissa
elo–lokakuussa 1941.163
Riekki suhtautui Collaniin aluksi myönteisesti, vaikka hän näkikin
tämän intoilijana. Kesäkuussa Collani oli sanonut sodan olevan ohi
kahdessa viikossa, vaikka Riekki oli kertomansa mukaan varoitellut liiallisesta optimismista. Huonossa seurassa Collani ei kuitenkaan ollut, sillä
”samaa leuhkivat kaikista varoituksistani huolimatta korkeammatkin
sotaherrat ja tekijät siellä koko Saksassa”, Riekki kirjoitti Levälahdelle.
Collani saattoi Riekin mielestä suurennella pataljoonassa ilmenneitä ongelmia, kuten juopottelua, esimiesten huonoa kunnioitusta jne. Hän,
kuten muutkin saksalaiset, ymmärsivät heikosti suomalaisten motiiveja,
sotilaallisia saavutuksia, Suomen asemaa ja historiaa. Heidän olisi pitänyt muistaa, etteivät suomalaiset olleet tulleet Saksaan ”natseina eikä
natseiksi oppimaan, vaan sotilaiksi mahtavan sotilaskansan luo hyvinä
suomalaisina sotilaina ja valiojoukkona”. Saksalaisten olisi pitänyt ymmärtää, ettei saksan kielen taitamattomuus saanut olla syy väheksymiseen. Monethan olivat sivistyneistä kodeista lähtöisin.164
”Yleensä on tärkeää muistaa, ettei asiassa ole mitään vinossa ja asiamme menee hyvin”, Riekki painotti. Synnynnäinen pessimisti ihmettelikin,
miksi jotkut pelkäsivät suuria ongelmia ja vaikeuksia. Tietysti asia oli
arka, mutta vaikeudethan olivat voittamista varten. Poikien mieli oli pidettävä korkealla ja uskottava molemminpuoliseen hyvään tahtoon.
Saksalaisten idea oli ollut tehdä Wiking-divisionasta eri kansallisuutta olevien joukko-osasto. Niinpä noin 400 talvisotaan osallistunutta
suomalaista määrättiin kesäkuussa itärintamalle lähtevään Wikingiin
pieninä ryhminä, mikä oli tietenkin vastoin suomalaisten toiveita. Sisäisessä kielenkäytössä näitä suomalaisia luonnehdittiin ”divisioonan miehiksi”. Kouluttamattomat komennettiin ensin puolen vuoden koulutukseen Wieniin. Tähän joukkoon kuului noin 800 miestä, joita kutsuttiin ”pataljoonan pojiksi”.165
Riekki kirjoitti heinäkuussa Levälahdelle, että joukossa oli muutamia kalstalaisia, joitakin kymmeniä IKL:n kannattajia ja ”ruotsinkielisiä
natsimielisiä”. Näistä olivat jotkut yrittäneet ”keekoilla ja luulotelleet
saavansa etuja”. Oli päättävästi tukahdutettava tällaiset pyrkimykset.
”Nyt sodan aikana on SS-ssäkin politiikka taka-alalla, mutta se voi tulla
esiin. Saksalaisilla on oikeus tulla omalla tavallaan autuaiksi ja meillä
taas omallamme.”166
401

Parvilahti on väittänyt muistelmissaan, että vapaaehtoisten ainoana
motiivina oli ”yhteinen taistelu Saksan kanssa silloista yhteistä vihollistamme vastaan”.167 Mauno Jokipiikin on vähätellyt pataljoonan SSluonnetta. Saksaan lähtijät olivat hänen mielestään lähinnä vain ”puolustusystävällisiä”. Säilyneistä 885 jäsenkortista päätellen joukossa oli 82
IKL:n jäsentä, 53 sinimustaa, 23 mustapaitaa. Lisäksi oli 15 snellmanilaista kansallissosialistia. Tällä perusteella ”äärioikeistolaisia” oli 173 eli
vajaat 20 % kaikista. Hän on korostanut myös sitä, että Waffen-SS –
siten myös suomalainen SS-pataljoona – oli eliittijoukko, joka oli ehdottomasti pidettävä erillään Algemeine-SS:stä – yleisistä SS-joukoista,
joihin liittymiselle oli edellytyksensä kansallissosialistisen puolueen
(NSDAP:n) jäsenyys, ja joiden maine ei ollut kovin mairitteleva. Näiden selvä raja oli määrätty 1938. Algemeine-SS oli sen jälkeen poliisin
reservi ja iskujoukko, Waffen-SS sen sijaan armeijan yhteydessä toimiva
yksikkö.168
Pataljoonan poliittisen merkityksen vähättelystä huolimatta on
myös arveltu, että Himmlerillä oli ketunhäntä kainalossaan, kun hän
oli perustanut itselleen uskollisia joukkoja eri maihin.169
Pitääkin muistaa, että kaikki SS-miehet saattoivat sivullisista vaikuttaa epäilyttäviltä. Vaikka he eivät ehkä olleetkaan kansallissosialisteja ja
kuuluivatkin Waffen-SS:ään, he kuuluivat kuitenkin Himmlerin johtamaan järjestöön ja vannoivat valansa Hitlerille. Joidenkin sivullisten
mielestä jo pelkkä liittyminen SS-joukkoon oli arvovalinta ja mitä suurinta äärioikeistolaisuutta. Kyseessä oli selvä viides kolonna.
Molempiin liittyi Reichsführer-SS Himmler, joka oli Saksan korkein poliisipäällikkö. Hänellä oli ratkaiseva osuus myös suomalaisen SSpataljoonan perustamiseen. Hän teki siitä aloitteen joko omasta tai suomalaisten aateveljiensä toivomuksesta. Suomalaiset puuhamiehet olivat
sittemmin tekemisissä myös hänen lähimpien miestensä kanssa. Riekki
oli ollut jo Etsivän Keskuspoliisin päällikkönä Himmlerin kanssa yhteistyössä, niin myös sota-aikana.
Waffen-SS oli alistettu Wehrmachtille. Vaikka Waffen-SS:n ja Algemeine-SS olivatkin muodollisesti toisistaan erillään, ulkopuolisen silmin ne olivat samalla lailla Kolmannen Valtakunnan tuotteita kuin Stalinin ajan Neuvostoliiton GPU seuraajineen, GRU tai puna-armeija poliittisine komissaareineen kommunistisen yhteiskunnan tuotteita. Siinä
missä neuvostoyhteiskunnan valtioelimet toimivat kommunismin op402

pien mukaisesti, varmasti myös Waffen-SS:ssä oli ripaus aatteellista hapatusta. Waffen-SS:ää ei voida tarkastella irrallisena Kolmannesta Valtakunnasta eikä sen arvoista.
Waffen-SS:n joukkojen on väitetty sitä paitsi panneen Gestapon
kanssa siviiliväestön keskuudessa kostoiskuja toimeen. Lähteminen SSjoukkoihin oli mielestäni myös arvovalinta, eikä pelkkää puolustustahdon osoittamista, seikkailua eikä nuoruuden hölmöilyä.170
Kun Himmler vieraili maaliskuussa ja heinä–elokuussa 1942 Suomessa, hänet pidettiin tietoisesti erillään suomalaisista äärijärjestöistä.
Henrik Ekbergin mukaan mikään ei kuitenkaan todista, että hänen matkoihinsa olisi liittynyt taka-ajatuksia. Samalla kun Himmler tapasi valtion korkeinta poliittista johtoa, hän tapasi mahdollisesti maaliskuussa
myös Riekin, vaikka heidän välinsä olivat tuolloin jo viilenneet. Mikäli
he eivät olisi tavanneet, se olisi ollut outoa. Tosin Riekki ei puhu kirjeissään tapaamisesta mitään.171
Riekki kävi Saksassa ja sen valloittamilla alueilla SS-miesten luona
useita kertoja. Hän vieraili mm. heinäkuussa 1941 Stralsundissa tuolloin olleessa pataljoonassa yhdessä eversti Hornin kanssa. ”Iltapäivällä
kävi suomalaisia upseereita tarkastamassa pataljoonaa, yksi eversti ja
majuri. Eversti oli Walter Horn ja majuri Esko Riekki”, muisteli Kauko
Ala-Ilkka. Tällöin toiveet olivat vielä korkealla. Unto Parvilahti muistelee Hornin todenneen, että vaikka sodan pikainen loppuminen oli toivottavaa, se kestäisi ainakin syksyyn saakka. Varmasti tällainen innosti
ja vakuutti myös Riekkiä. 172
Riekki lähetti 14. syyskuuta 1941 päiväämänsä kiertokirjeen SSmiesten omaisille. Siinä hän kertoi lentäneensä elokuussa Berliiniin ja
sieltä parin päivän päästä Saksan päämajaan. Sieltä hän oli siirtynyt
jääkärikenraaliluutnantti Harald Öhquistin kanssa Wiking-divisioonan
rintamaosalle Etelä-Venäjälle, mustan mullan alueille. ”Poikiemme mieliala on hyvä ja reipas, niin kuin saattaakin ymmärtää voittoisiin sotatoimiin miehuullisesti osallistuneilla nuorilla miehillä olevan.” Heidät
oli mainittu varauksetta divisioonan rohkeimmiksi taistelijoiksi. Muutenkin Wiking-divisioona oli kunnostautunut. Suomalaiset olivat käyttäytyneet hyvin ja esiintyneet miehekkäästi. Monet olivat jo saaneet
rautaristinkin, Riekki kirjoitti innostuneesti.173
Riekki kehaisi, että tuona aikana tapahtui vain yksi ”ryssäin” heikko
ilmahyökkäys, ”joka ei tuleen tottuneita poikiamme näyttänyt häiritse403

vän”. Koska divisioona oli kokonaan motorisoitu, marssit eivät olleet rasittavia. He osoittivat kiinnostusta kotimaan asioihin ja toivoivat kirjeitä
ja aktiivisempaa yhteydenpitoa. Mukana ollut Öhqvist totesi, että jääkäripataljoona 27:ään kuuluneiden vaikeudet olivat olleet aikanaan paljon
suurempia.
Riekki ei ollut tällöin vielä perillä niistä ongelmista, jotka olivat jo
muhimassa. Koulutus oli kovaa, kielivaikeudet olivat suuria. Kouluttajat ovat ylimielisiä ja otteet sen mukaisia. Moni poika sai kärsiä, kun ei
liikkunut tarpeeksi nopeasti tai ei ymmärtänyt. Myös pataljoonan komentaja Collani osoittautui ennen pitkää sopimattomaksi tehtäväänsä.
Hän oli ylimielinen vierasmaalaisia kohtaan, eikä antanut kaikille saksalaisille upseereillekaan oikein tunnustusta.174

JÄÄKÄRIPERINTEIDEN

KOROSTAJA

SS-pataljoonan esittäminen Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona
27:n perillisenä tuli useammankin tutkijan mukaan kautta linjan esiin.
Saksassa ensimmäisen maailmansodan aikana jääkäreiden sairaanhoitajana (Schwester) toiminut vapaaherratar Ruth Munck muisteli: ”Riekki kertoi Börsissä ’uudesta jääkäriliikkeestä’ joskus keväällä 1941.”175
Jääkärit ja heidän jälkeläisensä järjestivät jo huhtikuussa tutustumisillan Katajanokan Upseerikasinolla. Tällöin ajatus jääkäreiden pojista
perustettavasta suomalaisesta SS-pataljoonasta sai kannatusta.176
Riekki paljasti huhtikuussa 1941 lapsuudenkotinsa vanhalle palvelijalle, että hänen vasta varusmiespalveluksesta päässyt esikoispoikansa
Tero lähtisi kohta Saksaan, sille tielle, joka häneltä jäi aikanaan kulkematta: ”Hän pääsee ehkä viikon tai kahden kuluttua ulkomaille sotahommiin ties kuinka pitkäksi aikaa. Saa mennä sitä tietä mitä minun
olisi pitänyt mennä edellisen maailmansodan aikana.”177
Melkein samoihin aikoihin Riekki kirjoitti myös serkulleen, Lauri
Paavolalle, että samalla kun hän opetteli uutta ammattiaan Uuden Suomen toimitusjohtajana, hän touhusi ”uuden jääkäriliikkeen” parissa.
Puuha oli langennut pääasiassa hänen hoidettavakseen. ”Vanhimman
poikani panin sinne ensimmäisenä. Nyt on ’hankinta’ pysäyksissä, kun
tungos äkkiä paisui kovin suureksi ja ensimmäinen tavoitemäärä on jo
täysi.”178
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Toteamuksissa oli ehkä hiukan samaa hapatusta kuin kuningas Kaarle
IX:n tunnetussa tokaisussaan pojastaan Kustaa Adolfista: Ille faciet. Sen,
mitä ei ollut itse uskaltanut tehdä tai saanut aikaiseksi, poika tekisi. Ei
sivullinen puhu tällä tavalla, näin innostuneesti. Riekki oli alusta lähtien hengessä mukana.
Kun hankkeesta alkoi liikkua keväällä 1941 huhuja, siitä puhuttiin
uutena jääkäriliikkeenä. Vaikka kaikki eivät hyväksyneetkään touhua,
myös innostusta, samanlaista salaamista ja salamyhkäisyyttä kuin jääkäriliikkeen kohdalla oli.179
Myös sillä, että matkaan lähtö tapahtui Ostrobotnialta, mistä jääkäriksi aikovatkin olivat lähteneet, Riekki halusi kertoa kuljettavan samaa
latua. Hän muisteli 1967 professori Jokipiille: ”Koko lähetyshomman
sijoitin kev. 1941 Ostrobotnialle, jotta se senkin vuoksi saisi makua ’jääkärien jäljillä’ olosta.”180
Riekki kirjoitti heinäkuussa 1941 yhdysupseeri Levälahdelle: ”Horn
on Sinullekin tietenkin alleviivannut jääkäritraditioiden ensisijaisuutta
tässä asiassa. Siitä on Collanille – varsinkin Horn – vakuuttavasti puhunut ja siitä olemme täältä lähtiessä pojille aina tehneet selkoa ja se on
heitä suurimmalta osalta Saksaan nyt ajanut, sillä siellähän on varsin
monia jääkärien ja jääkäriaktivistien poikia: pojat kulkevat nyt isänsä
tietä ja ne, jotka eivät silloin mukaan päässeet, ovat nyt panneet sinne
poikansa.” SS-joukkoihin liittyi kuitenkin vain 32 jääkärin poikaa ja
yksi jääkäri – Kaarlo Kurkiala (ent. Grounstroem), joka toimi sittemmin yhdysupseerina.181
Suomalaisten toivomuksena oli ollut jonkinlainen perinnejoukkoosasto siitä saakka, kun suhteet Saksaan olivat kesästä 1940 lähtien alkaneet lämmetä. Tällöin oli ollut puhetta nimenomaan jääkäripataljoona
27:n perinnejoukko-osaston muodostamisesta Saksan armeijaan siten,
että joukon runkona olisi ollut jääkäreiden poikia ja koko miehistö suomalaisia.182
Koska molemmat osapuolet korostivat jääkäriperinteitä, Riekki kirjoitti heinäkuussa 1941 Levälahdelle, että lupauksista suomalaisjoukon
erikoisnimestä, ”joka kytkee sen jääkäreihin jotenkin”, olisi pidettävä
kiinni. Erikoisnimeä ei kuitenkaan koskaan tullut.183
Kun pataljoonan lipun vihkiäisjuhla oli edessä, Riekki piti SS-liikkeestä Helsingin Suomalaisella Klubilla 3. lokakuuta 1941 esitelmän.
Hän kertoi klubiveljilleen, että tämä ”uusi jääkäriliike” oli saanut alkun405

sa saksalaisten toimesta, tarkasti ottaen valtakunnanjohtaja Himmlerin
ja hänen lähimpien miestensä aloitteesta. Vaikka suomalaisten joukossa
oli IKL:n jäseniä, kalstalaisia ja jokunen Folkgemenskapiinkiin kuuluva, ”ehdoton valtaosa on tavallisia suomalaisia nuoria miehiä, sotilaita,
jotka ovat lähteneet hyvinä suomalaisina sotilaina Saksan suuren soturikansan pariin sotaoppiin eivätkä missään puoluehengessä”.184
Suomalaiset oppisivat Riekin mukaan Saksassa työtarmoa, uskollisuutta, kuuliaisuutta ja uhrimieltä. He toisivat Suomeen viestejä siitä,
mitä siellä oli Kolmannen valtakunnan aikana aikaansaatu. Jos he osasivat erottaa jyvät akanoista ja nähdä positiivisia puolia enemmän kuin
kielteisiä, joita varmasti oli, ”toivon heidän varttuvan siellä kunnon
miehiksi, lujiksi ja koviksi”. Varmasti he oppisivat kunnon suomalaisiksi, sillä aivan ”haisee heidän keskuudessaan oma hyvä” ja käsitys suomalaisten etevämmyydestä.
Riekki valmisteli pataljoonan ottamisen käyttöön. Oli suunniteltava
lippu ja vihittävä se, oli sävellettävä marssi, jolle piti saada myös jämerät
sanat. Tässäkin toiminnassa näkyi selvästi Riekin vahva sitoutuminen.
Riekki järjesti lipun naulaamistilaisuuden 6. lokakuuta Ostrobotnialle, jossa joukko ylioppilaita oli marraskuussa 1914 pitänyt tunnetun
kassahuonekokouksensa ja päättänyt lähettää edustajansa Ruotsiin pyytämään sotilaskoulutusta. Riekki oli itse suunnitellut lipun, vaikka professori Carolus Lindberg oli opastanut häntä siinä. Naulaamistilaisuudessa oli Riekin ja hänen rouvansa lisäksi paikalla entisiä aktivisteja ja
jääkäreitä, kuten pankinjohtaja Norrmén, jääkärikenraalimajuri Oiva
Olenius, jääkärieverstit Horn, P. O. Ekholm ja Leander, Valtiollisen Poliisin apulaispäällikkö Aaltonen ja muutamia muita. Tapahtumaa todistava pöytäkirja totesi: ”Edelleen majuri Riekki huomautti puheessaan,
että tämä tilaisuus tapahtuu Ostrobotnialla, jolla on perinteitä maailmansodan jääkäriliikkeen ajoilta ja josta myöskin tämän uuden jääkäriliikkeen soturit lähetettiin matkalle.” Riekki löi lipun ensimmäisen naulan.185
Lipun pohjana oli siniristilippu, jonka keskellä oli leijona. Valkeaan
osaan oli liitetty SS-miehiä velvoittavia asioita. Vasemmasta yläkulmasta
lähtien siinä olivat SS-merkki, vapaudenristi, jääkärimerkki ja rautaristi.
Tässäkin näkyi siis jääkäriperinne.
Riekki värväsi toisen entisen oululaisen, nimittäin professori V. A.
Koskenniemen laatimaan SS-pataljoonan marssille sanat. Niiden sak406

Lipunluovutustilaisuudessa olivat paikalla mm. äärimmäisenä vasemmalla seisova jääkärieversti Walter Horn, keskellä oleva Gross-Bornin leirialueen komentaja, kenraali Thofern ja kypäräpäinen SS-pataljoonan komentaja Hans
Collani. Muita hiukan lyhyempi, suomalaiseen sotilaslakkiin ja pitkään mantteliin pukeutunut majuri Riekki seisoo Thofernin ja Collanin välissä taaempana. Martti Riekin kokoelma.

sannokseksi vakiintui SS-pataljoonaan yhdysupseeriksi myöhemmin
tulleen jääkärieverstiluutnantti Kaarlo Kurkialan saksalaissyntyisen puolison Elisabeth Kurkialan tarjoama versio. Riekki kertoi pohtineensa
myös marssin säveltämistä. Hän oli ajatellut pyytää itseään Jean Sibeliusta tehtävään. Vaikka Jääkärienmarssin isä ei innostunutkaan pyynnöstä, pelkkä puhekin hänestä oli selvä osoitus pyrkimyksistä jääkäriliikkeen ja ”uuden jääkäriliikkeen” samaistamiseen. Niinpä Yrjö Kilpinen sai kelvata. Häneltä tehtävään ei liene puuttunut intoa. Marssi esitettiin ensi kerran lipun luovutus- ja valatilaisuudessa. 186
Valatilaisuus oli 15. lokakuuta 1941 Gross-Bornissa. Saksalaisten tahojen, jääkärieversti Hornin ja hallitusneuvos Riekin lisäksi paikalla olivat P. H. Norrmén, vapaaherratar Ruth Munck, Helsingin SS-vapaaehtoistoimiston hoitaja, rouva Siiri Tuomola sekä muutamien vapaaehtoisten omaisia. Jääkäriperinteen korostaminen näkyi tilaisuudessa sii407

nä, että 17 jääkärin poikaa toimi valan esivannojina. Lipun luovutti
jääkärieversti Horn.187
Vala vannominen vieraan valtion johtajalle sotatilan aikana, olkoonkin kysymys aseveljestä, on epäilemättä mielenkiintoinen kysymys oikeudelliselta kannalta. Jääkärit olivat vannoneet valansa Saksalle ja tehneet maanpetoksen. Valaa Adolf Hitlerille ei ehkä sellaiseksi mielletty,
sillä asetelma oli 1941 toinen kuin 1914.
Vala Hitlerille samoin kuin koko hankekin, arveluttivat kuitenkin
muutamia suomalaisia. Mieleen tuli helposti ajatus, että tällaiset miehet
saattaisivat olla Saksan voitokkaan sodan jälkeen hankalia. Aihetta pelkoihin olikin, mikä edellytti tiettyjä varotoimia. Henrik Ekberg onkin
todennut, että suomalainen äärioikeisto ja saksalaiset aateveljet suunnittelivat SS-miesten käyttämistä tavoitteidensa ajamiseksi.188
Jääkäripataljoona 27:n viimeinen komentaja, eversti Eduard Ausfeldt rinnasti SS-pataljoonan ja jääkäriliikkeen. Hän oli otsikoinut tervehdyksensä ”Vapaaehtoisille Suomen Jääkäreille Saksassa.” Hän kertoi
olevansa ylpeä, kun hän sai ”nykyisenä ihanana aikana” lähettää vilpittömät terveisensä. Suomalaiset taistelivat saksalaisten rinnalla ”Uuden
Euroopan” luomiseksi samaan aikaan kuin heidän omat maanmiehensä
pyrkivät bolševismin hävittämiseen ja ikivanhan verivihollisensa tuhoamiseen. ”Teidän panoksenne Saksan armeijan SS-joukoissa merkitsee
27:n jääkäripataljoonan perinteiden jatkumista ja ’uskollisessa aseveljeydessä Saksan kanssa lopullisesti, vapaan ja onnellisen Suomen ja uuden Euroopan luomista’”.189
Myös Jääkäriliitto oli lähettänyt tervehdyksensä ”Suomalaiselle vapaaehtoisjoukolle”, jota se varoi kuitenkin rinnastamasta täysin jääkäripataljoona 27:ään. Liiton tervehdyksessä oli pateettisuutta ja vanhaa
aktivistista henkeä. Suomen miehet olivat joutuneet tavan takaa tarttumaan tapparaansa ja puolustamaan länsimaisia arvoja. Nyt, niin kuin
neljännesvuosisata sitten, taisteli suomalainen vapaaehtoisjoukko saksalaisten aseveljiensä kanssa yhteistä vihollista vastaan. Ei ollut epäilystäkään, etteivätkö lännen voimat voittaisi. ”Me entisen 27. Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoonan jääkärit iloitsemme siitä, että Teidän
muodostamanne Suomen miesten valiojoukko on Suur-Saksan maineikkaiden joukkojen riveissä edustamassa kansamme nuorta polvea ja
käymässä samaa kovaa, mutta Teille ja koko kansallemme tärkeää koulua, kuin aikoinaan mekin jääkärit kävimme.”190
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Kun SS-pataljoona pyrittiin näin samaistamaan ensimmäisen maailmansodan aikaiseen jääkäripataljoona 27:ään, ei otettu huomioon, kuten Anthony F. Upton on todennut, että asetelma oli 1941 kuitenkin toinen. Hänen mukaansa suomalaiset pyrkivät sulkemaan silmänsä siltä
tosiasialta, että ideologisten tekijöiden vuoksi SS:ään liittyminen oli erilainen yritys.191
Saksalaiset olivat toivoneet suurta asevelijuhlaa, mutta Suomen ulkoministeriö kielsi lähettiläs Kivimäkeä osallistumasta tilaisuuteen, jolloin saksalaistenkin ”suuret herrat” jäivät pois. Himmler ei ollut tilaisuudessa. Jumalanpalveluskin järjestettiin pienimuotoisena, koska saksalaiset eivät sellaista kannattaneet. Kielto oli osoitus siitä, ettei Suomen
hallitus halunnut sittenkään mekastaa asialla. Se oli pannut puheet toisesta pataljoonastakin jo jäihin.192
Päävoittoisesti innostus pataljoonaan oli kuitenkin suuri. Ainakin
osa lehdistöstä oli haltioissaan; sensuurihan esti kritiikin. Kun maan
taitelijat ja säveltäjät olivat kantaneet jo aiemmin kortensa kekoon, nyt
tuli myös tieteen vuoro. Saksassa vieraillut professori Rolf Nevanlinna
ilmaisi varauksettoman kiinnostuksensa asiaan. Myöhemmin hänelle
siunautuikin merkittävä rooli.193

”HARMIA

ON TUOSTA PATALJOONASTA ”

Jo varsin pian saapuivat ensimmäiset viestit kaatuneista. Saksalaiset perustivat siksi Helsinkiin huoltotoimiston. Riekki kehottikin kaatuneiden omaisia vastaamaan rehellisesti saksalaisten kyselyyn. ”Ilman muuta lienee selvää, että tällaisia avustuksia ei saa nostaa samanaikaisesti
sekä Suomen että Saksan valtiolta”, hän muistutti. Huoltotoimistolla
oli von Blücherin mukaan myös aivan muita salaisia tehtäviä.194
Tunnelmat laskivat selvästi, kun Riekki sai marraskuussa 1941 ensimmäisiä tietoja lupauksien pettämisestä. Tällaista informaatiota hän
sai työtoverinsa Aaltosen ja pataljoonalaisten Kim Lindbergin ja Unto
Bomanin (myöh. Parvilahti) kautta. Mahdollisesti myös Tero Riekki oli
jossakin määrin informaation takana.
Saksassa käynyt Aaltonen kertoi marraskuun alussa, ettei suomalaisille ollut annettu omaa sotilasarvoa vastaavaa arvoa. Koska päällystöön
ei ollut kelpuutettu suomalaisia, hän oli todennut heissä olevien upsee409

reiden sopivan saksalaisia SS-upseereita paremmin komppanianpäälliköiksi, sillä monet heistä olivat osallistuneet jo talvisotaan ja Ukrainan
taisteluihin.195
Tuohtuneena Riekki kirjoittikin 23. marraskuuta 1941 Pallarille olevansa lähdössä Saksaan ”ja sinne vallattuun Ukrainaan rauhoittamaan
poikiemme mielialaa ja valvomaan lopullista suomalaisen joukko-osaston muodostamista”. Hän paljasti, että ”huolta ja harmia on tuosta
pataljoonasta enemmän kuin tarpeeksi”.196
Myöhemmin tiedot harmeista lisääntyivät. Suomalaiset eivät olleet
saaneet vielä marraskuussakaan yhtään kirjettä, ei edes ensimmäisenä
Saksaan mennyt Tero Riekki, vaikka hänen kotiväkensä oli lähettänyt
hänelle jo useita kirjeitä.197
Bomanin mukaan Collani ei halunnut ymmärtää suomalaisia, mikä
aiheutti väkivaltaa ja epäsotilaallista esiintymistä. Tämä koski niin miehistöä kuin upseereitakin. Vaikka Boman oli valittanut monesti eversti
Hornille, hän ei ollut varma, oliko tämäkään ymmärtänyt häntä oikein.
Niinpä hän oli ollut luutnantti Lindbergin kanssa yhteydessä gruppenführer Gottlob Bergeriinkin. He odottivat Collanin eroa ja muitakin
vaihdoksia, sillä mikäli suomalaiset joutuisivat rintamalle päällystönsä
kanssa, mielialaa olisi enää vaikea korjata. Hänen mukaansa olisi ollut
parasta, jos suomalaisista tulisi oma joukko-osastonsa.198
Valitukset saivat Riekin sapen kiehumaan. Hän harmitteli eversti
Hornille, että oli ”ollut kyllin naivi uskoakseni asianomaisten korkeiden
fiskaalien rehellisiin naamoihin ja erinomaisen auliisti annettuihin vakuuksiin”. Hän syytti tapahtuneesta vain itseään.199
Riekin kiukku oli ymmärrettävä. Hän oli ollut innostunut tehtävästään ja ehkäpä tuntenut jonkin verran ylpeyttäkin saadessaan ”uuden tilaisuuden”, jonka hän oli itse ensimmäisen maailmansodan aikana varovaisuuttaan hylännyt.
SS-pataljoonan kohdalla näytti olevan käymässä samalla tavalla kuin
aikanaan jääkäripataljoona 27:n kohdalla; vaikka Saksan matkalle lähdettiin suurin toivein ja saksalaisten sanaan luottaen, monetkaan lupauksista eivät pitäneet kutiansa.200
Koska viestit kertoivat karua kieltään, se sai Riekin vaatimaan lähettiläs Kivimäeltä ja sotilasasiamies Hornilta pontevampaa toimintaa. ”Tiedän toki Sinun Horn koettaneen kaikkesi ja käsitäthän, että matkasi ja
muut velvollisuutesi vaativat suuren osan aikaasi, mutta ei ole muuta
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keinoa kuin Teidän ultimaatuminne antaminen. Vedotkaa minuun, ministeri Blücheriin, Dahmiin ja Tackiin sekä ennen muuta valtakunnan
ja SS:n kunniaan, jotka ovat pelastettavat – mikäli niistä tässä asiassa
vielä jotain on jäljellä.”
Riekki kirjoitti, että hänen työtoverinsa Aaltonen oli ”yhtä kauhuissaan” kuin hänkin. Vaikka Suomessa erikoiskoulutuksen saaneille oli luvattu pääsy omiin aselajeihin, niin ei ollut käynyt. Suomalaiset olivat olleet pian divisioonan mukana kuusi kuukautta rintamalla. “SS-muodostelmat vakuutettiin meille valiojoukoiksi ja sitä olemme täällä toitottaneet. Nyt tulee tietoja toinen toisensa jälkeen niissä rehoittavista puutteista, taitamattomuudesta ja huonosta hengestä. Me muutamathan
olimme siitä kyllä selvillä, mutta toivoimme toki – kun valinnan varaa
ei ollutkaan – parasta”, hän harmitteli. Miksi tätä ei voitu kertoa rehellisesti? SS edusti puoluetta ja nykysuuntaa, mikä ei ollut Saksalle saman
tekevää. Se jätti suomalaisiin huonon kuvan, hän valitti.
Koska Riekki leimusi vihaa, Berliinissä olijat saivat hänen puolestaan vaikka kääntää hänen tekstinsä saksaksi, jos siitä vain oli apua, ja
toimittaa sen itse Himmlerille. Suomalaiset pojat olivat Riekin mielestä
hyviä, nuoria ja ujoja, mutta se ei ollut mikään vika. Hänen mielestään
luonto lähti kyllä parkkiintuneimmastakin moisella kohtelulla. Vaikka
hän asettuikin puolustamaan heitä, kapinointia hän ei kuitenkaan hyväksynyt. ”Eiväthän he voi eivätkä saa kapinoida, kun ovat sotaa käyvän
maan sotaa käyvissä joukoissa.”
Riekki uhkasi marssia seuraavana päivänä ulkoministeri Wittingin
ja lähettiläs von Blücherin puheille. Hän pelkäsi puhuvansa sellaista
kieltä, ”että sitä ymmärtää saksalainenkin”. Hän arveli, että Kivimäki,
jos Horn ja kumppanit uskaltaisivat mennä hänen luokseen, saattaisi
syyttää turhasta narinasta, mutta oli ”marssittava silloin kun näin vakavat asiat ovat kyseessä”. Lopuksi hän pyysi ymmärtämään itseään oikein.
Heti joulukuun alussa Riekki kertoi Bomanille, että hänen poikansa
oli sairastunut keltatautiin. Hänkin murjotti lupausten petettyä. Arvattavasti saksalaiset suivaantuivat suomalaisiin, jotka olivat raskasmielisiä
ja siksi tympeitä ja haluttomia. Ei ollut ihme, jos pojat olivat katkeria ja
heiltä meni sisu kaulalle, ”kun jatkuvasti joutuvat vastoin luvattuja etuja
muita huonompaan asemaan”.201
Koska saksalaiset tiesivät ongelmista, Riekki uskoi, että eversti Horn
voisi vaikuttaa niiden korjaamiseen. Se olikin välttämätöntä, sillä Rie411

kin mukaan kriisissä oli ”kysymys kohta koko aseveljeydestä”. Hän viittasi Jukka Tyrkön kirjoituksiin Hakkapeliitassa ja katsoi, ettei nyt ollut
enää mitään aihetta ”ylistyskirjoituksiin”, ennen kuin asiat saataisiin paremmalle tolalle. Samalla hän ihmetteli saksalaisten ajattelutapaa. Hän
kysyi, olivatko suomalaiset esimerkiksi tanskalaisia ja espanjalaisia huonompia niin, ettei heitä voitu ottaa ilmavoimiin. Asia oli hänelle erityisen tärkeä, sillä hänen oma poikansa oli saanut ilmavoimien reservinupseerikoulutuksen.
Riekki kiitteli Bomania ja Lindbergiä hyvästä toiminnasta. Nyt suomalaisten upseerien ja aliupseerien oli saatava heille luvatut päällystötehtävät ja saksalaisten määrää supistettava mahdollisimman paljon.
Postin kulkua oli myös parannettava. Lisäksi oli saatava haavoittuneista
ja kaatuneista täsmälliset tiedot.
Muutaman päivän päästä Riekki kirjoitti uudelleen, että hänen poikansakin näytti uskovan, että pataljoona oli lähtenyt jo aikoja sitten
liikkeelle. Riekki jatkoi happamasti: ”Tällaisilla lupauksilla elättelyä tässä on ollut pitkin matkaa ja lupaukset ovat jääneet täyttämättä.” Nyt
miehiä kaatui yhtenään, mikä sai ”hirmuisen epävarmuuden” tunnun
aikaan ja vei ”lopunkin uskon saksalaiseen järjestykseen”. Ministeri
Witting oli jo lausunut hänen pyynnöstään von Blücherille ”vakavan
huolestumisemme lupausten pettämisestä”.202
Odottavan aika oli pitkä. Vaikka rintamalle lähtöä oli luvattu kesästä
saakka, se lykkääntyi ja lykkääntyi. Miehet eivät ymmärtäneet viivyttelyä, sillä heidän mielestään kaikki halusivat rintamalle. Esiintyi suorastaan pelkoa, että sota ehtisi loppua, jos vielä viivyteltäisiin. Jotkut pelkäsivät myös, että Suomen poliitikot olivat vaatineet joukon säästämistä
Suomeen. SS-pataljoona jätti Gross-Bornin vasta joulukuun alussa 1941
ja lähti kohti rintamaa. ”Gross-Bornin kasarmit jäivät kyllä niin kamalaan kuntoon finskipataljoonan jäljiltä, että on häpeä sanoa, mutta näin
vain on”, Kauko Ala-Ilkka muisteli. Myöhemmin jokaiselle tuli kasarmin hävityksestä muutaman markan lasku, joka kuitattiin päivärahoista.203
SS-pataljoona saapui vuoden lopussa Kirowgradiin. Kohta se oli
Dnepropetrovskissa. Uusi vuosi 1942 alkoi railakkailla juhlilla. Paluu
arkeen oli armoton, sillä pakkanen oli sietämätön. ”Kyllä täällä on armottoman kylmä ilma. Suomalaistakin palelee saksalaisessa uniformussa.” Rostovin alueen taisteluissa suomalaisia kaatui jo varsin paljon.
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Kevät ja kesä vierähtivät taistellen. Tappiot kasvoivat syys–lokakuussa 1942 huolestuttavan suuriksi. Ennen pitkää alkoi kiertää huhuja siirrosta Stalingradiin, Ranskaan tai Suomeen. Vuosi 1943 otettiin vastaan
kuitenkin varsin huolettomana. ”Virkistävää, kun saa pitkästä aikaa vähän huvitella. Kaikkea saa mutta se maksaa rahaa. Sitähän miehillä kyllä
on”, Ala-Ilkka kirjoitti.
Vaikka Riekki oli toiminut tomerasti, miesten luottamusta häneen
heikensi se, että hän ja Aaltonen vetivät ongelmien ilmaantumisen jälkeen 1942 omat poikansa pataljoonasta pois. Tämä herätti Parvilahden
(Boman) mukaan ”pahaa verta muissa vapaaehtoisissa” ja pelkoa siitä,
ettei heistä huolehtisi enää kukaan.204
Taustalla oli ehkä muutakin. Riekki muisteli 1958 itse SS-puuhan
loppua omalta osaltaan näin: ”Meillä oli hyvät henkilökohtaiset ja myöskin hyvät asialliset välit siihen saakka, kunnes minä vuosina 41 ja 42
vaihteessa käytyäni siellä Ukrainassa rintamalla totesin, että Saksan itäsotaretki on tuomittu epäonnistumaan ja enkä salannut tätä käsitystäni.”205
Riekki on voinut hyvinkin tehdä sanomallaan tavalla. Myös hänen
yksityiskirjeensä vihjaavat siihen, että hän oli tyytymätön. Saksalaiset
olivat niin ylimielisiä ja voitonvarmoja, ettei hän pitkän päälle pystynyt
sietämään sitä. Sotakaan ei kehittynyt niin kuin oli toivottu.
Myös Valtiollisen Poliisin arkistossa on säilynyt samantapainen tieto. Kun Riekki kävi Saksassa ja näki suomalaisten kehnot olot (monet
olivat mm. laihtuneet nälän vuoksi), hän vaati poikansa pois. Ilmeisesti
myös suuret tappiot vaikuttivat tilannearvioon. Tapaus herätti muissa
katkeruutta. Riekin menettely tuomittiin varsin yleisesti. On selvää, etteivät saksalaisetkaan nielleet Riekin kritiikkiä, eivätkä vihjailua edessä
olevasta tappiosta.206
Riekki kannatti jo ainakin huhtikuussa 1942 SS-miesten osittaista
kotiuttamista. Hän kirjoitti Hornille. ”Näin tulisi edes osittain hyväksi
ja opiksi käytetyksi heidän kokemuksensa.” Hän piti tärkeänä myös
sitä, että erilaiset rettelöt saataisiin minimoiduksi, mikä tapahtuisi Suomeen komennettavien palkka- ja raha-asiain kuntoon laittamisella.207
Jos Riekki oli pettynyt pataljoonaan, monet siihen kuuluvat olivat
pettyneet Riekkiin. Parvilahden (Boman) mielestä hän ei kyennyt järjestämään vapaaehtoisten asioita yrityksistään huolimatta. ”Näiden laiminlyönti tai viivyttely loukkasi satojen miesten oikeustajua.”208
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Riekissä oli narsistista turhamaisuutta. Valokuvia otettiin sitä mukaa kuin ansiomerkkejä tuli lisää. Kuvassa ylpeä isä poikineen. Vasemmalla vänrikki Olli,
majuri-isä ja SS-pataljoonassa palveleva Tero. Martti Riekin kokoelma.

Yksi syy tyytymättömyyteen Riekkiä kohtaan saattoi johtua siitä,
että Valtiollinen Poliisi oli SS-miesten havaintojen mukaan ”kytännyt”
heidän toimintaansa. Tästä oli Bomanillakin omakohtaisia kokemuksia.
Hänelle oli kerran joutunut vahingossa Riekin allekirjoittamia papereita, joissa tämä oli kehottanut seuraamaan hänen puuhiaan.209
Ennen pitkää heräsi halu uudistaa toimikuntaa ja pudottaa Riekki
pois sen johdosta. Tämä oli ymmärrettävästi myös Saksan tahto. Toimikuntaa oli laajennettu jo kerran, vaikka Riekki ja Aaltonen muodostivatkin vielä kesällä 1942 operatiivisen johdon.210
Muutoksiin tarjoutui tilaisuus elokuussa 1942. Erityisen aktiivinen
oli Berliinin yhdystoimisto, joka oli natsihenkinen. Boman matkusti
tuolloin Berliinistä toverinsa kanssa Helsinkiin, jossa he neuvottelivat
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Mustassa Karhussa sellaisten henkilöiden kanssa, ”joiden suhtautumisesta vapaaehtoisliikkeeseen olimme varmat”. He keskustelivat mm.
maanviljelijä Paavo Rautalan, kansanedustaja Iisakki Nikkolan, säveltäjä
Yrjö Kilpisen, professori Bruno Salmialan ja professori Mauno Vannaksen kanssa. Kaikki olivat tunnettuja äärioikeistolaisia.211
Parin päivän päästä pidetyssä toimikunnan kokouksessa Boman ehdotti toimikunnan täydentämistä omaisilla. Hän ehdotti myös, että puheenjohtajaksi kutsuttaisiin yliopiston rehtori Nevanlinna. Riekki vaati
äänestetystä. Sen tulos oli 7–6, yksi lippu oli tyhjä. Kokous valitsi laajennetun vapaaehtoistoimikunnan puheenjohtajaksi Nevanlinnan. Toimikuntaan tuli monia aktivisteja ja jääkäreitä ja entisiä Lapuan liikkeen
miehiä. Toimikunnalle valittiin työvaliokunta, jota sitäkin johti Nevanlinna. Vaikka Riekkikin valittiin molempiin elimiin, hänellä ei ollut
enää entistä asemaa. Hän piti erottamistaan salaliittona; se oli hänen
mielestään ”suomalais-saksalaisten natsikiihkoilijain puuha!” Hänen mielestään professori Vannas oli ”natsien ’ille faciet’”. Norrménin hän uskoi
sen sijaan ”parantuntuneen” natsismista lopuksi.212
On selvää, että mukana olijat olivat saksalaismielisiä. Riekki muisteli, että Nevanlinna oli jopa ”niin nöyrä saksalaisille, että kumarsi ’nokkansa pöytään’ heidän edessään”. Mahdollisesti kommenttiin sisältyi
hiukan happamuutta sen vuoksi, että hän oli joutunut luovuttamaan
paikkansa rehtorille ja ”kuningastie” oli kokenut kovan kolauksen.213
Joutuminen sivuun saattoi olla jopa Riekille onneksi. Hän irtaantui
SS-pataljoonan tehtävistä pian kokonaan. Hän kirjoitti lokakuussa
1942 Pallarille: ”Niistä SS-asioista olen viimein irti päässyt ja helpompi
[- -] paljonkin. On tullut haukkumisia nokko. Mutta sehän on maailman meno.”214
Missä määrin Riekin alakuloiseen toteamukseen oli syynä esimerkiksi se, että hallituskin tarkasteli hänen puuhiaan kriittisesti. Kaarlo
Hillilän muistiinmerkinnän mukaan sisäasiainministeri Toivo Horelli
oli todennut hiukan aiemmin, että Riekki olisi ostattanut SS-pataljoonan menojen suorittamiseksi saamillaan valtion varoilla Mustan Karhun vahtimestarin ja tarjoilijan avustamina saksalaisilta sotilailta Saksan
markkoja tiettyyn hintaan ja antaen ostajillekin pienen palkkion. Sitten
hän oli salakuljettanut varat Saksaan. Pahaksi onneksi Helsingin saksalainen komendantti pääsi puuhasta perille ja teki siitä ilmoituksen, minkä vuoksi Horelli arveli, että Riekki voisi jopa saada vankilatuomion.
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Tiettävästi jupakka, jossa oli valuuttakeinottelun ja salakuljetuksen makua, jäi kuitenkin sikseen.215
Kun suomalainen SS-pataljoona kotiutettiin ja tuli kesällä 1943 Hankoon, Riekin ja Collanin huonot välit joutuivat koetukselle. Riekki ei
kieltänyt moittineensa saksalaista, joka ei ollut hankkinut suomalaisten
luottamusta. Kenraali Felix Steinerin päivällisillä Riekki joutui uudelleen
sanaharkkaan, kun Collani yritti haukkua suomalaisia upseereita. Riekki
korosti heidän olevan kuitenkin yhtä hyviä kuin SS-upseerit. ”Melkein
riitautuen erosimme. Kurkialakin sanoi, että ’sika se on’. Hänellä on kyllä
monia ansioita, mutta kyllä tämäntapainen ansaitsee tuomionsa.”216
Muutkaan eivät olleet Collaniin tyytyväisiä. ”Collani ei tule enää,
kun on everstiluutnantiksi päässyt pataljoonamme komentajaksi.”
Collani yritti väittää vastaan ja muistutti, ettei hänen linjansa ollut hidastanut hänen ylenemistään. Tätä Riekkikin ihmetteli. Hän oli kuitenkin ehdoton kannassaan. ”En siis tahdo häntä – ansioistaan huolimatta
– enää vähääkään puolustaa.” Miehen ura päättyikin onnettomasti.
Saksalaiset halusivat jatkaa SS-pataljoonan toimintaa. Riekki ei ottanut kantaa asian puolesta. Hän totesi kesäkuussa: ”Kenr. Steiner muuten arveli, että ottavat mieluummin mahdollisimman paljon uusia. Koko uudelleen muodostaminen lieneekin vielä Suomenkin taholta keskeneräinen. Siitäpä aikanaan kuuluu.”
Riekki ehti vierailla SS-pataljoonan asioissa Saksassa useita eri kertoja. Kun Riekki meni tapaamaan SS-miehiä itärintamalle, hän lensi Berliinistä tavan mukaan saksalaisella pommikoneella matalalla, jottei neuvostoilmavalvonta tavoittaisi. Olli Riekin väittämän mukaan hänen isälleen ei kerrottu näillä matkoilla mitään Saksan tuhoamisleireistä, vaikka
hän tapasi SS-johtaja Himmlerin useita kertoja.217
Väite, ettei Riekki tiennyt leireistä, on mielenkiintoinen, sillä Saksasta oli saapunut Suomeenkin jo 1930-luvulla joitakin poliittisia pakolaisia. Kansanrintamamuistioissa mainittujen liikkeiden sanomalehdet
olivat kirjoittaneet Saksan diktatuurista ja terrorista vähemmistöjä kohtaan. Siitä olivat tietoisia myös Saksan Helsingin lähetystön virkailijat,
ja siitä oli puhetta myös hallituksen sisäpiirissä. Esimerkiksi Hitlerin
suomalainen henkilääkäri Felix Kersten kertoi heinäkuussa 1942 leireistä Suomen poliittiselle johdolle. Riekki oli käynyt jo1936 Dachaussa,
joka oli jonkinlainen kokoamisleiri, ja myöhemmin 1937 vielä
Koblenzin työleirillä.218
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Vaikka Riekki oli väittänyt kotiväelleenkin, että tavalliset saksalaisetkin olivat päässeet tuhoamisleireistä ja kauheuksista perille vasta myöhään,219 hänen on täytynyt lukea mainittuja lehtiä jo 1930-luvulla, koska hän seurasi niitä ja niiden poliittisia käsityksiä työkseen. Vaikkei niissä ollutkaan lopullista tietoa, niissä oli varsin paljon informaatiota ihmisoikeusloukkauksista. Sota-aikana hän törmäsi varmasti myös sisäpiiritietoon leireistä.
Kyse ei ehkä olekaan siitä, oliko Riekillä tietoa, vaan siitä, etteivät
väitteet leireistä hänen eivätkä monien muidenkaan kommunismia vastaan taistelleiden mielestä olleet uskottavia, koska ne olivat ”epäilyttävien tahojen” esittämiä. Näin ajatelleet pitivät 1930-luvulla esitettyjä
väitteitä pelkkinä kommunistien ja liberaalien haihattelijoiden mustamaalausyrityksinä ja uskoivat Hitlerin järjestelmän viattomuuteen ehkä
samalla tavalla kuin monet intellektuellit Stalinin ajan Neuvostoliiton
ihanuuteen.
Vaikka Suomen hallitus oli aluksi suostuvainen SS-joukkojen lisäämiseen, hyvin pian ajatuksesta luovuttiin. Kun sota oli Mannerheimin
käsityksen mukaan jo hävitty, hän jätti kesäkuussa 1943 kenraali Waldemar Erfurthin kautta Hitlerille muistion, jossa hän pyysi pataljoonan
hajottamista ja kotiuttamista. Suomi tarvitsi kyseiset miehet itse. Marsalkka oli jo varma Saksan häviöstä, vaikkei hän sitä sanonutkaan. Vaikka protestointia kuului, Führer kunnioitti toivetta. Pataljoona hajotettiin virallisesti 11. heinäkuuta 1943 Hangossa. Täällä kenraali Felix
Steiner luovutti pataljoonan kotijoukkojen komentajalle, kenraaliluutnantti Lauri Malmbergille. Tilaisuudessa oli läsnä edustava joukko kutsuvieraita, johon Riekkikin kuului. Koko puuha oli vaatinut kaikkiaan
256 suomalaisen hengen; haavoittuneita oli huomattavasti enemmän.
Se oli selvästi enemmän kuin ”ensimmäisen jääkäriliikkeen” aikana oli
erilaisista syistä menehtynyt suuremmasta määrästä.220
SS-pataljoonan alasajo toteutettiin sammutetuin lyhdyin. Epäilemättä Mannerheim ymmärsi vaaran, mikä Hitlerille sotilasvalansa vannoneesta pataljoonasta saattaisi aiheutua Saksalle voitokkaan sodan jälkeen. Hänelle on aivan hyvin voinut tulla mieleen helmikuu 1918, jolloin hän oli Suomen hallituksen määräämänä ylipäällikkönä Vaasassa
ottamassa jääkäreitä vastaan. Hän ei hyväksynyt tuolloin jääkäripataljoonankaan pitämistä yhtenäisenä joukkona, vaan hajotti sen ja komensi jääkärit johtamaan ja kouluttamaan muita. Tiukan paikan tullen hei417

täkin oli näin helpompi hallita. Vaikka Mannerheimin asema oli 1943
monin verroin vankempi kuin 1918, vanha kettu ei ottanut riskiä.

”EN

OLE PUHUNUT RAJOJEN SIIRTÄMISESTÄ

URALILLE”

Ohto Mannisen mukaan sodan alkuvaiheessa lisääntyi koko ajan sellaisten määrä, jotka pitivät tarpeellisena uusien alueiden liittämistä Suomeen. Varsin pian kävi myös ilmi, että vallatut alueet ajateltiin pysyvästi osaksi suur-Suomea. Itä-Karjalaan siis aiottiin jäädä. Hallitus jäi
kuitenkin odottavalle kannalla sodan ensi vaiheessa ja varoi lyömästä
kaikkia korttejaan heti pöytään.221
Mutta jos Saksa onnistuisi lyömään vastustajansa, silloin olisi hankittava sellaiset rajat, jotka olisivat turvalliset ja mahdollisimman edulliset. Myös vallattujen alueiden asukkaista ja väestönsiirroista keskusteltiin. Pohdintaa herätti, kummasta tulisi Suomen rajanaapuri, Saksasta
vai lyödystä Neuvostoliitosta. Jos rajanaapurina olisi Saksa, innokkaimmat suomalaiset – mm. toimitusjohtaja Antti Hackzell – näkivät Suomen rajan Uralilla saakka. Maan poliittinen johto piti tällaista kuitenkin liian rohkeana.
Riekki ei näytä vaivanneen päätään ajatuksella, oliko Suomi puolueeton kesällä 1941 vai ei. Hän oli innolla mukana ja uskoi aluksi Saksan
voittoon. Hän myös määritteli mielessään Suomen äärimmäisen itärajan.
Riekki piti saksalaisten sodankäyntitapaa ja -filosofiaa ensinnäkin
oikeutettuna. Venäläiset pommikoneet häiritsivät vielä jonkin aikaa
Helsinkiä, hän kirjoitti heinäkuussa 1941 Toivoselle. Hän kertoi yrittäneensä Saksassa vieraillessaan selvittää sodan lopputulosta, jolloin hän
oli saanut sellaisen kuvan, että ”kovin olivat siellä voitonvarmoja”.222
”Uskotaan ja toivotaan, että pian tulee selvää, vaikka ei se suuri ryssän
maa ja kaksisataamiljoonainen kansa ole käden käänteessä ja melkoisitta
uhreitta tuhottu – sillä yleisesti ottaen on tämän sodan oltava tuhoamissota jos sen mieli viedä tarkoitettuun tulokseen”, Riekki lateli ystävälleen.
Leikki oli vasta alussaan ja tulisi maksamaan paljon, ”mutta kai sitten
laveaa ja hyvää tuleekin kun ja jos jaksetaan hoitaa järjellä”, hän kirjoitti.
Riekki pelkäsi säästäväisenä miehenä kuitenkin sodan hintaa. Kaikesta sai maksaa, kuten oman pojan Teron haavoittumisesta Mustanmeren liepeillä. ”Paljon on hyviä poikia kaatunut ja kaatuu vielä ennen
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kuin selvitään lopullisesti”, hän kirjoitti. Jo varsin pian hän otti kuitenkin paljon varovaisemman kannan saksalaisten sotataitoihin. Jo 1941
hän alkoi epäillä voiton mahdollisuutta, vaikka saattoi toki vielä esittääkin henkeä kohottavia ajatuksia. 223
Alkuoptimismissaan Riekki ei ollut poikkeus, sillä Saksan ”Blizkrieg”
ja voitot lännessä olivat sokaisseet. Usko menestykseen oli vallannut sellaisetkin, joita johtivat yleensä maltti ja kriittisyys. Jopa sellaiset sosiaalidemokraatit, jotka olivat vastustaneet sotaa ja Saksan rinnalle asettumista, olivat haltioissaan. Esimerkiksi Voionmaan mukaan saksalaiset etenivät ”salaman nopeudella”.224
Ylioptimismi näyttäytyi hetken aikaa korkeimmassa sodanjohdossakin. Osoituksena siitä oli Mannerheimin kuuluisa ”miekantuppipäiväkäsky”. Siinä hän muistutti Karjalalle 1918 lupaamastaan vapaudesta.
Nyt Karjala nousi uudelleen, sen riveissä marssivat omat pataljoonat.
”Karjalan vapaus ja suuri Suomi väikkyy edessänne maailmanhistoriallisten tapahtumien valtavassa vyöryssä [- -]. Teidän voittonne tulevat vapauttamaan Karjalan, teidän tekonne luovat Suomelle suuren, onnellisen tulevaisuuden”, hän julisti.225
Kun presidentti Ryti oli kehottanut heimopataljoonasta ehdotuksen
tehnyttä everstiluutnantti Nordströmiä kertomaan hänelle ja Mannerheimille näkemyksensä rajoista, hän teki niin. Hänen mukaansa suurSuomen raja kulkisi etelässä Syvärin eteläpuolella ja idässä Äänisjärven
itäpuolella niin, että se kuuluisi kokonaan Suomeen. Raja johtaisi sieltä
Vienanmereen siten, että myös koko Kuola olisi osa suur-Suomea. Ryti
oli Nordströmin mukaan samaa mieltä, mutta hän halusi liittää Suomeen vielä Finnmarkin (Ruijan). Sen sijaan ylipäällikkö Mannerheim
oli hänen mukaansa aluetavoitteissaan heitä paljon varovaisempi.226
Tavoitteet olivat joka tapauksessa kauempana kuin vanha raja; sitä
on turha kieltää. Ylipäällikkö oli vaatinut jo kesäkuussa 1941 lupaa
hyökätä vanhan rajan yli. AKS:n piirissä päiväkäsky oli herättänyt suurta innostusta, olihan suur-Suomi ehkä vihdoinkin toteutumassa. Heinäkuussa pidetyssä Vuokkiniemen kokouksessa päätettiinkin, että Karjala liittyy Suomeen. Tosin kokouksessa oli mukana lähinnä vain Suomessa vuosia piileskelleitä pakolaisia ja joitakin suomalaisia Karjalaintoilijoita. Tavallisiin sotilaisiin puheet eivät purreet. He irvailivatkin
kyseessä olevan samanlaisen lavastuksen kuin Terijoen hallituksen.
Riekkikään ei ollut kokouksesta innostunut.227
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Usko voittoon oli niin suuri, että suur-Suomen ääriviivoja piirreltiin
ja hahmoteltiin hallituksen istunnoissakin. Kauas ulottuvat rajat eivät
kummitelleet vain sotilaiden kartoilla eivätkä heimointoilijoiden puheissa, vaan myös tiedemiesten selvityksissä. Parhaat voimat pantiin todistamaan saksalaisille, miksi Itä-Karjala ja Kuola kuuluivat Suomelle.
Erityisen tärkeää oli todistaa, etteivät ne olleet kuuluneet koskaan Saksalle eivätkä Norjalle. Niinpä myöhäissyksyllä olikin luettavissa Väinö
Auerin ja Eino Jutikkalan esitys Finnlands Lebensraum. Mukana työssä oli
ollut myös pääministerin sihteeri, sosiaalidemokraatti L. A. Puntila.228
Paljon puhuva oli myös jo sodan ensi viikkoina virinnyt pyrkimys
Itä-Karjalan kaupallisten ym. olojen järjestämiseksi. Neljä suurta kaupparyhmittymää – TUKO, KESKO, SOK ja OTK – perustivatkin tällöin VAKO Oy:n hoitamaan asiaa. SOK-lainen Osuuskunta Maakunta
pystytti vähittäismyymälänsä Vuokkiniemeen ja OTK-lainen Oulun
Osuuskauppa Suvannon kylään. Kolmannen kaupan – Uhtuan Kauppa Oy:n – perustivat vienankarjalaiset kauppiaat yhdessä Pohjanmaan
Kauppiaitten Osakeyhtiön ja Oulun Villakutomotehdas Oy:n kanssa
Vuonniseen.229
Vaikka Riekkikin uskoi aluksi voittoon, hän ei ymmärtänyt kiirettä.
Hän kirjoitti jo heinäkuussa 1941 ystävälleen Toivoselle, kuinka Itä-Karjalan asuttamiseksi ja elinkeinoelämän järjestämiseksi touhotettiin liikaa.
Hän olisi halunnut laittaa jäitä hattuun, sillä ”itäkarjalaiset ja heidän ihailijansa” pitivät hänen ja monen muunkin mielestä aivan liian kiirettä ja
järjestivät liian suuriäänisen nurkkakuntakokouksen Vuokkiniemessä.230
Miksi viedä kansa sinne, kun jälleenrakentajia tarvittiin Suomessakin, Riekki kysyi aiheellisesti. ”Lujaa vielä tekee ja monen hyvän pojan
hengen maksaa ennen kuin vanhakaan on vallattu”, hän lateli. Hänen
mielestään Toivosen oli kuitenkin syytä – niin kuin hän jo arveli tapahtuneenkin – ”suunnitella liikesuhteiden järjestely takaisinvallatuilla alueilla sopivassa ja malttavassa määrässä, etteivät osuuskaupat yksin pääse
siellä rikeeraamaan”. Siellä tarvittiin paljon tavaraa ja tarvekaluja.
Riekin mukaan kerrottiin huhua, että ”Helsingin herrat” olivat kehottaneet myös oululaista H. W. Snellman Osakeyhtiötä perustamaan
rautakaupan Vienan Kemiin tai Kantalahteen. ”Liekö se afäärisalaisuus,
mutta kun ei sitä minulle erikseen maininnut, niin kerronpahan luottamuksessa sinullekin, jotta tietäisit mahdollisia vastatoimenpiteitä tuumia”, hän uskoutui ystävälleen Toivoselle.231
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Saksassa käynyt Riekki kirjoitti heinäkuun lopussa, että saksalaisetkin tajusivat jo, ettei sotaretki ollut muutaman viikon asia. ”Alkoivat jo
uskoa, ettei ryssä muutamassa viikossa selvä ole ja puhuivat jo kuukausista. Maine meille siitä vain nousee, varsinkin kun saksalaiset ovat maastossa avuttomia sekä Sallassa että siellä Raappanan suunnalla, jossa hidastuttavat meikäläisten etenemistä etelämpänä.”232
Vuonna 1918 oululaiskauppiaitten markkina-alueen laajennus ei ollut onnistunut. Nyt Toivonen otti Riekin neuvoista vaarin. Jo kesällä
1941 perustettiin Uhtuan Kauppa Oy. Sen jälkeen Pohjanmaan Kauppiaitten Osakeyhtiö antoi osakeannin ja päätti tutkia, löytyisikö Kajaanista yhtiön suurelle liiketalolle sopivaa tonttia. Itä-Karjala oli Kainuuseen ajateltua keskusta paljon lähempänä kuin Oulua. Itä-Karjalan kaupallinen valloitus oli tarkoitus aloittaa sieltä käsin. Mutta kun sotilaallinen tilanne pian huononikin, rakennuspuuhista luovuttiin niin vähin
äänin, ettei siitä tehty edes päätöstä.233
Riekki korosti 1958 tehdyssä haastattelussa, ettei hän ollut jälkiviisas; sen osoittivat tapahtumat ja asiakirjat. Koska hän ei ollut aitosuomalainen, eikä suur-Suomen ystävä, hän ei ollut puhunut koskaan ”rajojen siirtämisestä Uralille”. Hän ei ollut hyväksynyt kielitaistelua, josta
jääkäriliikkeen vuosina oli päästy irti. Valitettavasti se oli leimahtanut
uudelleen AKS:n kiihotuksen toimesta. Hän piti Elmo E. Kailaa ja Vilho Helasta ”yliampuvina villitsijöinä”.234
Riekki oli kuitenkin huonomuistinen. Hän oli kannattanut 1918
suur-Suomen luomista siinä missä muutkin aktivistit. Hän oli ollut
Vienan retkellä mukana, mikä oli suur-Suomen luomista. Kuten hän
painotti, hänen pyrkimyksiinsä ei liittynyt silloin kuitenkaan heimoajattelua, vaan hänen niin kuin oululaisten kauppiaittenkin tarkoituksena oli puhdas taloudellinen hyötyminen. Länsipohjan kysymystä hän ei
kannattanut lainkaan.
Riekki unohti, että hän oli vaatinut 1919 myös Pietariin hyökkäämistä. Siinäkin oli kysymys suur-Suomesta. Huonosti hän muisti haastattelussaan myös sen, miten suurella innolla hän oli ottanut saksalaisten voitot 1941 vastaan.
Syyskuussa 1941 Riekki ilmaisi selvästi toiveensa. Vaikka eteneminen oli ollut pohjoisessa vaikeaa, kaikki näytti hänen mielestään vielä
hyvältä. Kunhan vain ruokaa piisasi – sotavarusteita riitti kyllä –, seuraisivat hyvä kevät ja kesä. Nyt rauta oli kuuma, ja sitä piti takoa. Ei
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pitänyt hellittää. ”Rauhasta vaan ei saa nyt kukaan puhua – se on maanpetosta niin kauan kuin polsujen jonkunkaanlainen valtakunta on olemassa Uralin tällä puolen”, hän kirjoitti.235
Vaikka tässä näkyi ehkä Riekille tyypillinen isottelu, se oli kuitenkin
selvää puhetta. Uralin vuorijono oli jopa paljon kauempana kuin monien muiden suomalaisten hahmottelema itäraja. Heimointoilija Riekki
ei sen sijaan ollut nytkään.
Riekki kertoi Toivoselle kiinnostavan yksityiskohdan Ukrainan matkaltaan. Kun hän oli lentänyt sinne matalalla, alla oli ollut suunnaton
rikas viljameri – ääretön, ojaton ja puuton peltomeri: ”ruista, ruista ja
ruista vaan, jonka nähdessään joutuu lähinnä kysymään, miten elää se
osa Venäjää, jolta tuo leivän paljous on poissa! Tulevina vuosina sieltä
kyllä riittää Euroopalle leipää, rautaa, magnaania, hamppua, auringonkukkaa ja -kakkuja sekä maissia y. m. hyvää”, hän lopetti.
Riekki ei kuulunut paasikiviläisiin. J. K. Paasikivihän oli varottanut
aiemmin maaliskuussa lähtemästä Saksan kelkkaan, sillä puheet siitä,
että se valloittaisi Ukrainan viljapellot ja Kaukasuksen öljyn, olivat hänen mielestään vailla todellisuuspohjaa. Tehtävä oli sille hänen mielestään aivan liian vaikea.
Suomen sodanjohto muutti vielä vuoden 1941 puolellan käsityksiään. Ylipäällikkö Mannerheim oli ennen pitkää haluton sitomaan
joukkojaan Leningradin piiritykseen. Hän ei halunnut hyökätä Sorokkaankaan, vaikka oli sitä itse aiemmin ehdottanut. On jopa väitetty, että
marraskuussa hän salaisesti kielsi III Armeijakunnan komentajaa, kenraalimajuri Hjalmar Siilasvuota jatkamasta hyökkäystä, vaikka tämän
lähin esimies, Norjan Armeijan komentaja, kenraalieversti Nikolaus
von Falkenhorst vaatikin sitä. Selvästikin Suomen sotilaallinen ja poliittinen johto alkoi loppusyksystä 1941 pelätä sodan lopputulosta ja painoi ensimmäisen kerran kunnolla jarrua.236
Koska Riekki piti heimointoilijoiden ”hössötystä” vahingollisena,
hän joutui Vilho Helasen kanssa väittelyyn. Helanen kirjoitti maaliskuussa 1942, jolloin toiveet pikaisesta ratkaisusta olivat jo jääneet, kuulleensa Riekin vaatineen, että AKS joutaisi lopettaa, sillä Itä-Karjalassa
oli sen toiminnan seurauksena vähän ”suomenheimoista väestöä”. Helanen myönsi, että asiat saattoivat vääristyä, kun ne kulkivat välikäsien
kautta, sillä hän oli kuullut samanlaisia mielipiteitä yleisemminkin kokoomuksen piiristä.237
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Helanen torjui täysin väitteet, että AKS olisi ”vahingoittanut ItäKarjalaa ja nimenomaan aiheuttanut laajoja väestökarkoituksia”. Niitä
oli viime vuosina pantu uskottua vähemmän toimeen. Hän oli sitä
mieltä, ettei AKS:ää pitänyt lopettaa. Tehtäviä kyllä riitti. ”Ja luulen,
että sen jälkeen kun miehemme vapautuvat rintamaupseerien tehtävistä, joissa heistä pääosa on, saadaan Suomessa kuulla vielä paljon ja vielä
kauan AKS:stä.”
Riekki kertoi olevansa iloinen, ettei Itä-Karjalaan jääneiden kohtalo
ollutkaan toivottaman huono. Toteamukseen saattoi liittyä kätkettyä
sarkasmia. Hän vakuutti murehtineensa heimoretkistä lähtien Itä-Karjalan kohtaloa, ”eikä varmasti kukaan Teistä ole rehellisemmin tehnyt
tiliä siitä, onko menettelymme sinne päin ollut oikea”, hän kirjoitti.
Hän torjui kuitenkin olevansa vastuussa kokoomuksen kannasta. Kokoomuslaiset saattoivat kyllä liputtaa AKS:n puolesta; hän oli yksityisajattelija. Lopuksi hän korosti, ettei olisi pahitteeksi ”käsittää ja sulattaa
meikäläisiäkin, vaikka en minä politiikassa halua pilliä soittaa”. Hän oli
osaltaan kyllä valmiina, ”milloin uskon minua vielä tarvittavan oikean
asian puolesta, vaikka en osaakaan mukautua ajattelemaan vissien reseptien mukaan”.238

TURHIA

TOIVEITA PALUUSTA

VALTIOLLISEEN POLIISIIN

Riekin jälkeen Valtiollisen Poliisin päälliköksi tulleen Säipän kausi jäi
lyhyeksi. Uudeksi päälliköksi tuli helmikuussa 1941 varatuomari Arno
Anthoni. Hän oli käynyt 1930-luvun loppupuolella opintomatkalla
Saksassa ja Itävallassa sekä pätevöitynyt poliisihallinnon erilaisissa johtotehtävissä.239
Valvontatoimiston ja Valtiollisen Poliisin päällekkäisyyksiä pohtinut
komitea oli ehdottanut virastojen yhdistämistä. Kesäkuussa 1941 Sisäasiainministeriölle oli ilmoitettu, että Pääesikunta pyytäisi sitä sotatapauksessa alistamaan Valtiollisen Poliisin tietyt osastot sille (päämajalle). Samalla vilautettiin mahdollisuutta, että asioiden niin vaatiessa,
koko Valtiollisen Poliisin alistaminen saattaisi tulla kysymykseen.240
Vaikka Valvontatoimiston johtaja, everstiluutnantti Rautsuon ja Valtiollisen Poliisin kesken oli ollut kärhämää, hän ei pitänyt viime mainitun totaalista alistamista suotavana. Sen vastuualueeseen kuuluvien
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asioiden kierrättäminen päämajan kautta olisi tuonut vain lisää byrokratiaa. Kuitenkin jo 17. kesäkuuta 1941 Pääesikunta pyysi toteuttamaan mainittujen alaosastojen alistamisen.
Anthonin ja Riekin välit olivat koko ajan viileät. Ensin mainittu oli
loukkaantunut, että SS-pataljoonan alkuvaiheet oli pitkään salattu häneltä. Hän epäili Riekin tehneen niin tahallaan. Vaikka hänellä ei ilmeisesti ollut mitään hanketta vastaan, hän pelkäsi selvästi soittavansa kohta toista viulua.
Ehkä huoleen olikin aihetta. Riekki näyttää elätelleen mahdollisuutta palata sisäisen turvallisuuden ykkösmieheksi. Hän paljasti jo heinäkuun alussa 1941 Pallarille, että vaikka jotkut halusivat lähettää hänet
yhdysupseeriksi ulkomaille valvomaan SS-miesten etuja, sisäasiainministeri Toivo Horelli tiukkasi häntä päämajaan Valtiollisen Poliisin ja
Valvontatoimiston yhteistoiminnan ”järkiinnyttäjäksi” sekä kotijoukkojen esikuntaan Suomeen saapuvien ulkomaalaisten vapaaehtoisten
päämieheksi.241
Määräystä ei kuitenkaan kuulunut. Sisäasiainministeri ja päämajan
edustajat päätyivät siihen, että Valtiollinen Poliisi alistetaan päämajalle,
sillä vihollisen vakoilu- ja sabotaasitorjunta haluttiin keskittää yksiin käsiin. Päätöstä ei pantu heti kuitenkaan täytäntöön, sillä hyvin alkanut
sotaretki vei hetkesi huomion pois toisarvoisista seikoista.242
Heinäkuun lopussa Riekki paljasti happamana, ettei hänen paluunsa ollut kirkossa kuulutettu. Anthoni antoi Rautsuolle hänen mukaansa
kaiken perään, vaikka tämä oli päämajassa huonoissa kirjoissa. Hän
”nielee vähitellen koko ohranan ja varastaa ammattitaitomme”. Horellistakaan ei näyttänyt olevan mihinkään; hän oli ”pehmyt kiltti mies”.243
Päämajan ja Valtiollisen Poliisin yhteistoiminta perustui jatkossa
elokuussa 1941 hyväksytyn ohjesäännön varaan, joka vahvisti Valvontatoimiston asemaa. Päämajan tiedustelujaoston päällikkö sai sen mukaan oikeuden määrätä sekä Valvontatoimiston että Valtiollisen Poliisin
palveluksessa olevien asioista ja komentaa heitä toisen käyttöön.244
Luonnollisesti asia kiinnosti Riekkiä, jolle Pallari paljasti elokuun
alussa, että miehiä oli komennettu Gestapon käyttöön Sallaan. Nyt he
tekivät sitä työtä, jota Rautsuo yritti tehdä muualla. ”Mahtaa Rautsuota
sapettaa, kun ei kyntensä pysty Falkenhorstin alueelle ja siten
Rovanemen osaston miehet Linnan kera ovat saaneet häneltä täyden
rauhan.” Pallarin mukaan Rautsuon ”Rovaniemen lafka” oli heikossa ja424

massa, kun se ei saanut kosketusta Gestapon, joka oli kiinteässä yhteydessä Linnaan.245
Koska myös Siilasvuon joukot olivat von Falkenhorstin alaisia, asia
saattoi Pallarin mielestä kehittyä niin, että Oulukin vapautuu Rautsuon
otteesta ”ja supistuu menetyksemme vain yhteen mieheen, jonka Rautsuo on ehtinyt hotkaista”, hän uumoili.
Pallari kertoi myös, että aiemmin tehdyn sopimuksen mukaan 30
etsivää oltiin siirtämässä Rautsuon käyttöön. Heidän tuli olla vähintään
kolme vuotta palveluksessa olleita. Koska Kemin osaston kuusi parasta
miestä oli ollut kuitenkin jo toista kuukautta saksalalaisilla, osastopäällikkö Risto Linna oli tiedustellut, pitikö hänen vaatia heidät ensin pois
ja luovuttaa vasta sitten Rautsuolle. Niin ei tarvinnut tehdä, eikä Linnalta otettu enää yhtään miestä.
Valtiollisen Poliisin miesten alistaminen Gestapon käyttöön kertoo,
ettei sota ollut tälläkään sektorilla mitään erillissotaa, vaan sitä käytiin
rinta rinnan yhteisten päämäärien puolesta. Pallarin tiedot Rautsuon
vastatuulesta lienevät miellyttäneet Riekkiä, joka ei puhu kirjeissään
kuitenkaan mitään mahdollisista kontakteistaan saksalaisiin. Ilmeisesti
hänellä niitä oli, sillä hän oli luonut sellaisia jo 1930-luvulla Gestapon
ja SS-joukkojen virkailijoihin.
Riekin mielestä Valtiollisen Poliisin asema kehittyi entistä synkemmäksi: ”Syrjästä katsoen tuntuu, että ohrana itse soistuu melkoisesti,
mutta olkoonpa kohdaltani ja hoitakoon Anthoni, kun tuntuu hyvin
ymmärtävän mielestään ja esimiehet ovat häneen tyytyväisiä.” Purkauksessa oli jotakin samaa katkeruutta kuin ketulla, joka piti tavoittamattomissa olevia pihlajanmarjoja happamina.246
Riekki kertoi maaliskuussa 1942 Aaltosen saamista potkuista. Kaiken takana oli Anthoni ja kielteisen suhtautumisen kasvaminen SSpataljoonaa kohtaan. ”Haettiin tekosyy monen kuukauden pohtimisen
ja syrjinnän jälkeen muka näistä SS-asioista, joita hän ymmärtääkseni
on rehellisesti hoidellut, mutta joita Anthoni vihasi, kun ei häntä itseään saatu niihin heti vihkiä.” Riekin mukaan samalla tarkoitettiin potkaista hiukan häntäkin.247
Aaltonen oli Hannu Rautkallion mukaan ollut saksalaisen Gestapon
päällikön Heinrich Müllerin henkilökohtainen ystävä ja kirjeenvaihtotoveri jo vuosia. Säippä oli kertonut Anthonille, että Aaltonen oli epäluotettava ja kova intrigoimaan, mikä saattoikin pitää paikkaansa; oli425

han hän entinen Riekin alainen ja ehkä lojaali tälle. Kun hänen puhelintaan kuunneltiin, hänen havaittiin mm. soittaneen Saksaan ja kehottaneen vaatimaan suomalaisen SS-pataljoonan miesmäärän kaksinkertaistamista, mikä viittaa siihen, että suomalaiset tilasivat lisäyspyynnön
Saksasta. Aaltonen oli toiminut myös Müllerin ”postilaatikkona” Suomessa. Häntä epäiltiin liian läheisistä yhteyksistä saksalaisiin.248
Riekki myönsi vielä maaliskuussa 1942, että ”vanha suola” janotti
joskus. Siitä huolimatta hän vakuutti olevansa tyytyväinen, ettei hänellä
ollut enää riesanaan niin epäkiitollisia tehtäviä kuin Valtiollisessa Poliisissa oli ollut.249
Kun Valtiollinen Poliisi sopi 1942 Gestapon kanssa muutamien henkilöiden luovuttamisesta Saksaan, vastuu tästä on langetettu Anthonille
ja Horellille. Mm. Voionmaa kirjoitti asiasta pojalleen ja moitti kovasti
molempia. ”Horelli kuuluu olevan hallituksessa verraten vaikutusvaltainen mies. Suomen Himmler!” Luovutus tapahtui, vaikka esimerkiksi
ministerit Tanner ja K. A. Fagerholm suhtautuivat siihen kielteisesti.250
Luovutettujen joukossa oli mm. Marija-Emma Schul. Hänet oli tuomittu Riekin päällikkökaudella 1934 pitkään vankeusrangaistukseen
kansainvälisen vakoiluverkoston johtamisesta, minkä paljastamisesta ja
selvittämisestä Riekki oli saanut kiitosta ja tunnustusta. Kun Gestapo
pyysi nyt ko. henkilön luovuttamista, Valtiollinen Poliisi konsultoi lokakuussa 1942 myös Riekin kanssa. Hänen mukaansa Schul oli henkisesti ja fyysisesti loistavassa kunnossa. ”Uskonsa Neuvostoliittoon tuntui minusta, vähän yllätyksellisesti, täysin järkkymättömältä eikä hän
sitä nyt mitenkään pyrkinyt edes salaamaan: minun täytyi tulla siihen
käsitykseen, että oli tullut vankilassa vakaumukselliseksi kommunistiksi!”251
Riekki tiesi, että Gestapo oli pyytänyt Schulin luovuttamista. Hän ei
pitänyt sitä kuitenkaan oikeana tapana hoitaa asiaa:
Saksan viranomaisille luovuttaminen olisi minusta harkitsematonta ainakin siksi kunnes kaikki muut keinot on koeteltu. Se
seikka, että saksalaiset ovat sellaisia toivomuksia aikanaan lausuneet ja että tätä mahdollisuutta on suomalaistenkin taholta pidetty avoinna, ei mielestäni suinkaan sido eikä saa velvoittaa sota-aika siihen ilman tarkkaa harkintaa – semminkin kun sellaiseen ei liene selkeää oikeuttakaan. Luulen voivani ilman epäilys426

tä sanoa, ettei Schul siellä tule millään keinoilla puhumaan kerrassaan mitään, joten se ei olisi viisastakaan ennen muiden keinojen koettelemista.252
Riekki katsoi, ettei menetettäisi mitään, jos tiedusteltaisiin Ruotsilta,
tahtoisiko se ottaa Schulin vastaan, vaikkei hän siihen uskonutkaan.
Kysyminen neuvostoviranomaisiltakaan ei aiheuttaisi vaaraa. Hän ei
uskonut siihen, että Neuvostoliittoon pääsy tapahtuisi Ruotsin avulla.
Silloin saattaisi olla kuitenkin mahdollisuus kompromissiin tietojen saamiseksi valvonnan alaista vapautta vastaan. ”Jotenkin lienee vankilan
muurien ulkopuolella oleskelu järjestettävissä ilman katoamisen kovinkaan suurta vaaraa. Ennen ’vapaalle jalalle’ pääsyä Schul tuskin suostuu
puhumaan”, Riekki päätteli.
Riekin ja Schulin keskusteluissa, jotka kestivät toista tuntia, oli mukana etsivä Jalmari Sinivaara, joka oli Riekin pyynnöstä ja esimiehensä
luvalla noin 15 minuuttia poissa. Sinivaaran mukaan Riekki pyrki hänen läsnä ollessaan kuitenkin ”erinomaisella voimalla ja hartaudella ylipuhumaan rouva Martinin” (= Schul), jotta hän olisi ryhtynyt avustamaan Valtiollista Poliisia. Ainoa voitto Riekille oli kuitenkin se, että
Schulille luvattiin järjestää Uusi Suomi vankilaan; Riekkiä sekin tietenkin lämmitti, sillä hänhän oli lehden toimitusjohtaja.253
Riekki kirjoitti myöhemmin Pallarille, että hän oli ollut etsivä Sinivaaran pyynnöstä ja Anthonilta ensin hankitulla luvalla tapaamassa vanhaa ihastustaan Martin-Schullia Valpossa. Schull oli entisellään, eikä
asia tullut sen valmiimmaksi. ”Tuskinpa hänestä kukaan mitään irti saa
ja tuhmaa olisi Saksaan [- -] lähettäminenkin, niin kuin Anthoni on
tuuminut ja sanoi minunkin saksalaisille [- -] lupailleen.”254
Huomio kiinnittyy kirjeen loppuosaan, jonka mukaan Anthoni olisi
sanonut Riekin ”lupailleen” naisen luovuttamista saksalaisille. Riekillä ei
ollut kuitenkaan valta luvata. Lisäksi syntynyt aineisto osoittaa hänen
yrittäneen pikemminkin pelastaa naisen.
Valtiollisen Poliisin linja oli tiukka. Apulaispäällikkö Ville Pankon
(ent. Bang) Riekin muistion ja etsivä Sinivaaran antaman raportin pohjalta laatiman kannanoton mukaan Schul oli mitä pahinta vakoilija-ainesta ja ”uskollinen bolshevismin tunnustaja”. Toisin kuin Riekki, Valtiollinen Poliisi ei nähnyt Pankon mielestä mitään järkeä siinä, että
Schul vapautettaisiin tai päästettäisiin Ruotsiin, ”jossa pian alkaisi aavis427

tamattoman ripeä maamme vastainen propagandatehtailu sekä Ruotsin
komm. lehdille, että Moskovan ja Lontoon radioille tai Ruotsi toimittaa
hänet – jos Schulin ääni menettelee – radio-Tiltuksi Moskovaan tai
Lontooseen”.255
Pankon mielestä ”ainoa maan piiri, jossa hänen [Schulin] bolshevistisen intelligenssinsä loisto” ei pääse maailmaa sokaisemaan eikä vahingoittamaan, oli Saksa. Pankko suorastaan pilkkasi entistä esimiestään Riekkiä. ”Sitä paitsi uusi Eurooppa on jo siksi varmasti hahmoittumassa, ettei sen rakennusaineina enää kaivata Schulin memorioita.
Niillä olisi vain jonkinlaista historiallista arvoa. Jos Riekin tarkoittama
harkitseminen taas tähtää joihinkin inhimillisyysperusteihin, pitäisin
sellaista momenttia Suomen viranomaisten ohjelmassa – kun on kysymyksessä sota-aika ja Schul – jopa rikollisena.” Pankon mielestä oli vastustettava ajatusta, että Suomi lähtisi, ”vaikkapa vaan välillisestikin, neuvottelemaan ryssän kanssa”.
Kun on pohdittu sitä, miksi Riekki yritti puolustaa naista, on epäilty mm. ihastumista häneen. Vaikka Riekki puhui itsekin ”vanhasta ihastuksestaan”, mistään vanhasta rakkaudesta tuskin oli kysymys. Valokuvista päätellen nainen ei ollut erityisen kaunis. Pojanpojankin mukaan
isoisä oli puhunut ”kuivasta rusinasta”. Schul oli istunut vuosia vankilassa ja vanhentunut kaikkien muiden lailla. Puheet ihastuksesta ovat
olleet ilmeisesti pelkkää ammattikieltä. Kun Riekki joutui kuulustelemaan tätä 1933–1934 moneen kertaan, ehkä siinä jo laskettiin hiukan
leikkiäkin ihastumisesta, kun niin paljon yhdessä oltiin.
Syytä Riekin lausuntoon on mielestäni haettava muualta. On aihetta kiinnittää huomiota siihen, että Schul oli kärsinyt tuomionsa. Siitä
huolimatta häntä ei ollut vapautettu, eikä hän ollut saanut olla ulkopuolisten kanssa tekemisissä. Tällä seikalla ja sillä, että Riekki melko
varmasti ymmärsi luovutuksen merkitsevän naiselle kuolemaa, saattoi
olla merkitystä. Lisäksi hänen ylipuhumisensa yhteistyöhön olisi tietenkin ollut uusi sulka hallitusneuvoksen hattuun. Hän ei pystynyt naista
kuitenkaan pelastamaan. Hänet ja muitakin luovutettiin Saksaan marraskuussa 1942.256
Toinen mielenkiintoinen tapaus, jota Riekki sivusi, oli Hella Wuolijoen pidätys 1943. Aluksi hänet vapautettiin, mutta toukokuussa 1943
hänet pidätettiin uudelleen epäiltynä valtiopetoksen valmistelusta ja maanpetoksesta. Vaikka Riekki ei tullutkaan Anthonin kanssa hyvin toimeen,
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hän myönsi Pallarille toukokuussa 1943, että ”Valpo sai hyvän jutun
siitä Hellasta & kumppaneista. Olen ollut Anthonin kanssa pariin kertaan siitä puheissa”, hän kirjoitti.257
Kun Valtiollisen Poliisin johto tiettävästi toivoi kuolemantuomiota
niin Wuolijoelle kuin desanttina hänen luotaan tavatulle Kerttu Nuortevallekin, Riekki ei pitänyt Jukka Rislakin mukaan vaatimusta kuitenkaan loppuun saakka harkittuna.258
On muistettava, ettei Riekki ollut enää Valtiollisen Poliisin päällikkö, eikä ollut vastuussa sen linjasta. Hän oli maltillisempi kuin esimerkiksi sota-ajan parivaljakko Anthoni ja Pankko. Yhtään enempää hän ei
ollut vastuussa tuomioistuimien antamista tuomioistakaan.
Wuolijoki tuomittiin marraskuussa 1943 maanpetoksesta elinkaudeksi kuritushuoneeseen. Toukokuussa 1944 sotaylioikeus muutti Nuortevan tuomion kuolemantuomioksi. Häntä ei kuitenkaan teloitettu.
Wuolijoki taas vältti kuolemantuomion yhdellä äänellä. Hän ehti istua vankilassa noin puolitoista vuotta ja vapautui syyskuussa 1944.259
Riekki oli joutunut itse jättämään Valtiollisen Poliisin 1938, Säippä
1941. Tammi–helmikuussa 1944 tuli Anthonin vuoro. Häntä epäiltiin
henkilöluovutuksista. Voionmaa kirjoitti muutoksesta pojalleen: ”Anthoni
on pyytänyt eroa; hän on kuten mahtanet tietää, E. k:n päällikkö ja tehnyt suurta vahinkoa varsinkin virolaisille.”260
Riekkikin pohdiskeli Pallarin kanssa Valtiollisen Poliisin päällikön
paikalle tulijaa. Hän itse olisi ollut omasta mielestä paras vaihtoehto,
huonoin taas joku ”Kekkosen mies”, missä näkyivät vanhat kaunat.
Kun Pallari tarttui tammikuussa edessä olevaan päällikönvaihdokseen, hän ei uskonut enää sodan voittamiseen, vaikka Anthonin tilalle
pantaisiin ukko-mustalainen. ”Mutta jos suuret sankarit, Kekkonen ja
Sylvi-Kyllikit niin uskovat ja saavat muutkin mukaan, niin totta kai se
lienee.” Kekkos-antipatia näkyi Riekin langonkin puheissa.261
Riekin mukaan Anthonin tilalle ei tahtonut löytyä sopivaa miestä.
Vaikka hänellä itsellään lienee ollut siihen vielä vetoa, hän oli saanut
kerran rukkaset, eikä antanut anteeksi. ”Ovat oikein hallituksen taholta
minua kysyneet, mutta tietysti kiitin vain”, Riekki kehaisi. Apuna hän
oli luvannut olla kerran viikossa. Hän oli ehdottanut Anthonin tilalle
Olavi Honkaa, mutta hänkään ei ollut suostunut. ”Onneksi kai Hillilä
ei voi tulla nimitetyksi.” Kekkosesta Riekki ei puhunut luonnollisestikaan mitään.262
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Riekki piti tärkeänä, että Anthonin erosta vaiettaisiin, ”ettei vasemmisto ylly vetämään esille asioita”. Sellainen olisi vain ”firmalle” (Valtiolliselle Poliisille) ja esivallalle vahingoksi. ”Ei niitä sopivia miehiä nyt
ole niin vain saatavissa, eikä siihen haukuttavaksi lähde hevillä muu
kuin sellainen, joka luulee jotain tietävänsä ja rakastaa tappelua ja vaikeuksia.” Anthonin eroa Riekki ei sanonut valittavansa, sillä monista
hyvistä puolistaan huolimatta, hän ei ollut ”se mies”.
Lopulta tehtävään nimitettiin tohtori Paavo Kastari, joka oli ansioitunut Valvontatoimistossa. Hänellä oli entiseen virastoonsa hyvät suhteet, mikä oli aiempiin päälliköihin verrattuna uutta. Hän oli siten sopiva henkilö myös kehittämään mahdollista yhteistyötä.263
Kastari ei saanut kuitenkaan varauksetonta hyväksyntää. Pallari
epäili hänen jämeryyttään. Riekki vastasi, ettei hän tuntenut koko miestä;
hänet määrättiin tehtävään tahtomattaan. ”Taitaa olla kiltti mies, mutta
vähän Kekkosten sakkia (?).” Kastarihan oli ollut sisäasiainministeri
Kekkosen avustajana IKL:ää koskevissa tutkimuksissa. Outo oli ollut
myös hänen ensimmäinen yhteydenottonsa Riekkiin. Hän oli soittanut
ja pyytänyt Uuden Suomen ilmaiskappaletta, sillä lehti oli tullut
Anthonillekin. ”Sanoin suoralta kädeltä Kastarille, että olisimpa luullut,
että tohtorilla olisi minulle muutakin tärkeämpää asiaa kuin lehden
vapaakappaleen pyytäminen”, Riekki kirjoitti.264
Kastarista syntyi lopulta kuitenkin positiivinen kuva. Jo huhtikuussa
1944 Riekki paljasti, että hän oli saanut tästä ”nokkelan miehen vaikutelman”. Vaikka joku oli epäillyt hänessä ”patkulivaikutusta”, Riekki ei
ollut sellaista havainnut. ”Uskon kyllä yrittävänä miehenä hänen pärjäävän hyvinkin.”265
Myös Pallarin epäilyt haihtuivat. Vieraillessaan Oulussa Kastari oli tutustunut tarkoin Valtiollisen Poliisin paikalliseen toimintaan. Kun Kastari
oli vielä pois lähtiessään vetänyt yllättäen esiin Pallarille myönnetyn Vapauden ristin miekoilla, tämä oli myyty mies. ”Minun täytyy sanoa, että
tutustuminen oli perin mielenkiintoinen ja toiveita herättävä, että tullaan
hyvin toimeen”, kelkkansa kääntänyt Pallari kirjoitti langolleen.266
Ilmeisesti Kastari oli loppujen lopuksi Riekin mieleen. Hän ei ainakaan kirjoittanut mitään negatiivista tämän päällikkökaudesta. Tosin
siihen saattoivat olla syynä monet kesällä 1944 päälle kaatuneet asiat.
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”EI

SUINKAAN TARVITSE MENNÄ DIKTATUURIIN ”

Jo vuoden 1941 lopulla Riekki näyttäisi olleen yhä varmempi, ettei
sotaretki pääty hyvin. Saksalaiset olivat valehdelleet SS-jutussa pahemman kerran. He eivät olleet niin hyviä sotilaitakaan kuin oli väitetty.
He olivat osoittautumassa tavallisiksi kuolevaisiksi Riekin vihaamien
”polsujen” edessä. Hän oli sanonut tämän saksalaisille päin naamaa vieraillessaan suomalaisten SS-miesten luona. Jos rytäkästä selvittäisiin jotenkuten, voitaisiin olla kiitollisia. Hän ei tehnyt kuitenkaan mitään
täyskäännöstä, sillä hän puhui myöhemminkin aseveljeyden puolesta.
Riekki oli puhunut vallankaappauksen välttämättömyydestä ja puoluepukareiden kurissa pitämisen tarpeesta ensimmäisen kerran 1919.
Hän palasi aiheeseen – jos lapualaisajan intrigoinnit jätetään sivuun –
hyökkäysvaiheen alussa 1941. Toki on myönnettävä, etteivät puheet olleet tällöin lähellekään sellaisia kuin 1919.
Riekki kirjoitti syyskuussa 1941 Toivoselle, että oli aika ryhtyä ”tervehdyttämään tätä kansanvaltaisuuttamme järkevästi ja kumouksetta
niin, etteivät puoluepukarit pääse taas rikeeraamaan ja että oikeat miehet tulevat oikeille paikoille ja heille annetaan vastuu ja toimivalta.” Siksi oli varottava haihatteluja ja hosumista.267
Eduskunta oli selvästi ulkona suunnitelmista, joista tiesivät harvat.
Oliko Riekin mielestä keskeistä roolia aiemminkin esittäneen Mannerheimin astuttava nyt rohkeasti näyttämölle? Vuonna 1932 monet olivat
sitä odottaneet, mutta saaneet pettyä. Mitään ei kuitenkaan kuulunut
jatkosodan alussakaan, eikä Riekki palannut samana vuonna enää asiaan.
Kun kaikki oli vielä mahdollista, Riekki vihjaisi helmikuussa 1942
Pallarille kytevään tyytymättömyyteen. Vaikka kansa oli yleensä lojaalia,
tyytymättömyys kasvoi kaikessa hiljaisuudessa. Siksi tarvittiin lujaa hallitusta – ei suinkaan mitään diktatuuria – , päättäväisyyttä ja voimien
keskittämistä, hän kirjoitti. Kansanedustajat kulkivat rintamalla hankkimassa kannatusta, mutta hän ei ollut varma heidän menestyksestään.
”Tervehtymistä vapaana puolue-etuilusta kaivataan ja jos sitä ei hallitus
itse ja muut maltilliset piirit valmista niin tulevat öykkärit ja määräävät
aikanaan.”268
Liputtiko Riekki vuoden päästä tulevien presidentinvaalien vuoksi
jo Mannerheimille? Mahdollisesti, vaikkei siitä täyttä varmuutta olekaan. Ehkä tokaisu osoittaa myös Riekin perusluonnetta ja yhteiskun431

nallista näkemystä; hän oli kaukana demokraatista. Hän pelkäsi, että
syntyy kaaos, jos mahdollisimman monet saavat olla mukana päätöksenteossa. Vaikka hänellä oli vaikutuskanavia, hän väitti olevansa kuitenkin ulkona manipuloinnista. ”En ole puuttunut enkä sekaantunut
tällaisiin, koska minulla on nokko muutakin hommaa”, hän lopetti.
Riekki oli tahtonut, että lapset tekevät juuri niin kuin hän tahtoi.
Koska SS-pataljoona oli mennyt laillaan, vanhin poika Tero oli jättänyt
touhun. Kaikki näytti hyvältä, kun molemmat pojat palvelivat kohta ilmavoimissa. ”Eivät ole, Olli varsinkaan, vielä koneiden puutteessa, varsinaisessa taistelutoiminnassa, mutta Tero on ollut kyllä ryssän puolellakin joitakin kertoja ilmassa ja tulessa”, ylpeä isä kirjoitti 1942. Myöhemmin hän paljasti, että Tero oli mennyt jopa kadettikouluun. Siellä
tuli kuitenkin vaikeuksia, ja hän jätti asian sikseen.269
Vaikka poikien uran miettimisessä oli isällä puuhaa, vielä enemmän
päävaivaa toi vanhimman pojan seurustelu ja kihlautuminen. ”Terohan
se muka meni kihloihin ja otti jo ensimmäiset kuulutuksetkin”, Riekki
kirjoitti joulukuussa 1943 lapsuudenkotinsa palvelijalle. Riekki kertoi
panneensa hanttiin, koska tyttö oli tuntematon ja köyhästä perheestä,
eikä hänen pojallaankaan ollut minkäänlaista ammattia. Yksinään elelevästä Ollista oli tullut sentään luutnantti. ”Ohkasia ovat nykyajan sormukset eikä tässä koteja voida laittaa mutta aikapahan neuvon tuokoon.” Hän oli ymmällä, kun pojat olivat hänelle äkäisiä. Mielestään
hän oli kuitenkin ohjannut heitä ”hyvään ja tarpeelliseen.”
Tammikuussa 1944 Riekki paljasti langolleen, että Tero tulisi käymään Helsingissä ja menisi naimisiin. Helmikuussa hän varmisti asian
ja vitsaili perheessään riittävän naisväkeä: Ami, Elsa ja kaksi hänen tytärtään ja Teron vaimo. ”Tero näyttäytyi melko miehekkäältä, mutta en
minä tästä vaimontekeleestä osaa olla innostunut. Suuri lisämeno tästä
tulee, sillä mitä sillä 1000 markan huoltorahalla juuri tekee”, rahoistaan
tarkka perheenpää harmitteli. Hän näyttää kuitenkin jollakin tavalla
mukautuneen tilanteeseen, sillä jo huhtikuussa hän tiedusteli, oliko Pallareiden perheessä vielä korisänky tallella. Teron perheessä saatettiin sellaista kohta tarvita – vauva oli tulossa.
Nuorenparin onni oli valitettavasti kuitenkin lyhyt, mihin molempien suvuilla – etenkin autoritaarisella Riekillä – oli osuutta. Nuorille ei
annettu minkäänlaista mahdollisuutta hoitaa omia asioitaan.
Maaliskuussa 1942 Riekki pelkäsi Saksan tilanteen heikkenevän ke432

väällä. Katastrofista hän ei vielä puhunut. Saksan hyökkäys saattoi tulla
raskaaksi, ”mutta en epäile, etteikö se tulokseen sittenkin veisi, joka
meillekin tuo helpoitusta ja väkeä sodasta kotiin”, hän kirjoitti Toivoselle.270
Menestystä ei kuitenkaan tullut; edessä oli Stalingradin katastrofi.
Pessimismi ei vallannut heti mieliä; sinisilmäisiä oli runsaasti. Mutta
Riekki olikin pessimistinen luonne. Harvassa olivatkin vielä ne, jotka
olivat vakuuttuneita Saksan tappiosta ja katsoivat olevan viisainta alkaa
reivata valtiolaivaa ennakkoluulottomasti toiselle tielle.
Riekin entinen alainen ja kovaa vauhtia poliittista uraa tehnyt Urho
Kekkonen alkoi Juhani Suomen mukaan varmistua tappiosta marraskuussa1942, jolloin hän piti yhdessä Hillilän, Säipän ja Kustaa Vilkunan
kanssa Rovaniemellä ”tuumaustalkoot”. Koko ajan joukko kuunteli uutisia Stalingradista, saunoi ja keskusteli. ”Saunaillan” loppupäätelmä oli
synkkä. Sota hävitään. Ero Riekin analyysiin oli siinä, että heidän mielestään Suomen olisi irrottauduttava sodasta mahdollisimman pian. Siinä ei
tarvittaisi pakolaishallitusta, jota joukko hetken aikaa tosin mietti.271
Vuoden 1943 alussa saksalaiset lyötiin Stalingradissa. Viimeistään se
avasi useimpien suomalaispoliitikkojenkin silmät. Kun päämajan tiedustelujaoston päällikkö, eversti Aladar Paasonen piti eduskunnalle pessimistisen tilannekatsauksen ja kertoi, että Saksa häviää sodan, kuulijat
tyrmistyivät.272
Halu muutokseen alkoi kuitenkin ilmetä maaliskuun 1943 presidentinvaaleissa, joita Riekki ei käsittele lainkaan. Monet olivat sitä mieltä, että Ryti saisi lähteä; hänet olisi korvattava Mannerheimilla. Tämä
olikin suostuvainen ehdokkaaksi, jos kansa olisi yksimielisesti hänen valintansa kannalla; Rytiä vastaan hän ei halunnut kuitenkaan kilpailla.
Ryti kuitenkin valittiin.273
Rangellin hallitus erosi. Tilalle nimitettiin Edwin Linkomiehen hallitus, joka toimi elokuuhun 1944 saakka. Muutamien mielistä saksalaisten keppihevoseksi osoittautunut Witting jäi hallituksen ulkopuolelle.
Uudeksi ulkoministeriksi tuli Henrik Ramsay ja sisäasiainministeriksi
Leo Ehrnrooth. Puolustusministerinä jatkoi Walden. Uutta oli myös se,
ettei IKL ollut enää mukana. Hallituksenvaihdoksella pyrittiin luomaan
mahdollisuuksia rauhalle.274
Kun Ruotsin Talonpoikaisliitto järjesti maaliskuussa 1943 Tukholmassa Pohjolan talonpoikaispuolueiden yhteistyökokouksen, maalais433

liittoa edustanut Kekkonen sai tilaisuuden tuoda esiin ”Rovaniemen parlamentissa” kypsytettyjä ajatuksia. Ennen matkaansa hän oli keskustellut
ulkoministeri Ramsayn kanssa siitä, mitä kokouksessa sopisi puhua. Hän
esitti luvalla toivon rauhasta – rauhantarjousta ei ollut Suomelle vielä tehty – ja vakuutuksen Suomen halusta lähentyä Yhdysvaltoja. Hän toivoi
myös, että Ruotsi käyttäisi vaikutusvaltaansa Suomen hyväksi.275
Tässä tilanteessa USA:n hallitus tarjosi (20.3.1943) palvelujaan Suomen ja Neuvostoliiton neuvottelujen käynnistämiseksi. Ulkoministeri
Ramsay jätti parin päivän päästä vastauksensa. Kun hän teki näihin aikoihin matkan Berliiniin, ulkoministeri von Ribbentropp julmistui.
Suostuminen USA:n tarjouksiin merkitsisi petosta, missä tapauksessa
Saksa katsoisi saaneensa vapaat kädet Suomessa. Lisäksi hän alkoi vaatia
poliittista sopimusta, joka edelleenkin puuttui. Kun Suomen hallitus sai
kohta tietää Neuvostoliiton ehdot, tilanne oli vakava. Kun kävi vielä selville, ettei USA:lta olisi odotettavissa apua, presidentti Ryti antoi ulkoministerin tehtäväksi ilmoittaa, ettei Suomen ollut mahdollista ryhtyä
neuvotteluihin Neuvostoliiton asettamilla ennakkoehdoilla.276
Riekki kirjoitti toukokuussa 1943 Toivoselle, että sotarintamalla odotettiin edelleenkin ”suurta käännettä, jonka täytynee pian tulla, mutta
ei se tullene itärintamalla, ellei nyt sittenkin Jaappani kävisi ryssää vastaan kaukaisessa idässä”. Hänen mukaansa länsivaltojen pommitukset
olivat pahoja, vaikka saksalaiset olivatkin muuten reippaalla mielellä.277
Keskustelu erillisrauhasta jatkui kiivaana. Ruotsalainen Aftontidningen
julkaisi heinäkuussa saamiensa tietojen pohjalta Neuvostoliiton ehdot
rauhalle. Nekin olivat kovat. Lähtökohtana oli Moskovan rauhan raja.
Sitä vaati Leningradin turvallisuus.278
Suomen hallitus kysyi ylipäällikkö Mannerheimin mielipidettä.
Vaikka hallitus tiesi Saksan suhtautuvan kielteisesti, se päätti yrittää. Se
oli halukas keskustelemaan rajan tarkistamisesta. Neuvostoliitto katkaisi
kuitenkin elokuussa epätyydyttäväksi katsomansa yhteydenpidon.
Suomen hallitus piti rauhaa yhä välttämättömämpänä. Kun SAK:n
puheenjohtaja Eero A. Wuori osallistui elokuussa Kuljetustyöväen Liiton kongressiin Tukholmassa, hän keskusteli siellä liiton englantilaisen
sihteerin kanssa Suomen asemasta ja mahdollisuuksista rauhaan.
Myös Suomessa syntynyt rauhanoppositio ilmoitti ajavansa rauhaa.
Sen aloitteen allekirjoittaneet pitivät tärkeänä suhteiden parantamista
USA:han. Heidän mielestään oli välttämätöntä ryhtyä toimenpiteisiin so434

dasta irrottautumiseksi. Vaikka aloitteen tarkoitus oli hyvä, se ei ollut Tuomo Polvisen mukaan omiaan vahvistamaan Suomen neuvotteluasemaa.279
Riekki kirjoitti syyskuussa 1943 Toivoselle: ”Se haastatus, joka oli
Ruotsin lehdistä otettuna lehdissä, on herättänyt paljon kohua ja sen
muoto olikin heikosti onnistunut, vaikka se saattoi asiallisesti olla aivankin oikea, sillä yksin ei pärjätä ajan mittaan. Mitään antautumismielialaa hallituksessa se suinkaan ei tarkoittanut eikä myöskään Saksan
aseveljeyden pettämistä à la Italia.” 280
Tässä tilanteessa Riekki palasi vielä kerran mieliteemaansa, keskitykseen. Hän edellytti lokakuussa 1943 tiukampaa asennetta moniin asioihin. ”Lahjominen, jota jo laveahkosti virkamiestenkin keskuudessa kerrotaan olevan, inflaation jatkuminen tolkuttomine hintojen ja palkkojen nousuineen ovat lopetettavat, armeijassa on vähän ihmismateriaalin
käyttö rationalisoitava häikäilemättömäksi, poliittinen haihattelu ja kirjoittelu on kammitsoitava.” 281
Mitä tarkoitti vähäisen ihmismateriaalin käyttö ”rationalisoitava häikäilemättömäksi”? Ehkä jonkinlaista totaalista sotaa, jossa kaikkein
nuorimmatkin ikäluokat ja naiset vedettäisiin yhä laajemmin maanpuolustuksen piiriin. Ainakin ”poliittisen haihattelun” ja kirjoittelun hillitseminen olisi merkinnyt demokratian entistä suurempaa kaventamista.
Riekin mielestä ”ei suinkaan tarvitse mennä diktatuuriin, eikä luopua oikeasta ’demokratiasta’ ja vielä vähemmän ruveta huimapäisiin
puuhiin, jotka toisivat vain turmion”, hän kirjoitti. Riekki kyseli Pallarilta Martti Pihkalasta, joka kierteli syys–lokakuussa 1943 eri puolilla
maata puhumassa suur-Suomen ja Saksan rinnalla seisomisen puolesta
antautumismielialoja vastaan. Kun vielä huhuttiin Pihkalan puuhaavan
jonkinlaista oikeistokaappausta pienen klikin kanssa, Riekki harmitteli
hänen valinneen väärän tien. Riekki oli ilmeisesti tietoinen ryhmästä,
joka yritti toimia mainittujen arvojen puolesta. Hän ei hyväksynyt kuitenkaan muuta kuin omilla jaloilla seisomisen.282
Kun Suomi yritti jälleen tunnustella rauhaa, Neuvostoliitto asetti
jyrkimmät mahdolliset ehdot. Tukholman-lähettiläs Aleksandra Kollontain välityksellä Kreml teki rauhanaloitteen, jonka mukaan Suomen
edustajat olivat tervetulleita Moskovaan. Neuvostojohto halusi Mannerheimin takaamaan rauhaa, mutta Tanner saisi väistyä. 283
Suomen hallitus tunnusti, että hyvät suhteet ja rauha olivat välttämättömiä. Se piti vuoden 1939 rajoja hyvinä lähtökohtina neuvotteluil435

le. Kun Neuvostoliiton johdolla oli vihdoin joulukuun alussa aikaa Suomelle, Teheranin konferenssissa suuren menestyksen saavuttanut Stalin
väitti, etteivät suomalaiset todellisuudessa halunneet rauhaa, koska he
esittivät neuvottelujen lähtökohdaksi vuoden 1939 rajoja.
Vaikka pääministeri Winston Churchill ja presidentti Franklin D.
Roosevelt yrittivät sovitella, Stalin oli ehdoton. Suomalaisten oli saatava
hänen mielestään opetus, koska he näyttivät vielä uskovan Saksan voittoon. Erillisrauha olisi saatava, mutta sen ei saisi tapahtua Neuvostoliiton etujen vastaisesti. Lisäksi Mannerheimin sotajoukkojen olisi karkotettava saksalaiset. Kun Kollontay ilmoitti 20. joulukuuta 1943 hallituksensa ehdot, Suomen johto piti niitä liian ankarina. Vaikka pettymys
oli suuri, se katsoi, että neuvottelukosketusta oli yritettävä pitää yllä.

”HAMSTRAAJANA ”
Sotatalous oli otettu laajassa mitassa käyttöön jo ennen talvisotaa, jolloin kriisivalmiutta parannettiin monilla uusilla laeilla ja perustettiin
Kansanhuoltoministeriö. Kansanhuoltolautakunnat huolehtivat sen paikallisina eliminä mm. ostokorttien jakelusta. Kahvi ja sokeri tulivat säännöstelyn alaisiksi jo lokakuussa 1939, vilja ja voi kesällä 1940 ja tupakka kesällä 1942. Ongelmallista oli, että tuotanto laski tappiollisen sodan seurauksena. Tavallisten kansalaisten näkökulmasta sotatalous oli
pitkälti säännöstelyä, korttitaloutta ja jokapäiväisten elintarvikkeiden
hankintaa, ”hamstrausta”, sillä korttiannokset olivat tunnetusti pienet.
Arkipäivään kuuluivat myös pakkoluovutukset ja viranomaisten arvostelu. ”Mustan pörssi” oli useimmille tuttu.284
Sen lisäksi, että Riekki pelkäsi varallisuutensa haihtumista verojen ja
maksujen seurauksena, hän osoitti inhimillisen heikkoutensa ”hamstraamalla” elintarvikkeita aina kun siihen vain oli mahdollisuus. Tässä
hän käytti keinoja, jotka hänen entinen ja tuolloinen asemansa mahdollistivat, mutta jotka eivät välttämättä aina olleet luvallisia.
Vaikka Riekin entisessä kotikaupungissa Oulussa kärsittiin varsin
suurta puutetta,285 Pohjolan valkea kaupunki oli hänen päähankintaaluettaan. Hänen uskottujaan siellä olivat Pohjanmaan Kauppiaitten
Osakeyhtiön toimitusjohtaja Aarne Toivonen ja Valtiollisen Poliisin Oulun osastopäällikkö Eino Pallari, mutta joukkoon kuului muitakin tut436

tuja: Valde Hyry, Lauri Paavola ja jopa lapsuudenkodin vanha palvelija.
Erityisesti kaupungin elintarvikkeiden hankintapäälliköksi talvisodan
alla nimitetty Toivonen oli hänelle kullanarvoinen tuttavuus.
Riekki oli aina pitänyt pohjoisen herkuista. Hän oli tottunut jo
lapsuudenkodissaan rieskaan, loheen, poronlihaan, nahkiaisiin ja hilloihin. Hänen joulupöytänsä oli vielä 1940 notkunut herkkuja, minkä
hän oli varmistanut kirjoittamalla Toivoselle jo hyvissä ajoin ja valittamalla, miten hänen vaimollaan oli puutetta jauhoista. Kalaakaan ei ollut saatu koko edelliskesänä, ja muutenkin edessä olisivat ankeat ajat ilman Oulun apua. Litania ja valitukset kävivät Toivoselle vuosien varrella tutuiksi.286
Toivonen teki pyydetyllä tavalla. Hän laittoi lohta, poronpaistin ja
jauhoja sisältävän paketin, jonka Valtiollisen Poliisin Oulun miehet hakivat tunnollisina virkavallan edustajina (tietenkin Pallarin käskystä)
Toivosen liikkeestä ja toimittivat rautateitse Helsinkiin. Kukapa olisi
rohjennut lähetystä syynätä! Kun mukana seurasi vielä Pallarin perheen
oma paketti, yltäkylläisyys oli taattu. Oli lohta ja muita herkkuja, mikä
sai Riekin kirjoittamaan: ”Kunpa vaan vielä ensi joulunakin saisimme
kaikin näinkin elellä ja olisi näin hyvin millä ruumista ravita!”
Riekkiä ei voi moittia kiittämättömyydestä. Niinpä hän antoi langolleen tunnustusta helmikuussa 1941: ”Kiitos suuri poronkielistä, joiden hinnan150 olen merkinnyt lainasi lyhennykseksi.” Hän kertoi ottavansa kaiken mahdollisen ruuan täydennyksen mielellään vastaan, ”sillä
tiukkaa tekee emmekä ole mailla hamstraamassa kulkeneet”.287
Oulusta olivat muutamat tuttavat tuoneet ”kruununkaviaaria pieniä
pyöreitä purkkeja”. Jos samanlaisia vain näkyisi, ”niin kyllä kymmenenkin menisi”, Riekki ahnehti. Kauppaneuvoksen pojalla oli selvästi kehittynyt maku. ”Edelleen poron palvakielet tai tuore poronpaisti olisi
hirmu-hyvä, paisti ei kuitenkaan mahdottoman suuri”, hän jatkoi.
Vaikka voista oli joka pöydässä puutetta, sitä Riekki ei painostanut
”hamstraamaan”. Mutta kun Ami-vaimo halusi maissijauhoja, joita saattaisi löytyä Oulun Isokadun myymälästä, Riekki kirjoitti: ”Osta pois
Teille ja meille, jos vielä olla mahtaisi (kortitta tai jonkun kortilla vaikka).”
Kun vaimo kyseli villalankaa, katseet kohdistuivat Valde Hyryyn –
Oulun Villakutomotehtaan johtajaan. Jos lankaa löytyisi, sitä menisi
Amin uuteen itämaiseen mattoon jopa viisikin kiloa. ”Sen voisi Hyry
lähettää kuten ennenkin”, Riekki kirjoitti.
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Riekki oli myös sipulin ystävä. Hän kertoi huhtikuussa 1941 Pallarille, että he söivät sitä mahdollisimman paljon keripukin estämiseksi.
”Siellähän on Kuusamon löökipellot lähempänä ja pussillinen niitä olisi
hyvään tarpeeseen. Poronpaisteja ei palvattuina taida enää sada? Olisikohan se Pieta saanut voita nokareen hamstratuksi? [Pieta oli Riekin
lapsuudenkodin entinen palvelija, M. L.]. Munia ei kehdanne ketään
pyytää kuljettamaan kun ovat niin arkoja, mutta niistä se myös puute
täällä on.” Pohjaton tuntui olevan hallitusneuvoksen reppu.288
Riekki kirjoitti Pallarille marraskuussa 1941, jolloin idänsotaretken
ensi huuma alkoi olla jo ohi, että elintarviketilanne uhkasi käydä entistä
vaikeammaksi. Kenelläkään ei ollut helppoa – ”ei täysin edes vielä yltäkylläisyydessä elävillä ruotsalaisillakaan, joihin meidän täytyy kaikesta
huolimatta säilyttää hyvät välit”.289
Puute kalasta yltyi. Mikäli ravintolassa työskentelevä Pallarin vaimo
sattuisi törmäämään lohen tai sillin kauppaajiin, Riekki pyysi helmikuussa 1942 ”lähettämään vaikka kokonaisen tuhatlappusen edestä, sillä kyllä se täällä syödyksi tulee”. Myös tupakka oli alkanut ”pahasti
lopahdella”, kuten hän asian ilmaisi; myös sitä kului – savukkeiden kahtia laittamisesta huolimatta – ja tarvittiin. Hän lopetti kirjeensä surkutteluun, että hän voi vaimonsa kanssa muuten hyvin, mutta molemmat
olivat kovin laihtuneita.290
Riekki paljasti maaliskuussa 1942 ”suuren salaisuuden” Oulun sukulaisperheelle. Elintarvikepulasta huolimatta he voivat hyvin. Hänen
vaimoaan pula piti jonoissa, sillä ”potut uhkaavat aivan loppua”.291
Yskä ymmärrettiin Oulussa oikein. Sieltä olikin junassa tulossa nelikko hyviä Kalajoen suolasilakoita. Tuoreen kalan puute oli Oulussakin
ankara, eikä voita tahtonut saada mistään. ”En ole onnistunut saamaan
niin paljon voita kasaan, että olisin voinut lähettää postissa”, Pallari
selitteli.
Toivoselle Riekki valitti sekä tupakkapulaansa että kahvin puutetta.
”Onkos se kahvin lähetys hyvin vaarallista ja mahtaako tuota ollakaan
enään”, entinen poliisipäällikkö uteli. Pallarin tyttären mukaan kahvia
lienee haettu Ruotsistakin. Kun Ami Riekki oli kerran kertonut ottaneensa kahvia perheen kätköstä, isäntä oli huudahtanut hätääntyneenä:
”Joko nyt Ruotsinkin kahveja!”292
Riekki ”hamstrasi” myös muualta kuin Oulusta. Heinäkuussa 1942
hän surkutteli hausjärveläiselle Lyyli Vainolalle ruokatilanteensa heik438
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koutta. Tilanne oli ollut paljon parempi, kun he olivat viipyneet parin
viikon ajan eräässä Uudenkaupungin edustan saaressa ja syöneet kalaa.
Nyt oli myös perunapula. Jos pojat olisivat olleet kotona, ”niin heikoksi
olisi sapuskapuoli mennyt”, Riekki manasi.293
Riekki pyysikin mainittua rouvaa ja hänen miestään Lauria varaamaan mahdollisimman paljon perunaa tulevaksi vuodeksi. ”Hinnasta
sovimme sitten sen mukaan kuin siellä muutenkin maksetaan ja vaaditaan, sillä eihän se hinta nyt ole pääasia vaan se että saa jotain”, hän lopetti.
Riekki lähestyi samoihin aikoihin myös lapsuudenkotinsa palvelija
Pietaa. Koska hän oli itse tulossa Ouluun Uuden Suomen asioissa, hän
toivoi tapaamista. Hän halusi mukaansa hiukan ruokatavaroita, jos vain
Pieta joutaisi ja sattuisi sellaisia saamaan. Voita hän pyysi kilon verran ja
tuoresuolattua lohta 2–3 kiloa. Lisäksi Ami toivoi kahvinselvikettä. Kun
hilla-aika koittaisi, hilloja hän halusi yhden ämpärillisen. ”Ei nyt niin
auta hintoja katsella, jää ilman, jos odottelee halpumista. Vielähän ei
taida tietää tuleeko niitä edes saannille asti”, hän lopetti alistuneena.294
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Syyskuussa 1942 Riekki lähestyi jälleen Pietaa. Hän kertoi sopineensa Toivosen kanssa, että tämä laittaisi kolme noin viisikiloista pakettia, jotka Pieta voisi hakea ja laittaa yhden kerrallaan postissa heille
Helsinkiin tulemaan. ”Leivän puolta täytyisi siten koettaa vähän lisää
saada.” Palvelijalle hän lupasi rahaa posti- ym. menoihin ja siltä varalta,
”jos talvempana sattuu jotain syötävää saamaan”. Oulussa käymässä ollut sisarentytär Saara Valmari oli kertonut Pietan laihtuneen. ”Niin käy
pian kaikille. Minäkin painan vain 72 ½ kiloa alasti enää”, Riekki siunaili.295
Myös Raahe ja Rovaniemi kuuluivat ennen pitkää hankinta-alueeseen. Lokakuussa 1942 Riekki kertoi saaneensa Raahesta 100 kpl hyviä
etikkanahkiaisia. Rovaniemeltä oli vastaavasti luvassa jääkellarilohta, jota hän oli onnistunut ”hamstraamaan” tukkuliikkeen kautta. Hän uskoutuikin langolleen, että sieltä tuli näinä päivinä tonneittain lohta
”ministereille ja muille virkaherroille”, mikä juorusi, ettei hän ”hamstrannut” yksinään. Hänen mukaansa lohi piti ostaa suoraan tukusta,
mutta ”potut” maanviljelijöiltä.296
Joulu 1943 elettiin Riekin perheessä hienosti. Toivonen oli postittanut suuren paketin, jonka saattamista matkaan Pallari oli tapansa mukaan avustanut miehineen. Kiitellessään ystäviään Riekki puhkesi ylistämään tilanteen paranemista: ”Niin elintarviketilanne on parantunut
paljon: ovat tainneet [- -] kinkkuja ja graavia lohta hankkia, kun niin
runsaasti niitä syöttävät. [- -] ainakin on hyvin syöty ja sitten sitä siunailtu. Niin, että suuret kiitokset vain puuhistasi ja herutuksestasi, sillä
kyllä tiedämme monesti kohta jo tiukalle saannin joutuvan.” Riekki
kertoi myös, että hänen vaimonsa oli käynyt yrittämässä Ahlströmiltä
lautasia, mutta niitä ei ollut enää varastossa saatavissa.297
Kun Riekki yritti kevättalvella 1943 ostella Oulusta talousneuvos
J. H. Pekurin kultasepänliikkeestä hopeisia kynttilänjalkoja ja pöytähopeita, tällaisen aktiviteetin keskellä joutuu ymmälle. Ainakin elintarvikkeiden hankkiminen oli niin laajaa toimintaa, että helposti kysyy,
olivatko ne kaikki tarkoitettu edes omaan käyttöön. Sisarentyttären mukaan kaikki ruoka syötiin kuitenkin itse. Pojanpoika muisteli, että ”sodan aikana hamstrattuja säilykepurkkeja ja rusinoita löytyi vielä 1950luvulla.”298
”Hamstrauksen” kohteena ei ollut kuitenkaan pelkästään ruoka.
Nähtyään että ihmiset olivat valmiita myymään muutakin, Riekki käytti
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tilannetta hyväkseen. Hän havitteli esimerkiksi maaliskuussa 1942 Uuden Suomen ja KOP:n osakkeita. ”Oletko kuullut niitä Uuden Suomen
osakkeita olevan kaupan? Jos saat niin osta minulle 150 markkaan asti
hintana kappaleelta”, hän kirjoitti langolleen. Kun tämä oli maininnut
mahdollisuudesta merkitä KOP:n osakkeita, Riekki mainitsi jo ostaneensa niitä. ”KOP:n kassasta niitä sai rahalla mutkattomasti ja monet
ovat ostaneet, jos myyjiäkin tuntuu olevan. Kannattaa niitä jonkun verran ostaa.”299
Kun pahin rytäkkä oli 1944 ohi, Riekki, jonka stressi ja pelkokin
olivat olleet suuret, halusi syötävää. Elokuussa hän pyysi Toivosta toimittamaan pakaasissa pytyn lohta. Jauhotkin olivat taas kaikki. Syyskuussa hän kertoi vanhimman poikansa olevan Oulussa päin, joten hänen mukanaan saattoi lähettää jauhoja ja sokeria. Tupakistakin oli jälleen puutetta. ”North States tupakasta löysänä ottivat nyt viimeisestä
saamastani kilosta 1 230 mk”, hän harmitteli nautintoaineen kalleutta.300
Aina ”hamstraajalla” ei ollut onni myötä. Pallarin tyttären mukaan
hänen isänsä oli lähettänyt Riekille junassa pärevasuun laitetun juhannuslohen. Seinäjoella oli tapahtunut ratsia. Lähetys oli päässyt kyllä perille Helsinkiin, mutta kun tarkastuksen suorittaneet olivat nähneet, kenelle se oli ollut menossa, he olivat tehneet kiusaa ottamalla lohen pois
ja laittamalla tyhjään astiaan pelkän paperilappusen ”terveisiä Seinäjoen
poliisilta”.301
Hallitusneuvos ei unohtanut juhlapäivinä lapsuudenkotinsa vanhoja
palvelijoitakaan, mikä hänelle ansioksi luettakoon. Hän kehotti Toivosta laittamaan myös heille pienet joulupaketit ja laskuttamaan niistä häntä.
Hän pyysi hoitamaan myös veroasiat ja tallettamaan poikiensa, Ollin ja
Teron tileille rahaa, ”jotta tili ei turhaan paisu verotukseen ilmoittaessani”.302

UUDEN SUOMEN

TOIMITUSJOHTAJANA

Riekki ryhtyi hoitamaan Oy Uuden Suomen toimitusjohtajan tehtäviä
tammikuun alussa 1941. Yhtiön taloudellisia tukipylväitä olivat Uuden Suomettaren Säätiö ja Uuden Päivän Rahasto, joiden avulla suhteellisen pieni sisäpiiri hallitsi lehteä. Merkillepantavaa oli myös yhtiön
tukolaisuus.303
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Yhtiön toimitusjohtajat ja päätoimittajat olivat vaihtuivat tiuhaan.
Myös talvisota oli vaatinut veronsa. Kesällä 1940 oli toimitusjohtajaksi
valittu Aino Aleksander Katila. Hän oli kuollut kuitenkin jo elokuussa,
minkä vuoksi aiemmin pois potkittu Gabriel Pätynen oli saanut toimia
jälleen kerran vt. toimitusjohtajana.
Vaikka Eino Huttunen oli valittu tämän jälkeen tehtävään, tämä 55vuotias yleisesikuntakomentaja ei ollut saanut sotatilan vuoksi vapautusta Turun laivastoaseman päällikkyydestään. Koska tähän oli tyytyminen, johtokunta valitsi joulukuussa 1940 hallitusneuvos Riekin hänen
tilalleen.
Vaikka Riekki oli ollut yhtiön johtokunnan jäsen huhtikuusta 1939
lähtien,304 hänellä ei ollut lainkaan sanomalehtimies- eikä yritysjohtajakokemustakaan, vaikka toki hän oli oppinut jotakin lapsuudenkodissaan. Olihan hänen isänsä ollut kauppias ja kauppaneuvos.
Valinnan puolesta puhui varmasti se, että Riekki oli kalterijääkäri,
Vienan kävijä ja Etsivän Keskuspoliisin – Valtiollisen Poliisin entinen
päällikkö, kokoomuksen yliasiamies. Varmasti hän oli monien mielestä
riittävän isänmaallinenkin, vaikka äärioikealla häntä saatettiin väittääkin
petturiksi.
Uuden Suomen historian kirjoittajan mukaan yhtiöllä ei ollut juuri
valinnan varaa. Talvisodassa oli kaatunut hyviä miehiä, ja riittävän nuoret saatettiin kutsua milloin tahansa uudelleen palvelukseen. Riekki oli
jo 50-vuotias, joten häntä sellainen ei koskenut. Hänenlaiseensa oli tyytyminen.
Ehkä on otettava huomioon myös se, että Riekin edesmennyt isä,
kauppaneuvos F. A. Riekki oli ollut 1917 perustamassa Pohjanmaan
Kauppiaitten Osakeyhtiötä – myöhempää Pohjanmaa Osakeyhtiötä,
jonka pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja hän oli ollut. Kun hän
oli kuollut 1934, hänen pojastaan Esko Riekistä oli tullut silloin merkittävän tukolaisen tukkukauppaliikkeen huomattava osakkeenomistaja.
Koska Riekki oli tunnetusti säästäväinen luonteeltaan, hän ei ollut
hukannut osakepottiaan. Päinvastoin hän oli sijoittanut perintörahojaan ja kasvattanut omaisuuttaan. Näin lehden johtoon tuli vahvasti
tukolainen mies, mikä lienee ollut muiden avujen lisäksi kovasti monien mieleen.
Vaikka Riekin ”hyvänä puolena” saatettiin nähdä ikä, millä perusteella hän ei joutuisi sotaan, hän toimi kuitenkin koko talvi- ja jatko442
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sodan ajan tärkeissä puolustushallinnon tehtävissä. Siitä saattoi olla toisaalta hyötyäkin, sillä hänellä oli mahdollisuus monenlaiseen sisäpiiritietoon.
Riekki tuskin vaikutti lehden linjaan – ei tuolloin, eikä myöhemminkään, sillä siitä vastasi kulloinenkin päätoimittaja. Luonnollisesti
jonkinlaisia keskusteluja painotuksista saattoi olla; olihan Riekki vahvasti yhteiskunnallisesti suuntautunut henkilö ja esimerkiksi kommunismin torjunnassa spesialisti. Mutta siinä päätoimittajat tuskin halusivatkaan häntä sivuuttaa.
Riekki kirjoitti marraskuussa 1941 langolleen Eino Pallarille työn
sujumisesta: ”Omiakin afääriasioita US:ssa olen yrittänyt hoidella ja
niissä on tällaisena aikana nokko mutkia arvattavasti, kun palkat nousevat kaikista hintasuluista huolimatta ja tarveaineiden saanti- ja kuljetusvaikeudet ovat päivittäin jotenkin aina voitettavat.”305
Riekin tehtävä nostaa talo uuteen nousuun, ei ollut helppo, mitä lienevät vaikeuttaneet jossakin määrin sota-ajan ”sivutoimetkin”. Suuri
ongelma oli ilmoittelun putoaminen Saksan aloittaman hyökkäyksen
jälkeen.
Riekki oli joulukuussa 1941 päiväämässään muistiossa sitä mieltä,
että lehdessä ilmoitettiin jo paljon. Levikin kohdalla oli sen sijaan on443

gelmia. Siksi oli Itä-Karjalaan luotava asiamiesverkosto. Häntä sapetti,
että pahimman kilpailijan, Helsingin Sanomien Eljas Erkko käytti häikäilemättömästi hyväkseen toimintaansa kustantajaliiton puheenjohtajana.306
Suureksi ongelmaksi muodostui painopaperin säännöstely. Koska
Uusi Suomi oli perinteisen isänmaallinen lehti, edellytettiin, että säännöstelyä noudatettiin. Lehden historiankirjoittajan mukaan ei tullut
kuuloonkaan, että pääministeri Edwin Linkomiehelle läheinen lehti olisi lähtenyt säännöstelyä tieten tahtoen rikkomaan. Tämä antoi etulyöntiaseman Helsingin Sanomille, joka ei noudattanut yhtä tiukasti periaatetta.
Tähän on tosin huomautettava, että samaan aikaan Riekki rikkoi
kuitenkin säännöllisesti elintarvikesäännöstelyä, kun oli kysymys omasta ruokapöydästä. Hän osteli myös Uuden Suomen osakkeita.
Vaikka Uusi Suomi ei pöytäkirjojen mukaan ”lobannut” säännöstelyasiassa, siihen lienee kuitenkin pyritty, sillä Riekki valittiin vuosiksi
1945–1954 Sanomalehtien Liiton puheenjohtajaksi Erkon jälkeen.
Vuosi 1944 oli Uudelle Suomelle hyvä. Riekki kirjoitti tammikuussa Pallarille: ”US:ssa on kovat vuodenvaihdekiireet yhä, mutta enpä minä juuri muuta kuin erittäin hyviä levikkinumeroita katselen.” Hän
väitti, etteivät sellaisia muut lehdet voineet esittää. ”Näin hyvää lisäystä
kuin me sekä viime- että tämän vuoden vaihteessa ja lisäys päivästä päivään yhä nousee vain.”307
Uusi Suomi oli tehnyt saksalaisten kanssa paljon yhteistyötä, jonka
loppusaldo lienee harmittanut Riekkiä. ”Jäi meilläkin toista miljoonaa
hyvän matkaa saksalaisilta saamista, mutta ehkäpä se osin jossain loppu
[- -] järjestyy”, Riekki kirjoitti syyskuussa 1944 Aarne Toivoselle.308
Sodan jälkeen Valtiollinen Poliisi ehkä epäili, että Riekki saattaisi
olla jopa aikeissa poistua maasta. Poliisi seurasi myös Riekin työtä Uudessa Suomessa, mutta hänen vapauttaan ei kuitenkaan rajoitettu. Muutenkaan ei ollut helppoa olla toimitusjohtajana Uudessa Suomessa, joka
oli monien länsivaltojenkin silmissä ”epäilyttävä oikeistolehti”. Riekillä
oli kuitenkin kannatusta. Hänellä oli monenlaisia alan luottamustoimia
eläkkeelle jäämiseen asti. Eläkkeelle hän jäi tehtävästään 1958.309
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”OLEN

OLLUT KUIN MYRSKYN MERKKI ”

Saksalaiset olivat antautuneet Stalingradissa 1943. Seuraavana vuonna
he joutuivat yhä ahtaammalle. Samoin kävi Suomelle. Riekki aavisti tämän. Hän kirjoitti tammikuun alussa 1944 Ouluun: ”Raskasta on sota
tuolla maailman suurilla tantereilla ja meillä!” Hän pelkäsi, että painostus
rauhaan kasvaisi. ”’Rauhan ja demokratian puolesta’ aletaan taas Troijan
puuhevosta meille kuljetella”, hän aprikoi. Kun sellaisesta oli levinnyt
huhuja, hän oli soittanut Valtiollisen Poliisin Pankolle ja saanut tietää,
että SS:n levittämät väitteet Neuvostoliiton salaisen poliisin NKVD:n
toiminnasta Suomessa olivat pelkää saksalaista sotapropagandaa. Täällä
ei enää hälisty rauhastakaan, eikä oltu muutenkaan levottomia.310
Riekki korosti, että järkevät ja rauhalliset miehet keskustelisivat tällaisesta ja varautuisivat tilanteeseen. Heidän pitäisi olla kylmäpäisiä silloin, kun ”höyrypäät puolelta jos toiseltakin yrittävät tempoilla ja ruveta johdattelemaan kansaa eri karsinoihin ja narrata suostumaan outoihin kelkkoihin istumaan”.
Riekki ei uskonut helmikuussa siedettävään rauhaan. Oli syytä ”välttää hölisemästä ja tuudittautumasta rauhantuloon, sillä ihmepä olisi, jos
kunniallisen, pysyvän rauhan polsuilta jo saisimme ja uutta Moskovan
rauhaa emme tee”. Tukholman lehdet ennustivat koko sivun otsikoin
rauhantuloa. Ne tarkoittivat suomalaisten parasta ja katsoivat heidän
pelinsä Saksan rinnalla menetetyksi, ”mutta uskoakseni ei asia ainakaan
vielä niin sentään ole”. Hallitusherrat kyllä koettivat kepillä jäätä, mutta
se ei kestäisi enää pitkään.311
Tammikuussa tapahtunut Leningradin saartorenkaan murtuminen
enteili Saksan otteen herpaantumista pohjoisessakin. Pientä tuntumaa
Suomi sai siitä jo 6., 16. ja 26. helmikuuta 1944 tapahtuneiden pommituksien myötä.312
Riekki kirjoitti Ouluun, että pahasti olivat pommitukset pidelleet
Helsinkiä ja Uuden Suomenkin toimitaloa. Ikkunat olivat lattialla. ”Pahanlaiselta näytti vielä vahtivuorollani pommituksen lopulla, mutta [- -]
olivat reippaina vahtimassa ja korjailemassa rojua.” Koti säästyi onneksi
suuremmilta vaurioilta.313
Kolmannen kovan pommituksen Riekki kertoi kokeneensa 26. helmikuuta, jolloin hän oli ollut Hausjärvellä jahdissa. ”Ami oli kotona ja
hyvässä kellarissamme ystävällisten kirkonmiesten ja naisten seurassa.”
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Riekit asuivat edelleen seurakunnalta vuokraamassaan suuressa asunnossa. Hänen mielestään mieliala oli kuitenkin hyvä ja olisi vielä monen yhtä pahan pommituksen jälkeenkin. ”Nämä meidän seudut ovat
pahanlaatuisessa vyöhykkeessä, kun aina tippuu tähän likelle.”314
Pommit eivät aina osuneet, koska Helsingin ilmatorjunta oli varsin
tehokas. Sulkuammunnoilla puolustautujan onnistui pakottaa hyökkääjä kääntymään juuri ennen kohdettaan. Puolustustaistelua helpottivat lisäksi tutkat ja valonheittimet. Ihmiset ehtivät suojiinsa, sillä varoitus tuli aina hyvissä ajoin. Lisäksi Saksan hävittäjät tukivat puolustusta Virosta käsin.315
Neuvostokoneet moukaroivat myös Oulua. Aivan kuin Riekki olisi
aavistanut pommituksien kovuuden, hän kirjoittikin hädissään Valde
Hyrylle ja pyysi tätä palovakuutusedustajaa yhdessä Pallarin kanssa selvittämään, millaisista summista vuokratonteilla olevat kesäasunnot oli
vakuutettu. Selvästikin säästeliästä Riekkiä pelotti huvilansa puolesta.
Samalla hän antoi valtuudet korottaa sen vakuutussummaa.316
Pallari kertoi muutaman päivän päästä Oulun pommituksista. ”Kyllä oli mahtavan kamalaa katsella Maikkulan törmältä näytelmää.” Keskusta oli kärsinyt pahiten, mutta Oulujoen rannat olivat säästyneet.
Kuolleita oli muutama, loukkaantuneita hiukan enemmän. Varmasti
Riekki huokaisi helpotuksesta, koska hänen huvilansa ja lapsuudenkotinsa, vaikka se olikin jo muiden omistuksessa, olivat säästyneet. 317
Rauha nähtiin pommituksien jälkeen ainoana ratkaisuna. Hallitus
käynnisti siitä keskustelun helmikuun lopussa eduskunnan suljetussa istunnossa. Melkein samoihin aikoihin USA jätti Suomelle nootin, jossa
se toivoi Suomen pyrkivän mahdollisimman pian irrottautumaan sodasta. Ellei se tekisi niin, se saisi vastata lopputuloksista. USA julkisti
vielä muutaman päivän päästä nootin, jolla presidentti Roosevelt näin
lunasti Stalinille Teheranissa antamansa lupauksen.318
Suomen hallitus lähetti valtioneuvos J. K. Paasikiven Tukholmaan
tunnustelemaan tilannetta. Kremlin ehdot olivat edelleen ankarat. Se
kiirehti niiden hyväksymistä ja päästi ne vielä julkisuuteenkin. Kun
Suomen hallitus kakisteli niiden edessä ja piti varsinkin vaatimusta saksalaisten internoimiseksi mahdottomana, Neuvostoliitto antoi Suomelle
lisäaikaa 18. maaliskuuta saakka.
Kun Suomen hallitus valitti ehtojen epämääräisyyttä, neuvostohallitus oli vieläkin valmis jatkoneuvotteluihin. Suomalaiset olivat tervetul446

leita Moskovaan. Valtioneuvos Paasikivi ja Carl Enckell matkustavatkin
26. maaliskuuta Moskovaan. Mutta koska ehdot olivat edelleenkin Suomen hallituksen mielestä musertavat, se ei katsonut voivansa hyväksyä
niitä. Se hylkäsi ne huhtikuussa.319
Ilmeisesti näihin aikoihin – kirje on pahoin tuhoutunut – Riekki
kertoi käsityksenään, että Kekkonen, Uuno Hannula ja Yrjö Schildt olivat sosiaalidemokraattien ja ”ruotsikkojen” kanssa olleet ”pisimmälle
myöntyväisyyskannalla”, vaikkei kukaan harkinnut vakavasti ehtojen
hyväksymistä. ”Ajattelin jo tässä minäkin, että pitäneekö ruveta taas
kapinalliseksi, jos aivan rupeavat höpsöiksi”, Riekki isotteli. ”Onneksi
on tämä vaihe voitettu ja uutta sopii ruveta odottamaan. Ilmapiiri on
kuitenkin virkistävästi selvinnyt. Ei täällä juuri sen enempää näistä rauhantouhuista tiedettäne kuin sielläkään”, hän kirjoitti Ouluun.320
Riekin mielestä kaikkein hermostuneimpia olivat vastuunalaiset hallitus- ja eduskuntapiirit, joiden asema oli raskas. Vaikka helsinkiläiset
eivät olleet yhtään hermostuneempia kuin muutkaan, hänen kannanottonsa juorusivat muuta. Se ilmeni hänestä itsestäänkin. Hän korostikin,
että nyt piti pitää silmät auki ”punikkien ja heidän käsivarsiensa” vuoksi. Olisi ajoissa tartuttava ”kuiskuttelijoihin ujostelematta”, sillä niitä alkaisi pian olla. Niitä ilmaantuisi ”parempiinkin piireihin”. Hänen mielestään ”otteen pitää nyt jos koskaan olla luja ja määrätietoinen.”
Huhtikuussa 1944 Riekki kirjoitti Pallarille, ettei rauhanoppositiosta kannattaisi puhua mitään, vaikka Dagens Nyheter näyttikin pitävän
tulta liekissä. ”Maihinnoususta yms. ei kannata ennustella, vaikka tuntuu, että nyt jos koskaan sen on tultava.” Hän oli vakuuttunut, että keväällä olisi yrityksiä puolella jos toisella. Saksalaisilla oli raskasta idässä,
”polsut ovella”. Lännessä taas vallatut maat kapinoivat ja Saksaa pommitettiin.321
Sota saikin jatkua rauhanehtojen hylkäämisen jälkeen. Monet suomalaiset olivat tuudittautuneet asemasodan tunnelmiin. Selvästikään ei
heti ymmärretty, että kohta olisi tosi kysymyksessä. Neuvostoliitto (Leningradin rintaman joukot) aloitti 9. kesäkuuta 1944 voimakkaan
tulivalmistelun. Puna-armeija keskitti Valkeasaareen kaikkiaan 24 jalkaväkidivisioonaa ja tuki niiden hyökkäystä tykistöllä, panssareilla ja
muilla aselajeilla. Rintamalla taisteli noin 260 000–280 000 miestä suomalaisten 70 000 miestä vastaan. Seuraava päivä oli suomalaisten kannalta musta. IV Armeijakunnan komentaja, kenraaliluutnantti Taavetti
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Laatikainen antoi vielä samana päivänä käskyn siirtyä viivyttäen taaempana oleviin asemiin.322
Puna-armeijan 21. Armeija eteni nopeasti. Se mursi suomalaisten
vahvimmat asemat ja valtasi kohta Viipurin. Paniikkitilanteessa Mannerheim suoritti henkilövaihdoksia. Kannaksen puolustuksen otti hoitaakseen jääkärikenraaliluutnantti K. L. Oesch. Edelleen ylipäällikkö
käski 15. kesäkuuta vetäytyä taaemmaksi.323
Sodan loppuvaihe oli Riekille selvästi epätoivoinen kokemus. Hän ei
ole ilmeisestikään ehtinyt kirjoittaa ensi päivien tapahtumista. Hän
näyttää olleen myös järkyttynyt, masentunut ja jopa melko varma täydellisestä katastrofista, jota seuraisi invaasio ja antautuminen seurauksineen. Hän oli henkisesti murtumaisillaan samalla tavalla kuin Špalernajassa 1917.
Riekki kirjoitti 18. kesäkuuta Toivoselle: ”Tulivatkin ne vaikeat ajat,
joita tässä itse kukin on ainakin syksyksi ennustellut, odottamattoman
pian ja kovina, varsin kovina ja – niinkuin nyt vielä näyttäisi – melko
yllättäen ja ylivoimaisina.” Sellainen oli hänen mukaansa bolševikki,
vaikkei sitä haluttu uskoa. Se antoi ”porvarien tapella keskenään ja tuhota toisiaan” ja ryhtyi itse vasta sen jälkeen ”olan takaa tällaiseen sille
pikkuhommaan sen sijaan, että rynnistäisi nyt huoahdettuaan ja etappinsa kunnostettuaan Saksan niskaan entistä tiukemmin, kun Saksa on
lännessä nyt lujilla”.324
Eikö ”ryssä” uskonutkaan maihinnousuun vakavasti, Riekki kyseli.
Hän vaikersi, oliko pelkkää toiveajattelua, että saksalaisten salainen ase
– Saksa oli jo kokeillut rakettejaan – olisi käänteentekevä sodan kannalta ja vaikuttaisi vielä lopputulokseen. Hänen mielestään täytyi vain uskoa ja toivoa, ”että se toisi tavallaan meillekin pelastusta”. Saksasta ei
näyttänyt kuitenkaan tulevan apua, eikä sillä ollut ehkä haluakaan auttaa, ”sillä emmehän me hyökänneet silloin 1941–1942 talvella emmekä
edes 1943 kesällä, kun Saksa oli idässä lujilla ja puski aluksi virheellisesti
Pietariin, Moskovaan ja Kaukasiaan”.
Riekki tarttui siis asiaan, joka on kiinnostanut myöhemmin lukemattomia kapakkafilosofeja ja sotahistorian jossittelijoita. Tuskissaan
hän väitti, että suomalaiset olisivat voineet sitoa kymmeniä divisioonia
”ja ehkä muuttaa sodan kasvot kokonaan, niin pieni kuin olemmekin”.
Riekki ei uskonut Saksan antaman lentoavun merkitykseen, ”sillä
siellä on niin ilmassa kuin maallakin totinen myllerrys”. Hän pohdiskeli
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myös sitä, mikä oli ”ryssän” tavoite? Sen määräsi menestyksen määrä ja
nopeus. ”Pakotetaanko meidät piankin yhä huonompaan pakkorauhaan vai vallataanko koko maan pääasemat muutamien viikkojen ja
kuukausien sodalla, joka hävittää suuren osan kansasta [- -].” Riekki
näyttää olleen aivan epätoivon partaalla.
Epätoivoa lisäsi myös tieto siitä, että Olli-poika oli joutunut kesäkuun alussa tekemään öljytankkiin saamansa osuman vuoksi pakkolaskun Kivennavalla. Jo seuraavana päivänä hän oli ollut kuitenkin uudelleen ilmassa. Sinne oli mennyt kohta vanhempi poika Terokin. Vaara
oli suuri, että jompikumpi tai kumpikin jäisivät sille tielleen.
Mutta paikka on nyt totinen [- -] eikä auta kuin äärimmäiset
ponnistukset ja uhraukset. Mitä kaikkia ne lajiltaan voivat olla,
sen piankin kai tulemme näkemään ja varmaan jo aprikoidaan
[- -] Jottei moinen ajattelu pääsisi vallalle on taisteltava hurjasti
eikä päästettävä [- -] lannistumaan, vaikka alku toisikin pitkällekin vetäytymisen pakon mukanaan. Jos ryssän armoille ruvetaan merkitsee se tietysti kaikista selittelyistä huolimatta kansan
tuhoa, saavutusten tuhoa, maan tuhoa. Ei saa ajatella, etteihän
kansaa kokonaan voi hävittää. Mitä tälläkin kansalla sitten tekee, jos jälellä lopulta olevat bolshevisoidaan ja tähän astinen
pohja hävitetään! Niin ei saa käydä. Amerikka äskeisellä otteellaan tahtoo epäilemättä sanoa meille, ettei apua tule, että mitäs
ette silloin uskoneet, mutta siitä huolimatta yritetään kaikin
voimin.
Vaikka kirje on osittain tuhoutunut, siitä voidaan kyllä päätellä, että
Riekki pelkäsi kovinta mahdollista kohtaloa. Hänellä ei ollut kommunismista minkäänlaisia illuusioita; hän jos kuka tiesi, mitä bolševisoiminen tarkoitti.
Vaikka Riekki oli ollut pessimistinen saksalaisen avun saapumiseen
nähden, suomalaisten puolustajien asemaa helpotti kuitenkin se, että
17. kesäkuuta saapui Baltiasta lento-osasto Kuhlmey puolustajien tueksi. Osastoon kuului noin 70 Stuka-syöksypommittajaa ja hävittäjäpommittajia, jotka tekivät hyökkääjien riveissä pahaa jälkeä.325
Puna-armeija vyöryi kuitenkin Leningradin rintamalla eteenpäin.
Lisäksi alkoi myös hyökkäys Aunuksen kannaksella. Venäläiset heittivät
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peliin valiojoukkojaan, jotka rutistivat suomalaisten asemat Valkeasaaressa kuin korttitalon. Iskun massiivisuus ja yllätyksellisyys johtivat pakokauhuun ja sekasortoon. Syystäkin ylipäällikkö oli ärtynyt. Kenraaliluutnantti Tuompo kauhisteli 29. kesäkuuta suomalaisten taistelumoraalin romahtamista: ”Suojautuminen (hengen säästäminen) asetetaan
tuloksiin pääsyn edelle. Vastaiskuista ei tahdo tulla mitään ja karkureitakin on suhteellisen paljon (satakunta saatu kiinni päivää kohti).” Komentajien oli käytettävä ankaria keinoja järjestyksen palauttamiseksi.326
Sekasorron keskellä Riekkikin pohdiskeli tilannetta. ”Polsu” ei ollut
turhaan yrittänyt opettaa kaikille, ”että porvarillisten on annettava tuhota toisensa ja sitten he polsut korjaavat sadon. Niin ne nyt antaa läntisten, sokeitten liittolaistensa yksin kestää vuorostaan sodan tuskaa
Saksaa vastaan ja sillä välin yrittää nielaista meidät välipalana”. Tämä
tiesi sitä, ettei Suomella ollut auttajia millään ilmansuunnalla ja osoitti
suomalaisille, missä arvossa olivat haaveet USA:n avusta. Hän kirjoitti
jo 24. kesäkuuta hyvin pessimistisesti, että Eurooppa jäi kuin jäikin
”polsujen saaliiksi”, eivätkä sitä mitkään ristiretket pelastaisi ja ”jos pelastaisi, on meidän aikamme ohi jo”.327
Riekki kysyi, oliko suomalaisilla mahdollisuuksia ja kuinka kauan
aikaa puolustautua. Vaikka hän viittasi ”tietäjiin”, jotka uskoivat, ettei
”polsujen” tavoitteena ollut Suomen tuhoaminen, hän jatkoi kuitenkin
synkkää yksinpuheluaan. Heidän tavoitteensahan määräsi yksinomaan
tilanne; ei ollut lupa heidän lopullisia tavoitteitaan arvailla.
Riekki äityi pohtimaan myös sitä, oliko ”paraatiovi” (Kannas) jätetty
auki. Hänen mukaansa saattoi olla rikollista epäillä armeijan kykyjä,
mutta varmaa hänen mielestään joka tapauksessa oli, ettei tiedetty hyökkäyksen tuloa. Ehkä tämä oli häneltä pieni pisto päämajan ja etenkin
armeijan tiedustelumiesten suuntaan, joiden kanssa hän ei ollut tullut
koskaan kunnolla toimeen ja jotka olivat viime vuosina olleet kukkona
tunkiolla.
Tilannetta pahensi hänen mukaansa vielä kokemattomien joukkojen tuleen heittäminen samalla hetkellä, kun hyökkäys alkoi. Hän
myönsi, että joukkojen puute aiheutti tämän. ”Pieni maa ei repiä kaikkialle ja ei ole ollut asialla riittävää ymmärrystä ja tarmoa keskittää kaikkea mahdollista maanpuolustukselle.” Hän oli itse kyllä puhunut voimavarojen keskittämisestä. Sodan aikanakin oli hänen mukaansa rahaa
kerätty teatterille ja kaunotaiteille, hän kauhisteli.
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Riekki sivusi myös kurinpitotoimia, joihin myös Tuompo oli viitannut ryhdytyn. Suomen 1939–1945 käymissä sodissa tuomittiin eri oikeusasteissa kuolemaan 681 henkeä. Ylemmissä oikeuksissa tuomioista
jäi 577 voimaan. Tuomittuja oli lopulta 528, joista teloitusryhmän eteen
joutui vain 85. Siviilejä heistä oli 15. Näihin lukuihin sisältyy siis muitakin kuin sotilaita.328
Jukka Kulomaan mukaan jatkosodassa teloitettujen suomalaissotilaiden määrää on syyttä suotta liioiteltu. Sellaisia määriä kuolemantuomioita, joista on kirjoitettu sanoma- ja aikakauslehdissä, ei hänen mukaansa koskaan langetettu, eikä pantu täytäntöön. Tuomioita annettiin
76, mutta niistä pantiin täytäntöön yhteensä vain 46. Loput sotaylioikeus muunsi vapausrangaistuksiksi.329
Joidenkin mielestä akateemiset tutkijat eivät ole ottaneet kuitenkaan
kaikkia tekijöitä huomioon. Kritiikkiä esittäneiden mukaan salaisen kenttäoikeuden päätöksellä teloitettuja täytyi olla enemmän, koska kadoksissa olevia on monta sataa. Syksyllä 2006 tutkijat löysivätkin Lappeenrannan seudulta hautoja, jotka antoivat aihetta jatkotutkimuksille. Niissä vedettiin kuitenkin vesiperä. Haudat olivat varhaisemmalta ajalta.330
Riekin kirjeet ystävilleen eivät tuo juuri valaistusta mysteeriin. Hän
viittaa kuitenkin selvästi pikatuomioihin, joita pantiin täytäntöön. Mistään määristä hän ei puhu. Hänen mielestään niiden antaminen oli
joka tapauksessa väärin ja epäoikeudenmukaista. Syntipukit olivat hänen mukaansa aivan toisella suunnalla. Kun ”poikaraukat” ottivat Kannaksella hatkat, kuten hän kirjoitti, se ei ollut heidän syynsä. ”Eihän se
poikasien syy ole, vaan edesvastuullisten johtajain”, hän manasi. Tällä
hän saattoi vihjata tiedustelun pettämiseen ja hyökkäykseen valmistautumattomuuteen.331
Hallitus yritti saada rauhanneuvotteluja uudelleen käyntiin. Vaihtoehdot olivat vähissä. Rauhan hyväksyminen olisi merkinnyt Saksan rukkasia
ja uhkaa. Niinpä Suomi hylkäsi juhannuksena 1944 toistamiseen rauhanehdot, jotka lähtivät ehdoitta antautumisesta. Salaisen rauhansopimusluonnoksen mukaan Neuvostoliitolle olisi pitänyt antaa oikeus miehittää
maa osittain tai kokonaan. Ennen muuta satamat ja Ahvenanmaa olisi
tullut luovuttaa. Tietoliikenneyhteydet olisivat siirtyneet puna-armeijalle,
kaikki radiolähetykset olisi kielletty. Huomiota herätti erityisesti se, että
kaikki suojeluskuntalaiset olisi pitänyt riisua aseista sekä pidättää kaikki
neuvostohallituksen mielestä sotasyylliset ja luovuttaa Neuvostoliittoon.
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Erityisesti johtavat marsalkat ja muut sotilashenkilöt ajoivat näin ankaria ehtoja ja pitivät niistä kiinni aina heinäkuuhun saakka.332
Ehdoitta antautuminen olisi merkinnyt melko varmasti myös Riekin ja monien muiden Etsivän Keskuspoliisin/Valtiollisen Poliisin palveluksessa olleiden ja olevien luovuttamista, sillä niin oli käynyt salaisen
poliisin miehille 1940 esimerkiksi Virossa, jonka liittyminen Neuvostoliittoon oli jonkinlainen antautuminen.
Suomen johto ymmärsi, että leikki oli kaukana. Jotkut vaativat Tuompon mukaan diktatuuria; sodan jatkamiseen ei saataisi eduskunnan enemmistöä. Ei ole tietoa, mikä oli Riekin kanta sellaiseen. Hän oli kuitenkin
pohdiskellut aiemmin jo 1941, 1942 ja 1943 vallan keskittämisen mahdollisuuksia ja korostanut kirjeissään taistelun jatkamista. Kun joillakin
pikkuryhmillä oli todistetusti natsisympatioita ja halua vallankaappaukseenkin, hän ei ottanut sellaisiin kantaa. 333
Lupaamalla saksalaisille, ettei Suomi tee Neuvostoliiton kanssa erillisrauhaa, Ryti otti henkilökohtaisen vastuun sodan jatkamisesta. Vastavuoroisesti Suomi sai pitkään välttämättömänä pidettyä elintarvike- ja
aseapua. Tällä sopimuksella Ryti uhrasi itsensä ja teki monien mielestä
samalla valtiomiesteon.334
Markku Jokisipilän mielestä sopimuksen merkitystä on kuitenkin liioiteltu, sillä sen nojalla Suomeen saapui juhannuksen jälkeen vain vähän erilaista apua; pääosiltaan se oli tullut jo aiemmin. Jos ei oteta huomioon lento-osasto Kuhlmeyn vaikutusta, sopimuksen tuoma apu oli
lähes olematon. Siten sopimus oli melkein turha. Suomen päämajan
mukaan armeijalla oli ilman mainittua apuakin noin 3–6 kuukauden
varastot ammuksia. Elintarvikkeita oli elokuuhun saakka, jonka jälkeen
Ruotsi oli lupautunut avustamaan.335
Suomen armeija kykeni pysäyttämään Talin–Ihantalan alueella 25.
kesäkuuta – 17. heinäkuuta käydyssä Pohjoismaiden suurimmassa taistelussa puna-armeijan etenemisen. Taisteluun osallistui noin 150 000
venäläistä ja noin 50 000 suomalaista. Leningradin rintaman johto keskeytti hyökkäyksensä vasta heinäkuussa. Puna-armeijaa odottivat KeskiEuroopassa merkittävämmät koitokset, joihin joukkoja tarvittiin kipeästi. Suomen radiotiedustelu kaappasi sanoman, jossa Kannaksen joukkojen komentaja L. A. Govorovilta kiellettiin lisäapu: ”Sota ratkaistaan
Berliinissä eikä Helsingissä.” Ehkä Stalin ja hänen läheisensä ajattelivat,
että Suomi putoaa vielä kypsän hedelmän tavoin oikeaan koriinsa.336
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Vaikka pahin rytinä ei ollut vielä ohi, Riekki näyttää jo rauhoittuneen ja nauttineen elämästään. Hän kirjoitti 26. heinäkuuta – ilmeisesti päivämäärä on oikein – Pallarille, että he olivat olleet uimassa ja
syöneet sen jälkeen kotonaan ”potran lounaan”. Sen jälkeen he olivat
poikenneet ilmansuojelulohkossa ym. asioilla sekä hengittäneet Tähtitorninmäellä tuoreen heinän tuoksua. Päälle päätteeksi he olivat vielä
”syöneet Susiteetissa paistettua lohta”. Hallitusneuvos näytti saaneen ainakin tilapäisesti tasapainonsa takaisin.337
Vaikka tilanne Kannaksella oli jo hallinnassa, Ryhmä Raappana joutui heinäkuun lopussa Pohjois-Karjalassa kovan paikan eteen. Siellä käytyjen viimeisten mottitaistelujen seurauksena puna-armeijan tappiot
kohosivat noin 3 000 mieheen. Nämäkin elokuun alkupäivinä päättyneet taistelut vaikuttivat siihen, että puna-armeija luopui tavoitteestaan,
Suomen ehdoitta antautumisesta.338
Presidentti Ryti vapautti Suomen Ribbentrop-sopimuksesta eroamalla elokuun alussa. Mannerheimista oli tulossa uusi presidentti. Vaikka jälkimaailma on suureksi osaksi pitänyt Rytin menettelyä isänmaallisena tekona, monet hänen läheisensä näkivät taustalla myös yksinkertaisemman selityksen: sairastelun ja kovan rasituksen alla taipumisen – ei
sen kummempaa. Sitä paitsi ero ei ollut välttämätön. Eduskunta valitsi
uudeksi presidentiksi marsalkka Mannerheimin ainoana ehdokkaana.339
Myös hallitus vaihtui. Antti Hackzellistä tuli uusi pääministeri, joka
ryhtyi luotsaamaan maata rauhaan. Ulkoministeriksi ryhtyi Carl Enckell,
oikeusministeriksi von Born ja sisäasiainministeriksi Kaarlo Hillilä.340
Uusi presidentti ja hallitus pääsivät tunnustelemaan jälleen aselepoa.
Myös sotilaallinen tilanne oli Suomelle aiempaa edullisempi, koska puna-armeijan tappiot olivat liian suuret taistelun jatkamiseen.
”Olen ollut kuin myrskyn merkki allakassa näiden presidentin ja
hallituksen vaihdoksen johdosta”, Riekki kirjoitti 9. elokuuta Toivoselle.
Häntä ei suututtanut se, että miehet olisivat huonompia, ”vaan koska
hoetaan ja syyllä katsotaan, että nyt tehdään ‘rauhan hallitus’ ja kaikesta
koetusta ja nähdystä huolimatta aijottaneen pyrkiä mitä ankarimmillakin meille pantavilla ehdoilla rauhaan”. Selvästikään Riekki ei ollut
vielä varma, että venäläinen luopuisi tavoitteistaan. Hänen vakaumuksensa mukaan kyseessä oli vain välirauha eli ”paremmin hirttonuoran
otto suoraan kaulaan”. Suomi jäisi hänen mielestään siihen ”odottamaan sen lopullista kireälle vetoa vain”.341
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Riekki toivoi, että hän olisi väärässä. Hän saattoi olla tapansa mukaan liian pessimistinen. Hän pelkäsi kuitenkin, ettei mikään hallitus
saisi rauhaa aikaan. Kun kerrottiin, että rintamillakin kaivattiin rauhaa,
Riekki toivoi pidettävän siitä pienempää ääntä. ”Ei huolita me [- -] siitä
nyt vielä ainakaan puhua, ettei leviä rauhanpsykoosi [- -].”
Riekin asennoitumisessa oli jotakin samaa kuin P. E. Svinhufvudin
viimeisillä voimillaan kesällä 1943 kokoamassa ryhtiliikkeessä, joka pyrki taistelemaan antautumismielialoja vastaan loppuun saakka. Vaikka
hallitus ja presidenttikin olivat jo vaihtuneet, Riekki ei uskonut suunnanmuutokseen sittenkään.342
Kun Ryti oli eronnut, Suomen kädet eivät olleet enää sidotut. Uusi
presidentti Mannerheim ryhtyi heti selvittämään, mitkä olisivat rauhanehdot. Suomalaisten vastarinnan tuloksena ja Keski-Euroopan houkutuksien vuoksi Stalin oli kuin olikin halukas uusiin rauhanneuvotteluihin. Hän viestitti, ettei Neuvostoliitto vaatinut enää ehdoitta antautumista. Vaikka elettiin koko ajan huteralla pohjalla, Suomen uusi johto
päätti yrittää rauhaa.343
Riekki ei selvästikään pitänyt kehityksen suunnasta. Hän ihmetteli
28. elokuuta Toivoselle, miten saksalaiset olivat jaksaneet taistella. ”Sellaista pitäisi kurin ja uskon asiaan olla! Meillä se kehuttu sisumme tuntuu olevan paljon sisuttomampaa [- -].” 344
Samalla kun Riekki kehui saksalaisten kuria, hän ei luottanut venäläisiin. ”Kuka on ajatellut loppuun, miten jonkunlainen rauha polsujen
kanssa saadaan ja mitä sitten tehdään, jos ja kun se kerran tulee, ellemme me ja aseveljemme pysy paremmalla puolella.” Hän kysyi jälleen,
sallittaisiinko kaikki aikaan saatu hävittää. Kannattiko kansan säilymisen ja jälleennousun takia joskus kaukaisessa tulevaisuudessa menettää
melkein kaikki, hän vaikeroi. ”Ei, tapeltava on vielä ja voitettava ainakin aikaa, sillä niitä garantioja ei taida mistään tulla.”
Kirjeen loppu näyttäisi viittaavan siihen, että Riekki oli valmis jatkamaan kamppailua edelleen. Minkäänlaisia todisteita siitä, että hän olisi
ollut kuitenkin valmis tukemaan jonkinlaista vastarintaliikettä, jollainen
kangasteli saksalaisten mielessä, ei hänen säilyneissä kirjeissään kuitenkaan ole.345
Vaikka Mannerheim mietti, oliko yksityistä tietä saatuihin tietoihin
luottamista, hän ehdotti syyskuun alussa Stalinille lähettämässään kirjeessä vihollisuuksien lopettamista, rauhanneuvottelujen käynnistämistä
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ja suomalaisten joukkojen vetämistä vuoden 1940 rajalle. Ehkä se oli
monen – selvästi Riekinkin – mielestä uhkapeliä, jota vielä itkettäisiin,
mutta kaikki meni hyvin. Jo 4. syyskuuta 1944 tehtiin aselepo. Ennen
pitkää käynnistyivät neuvottelut ja myös vihanpito saksalaisten kanssa.
Heidät oli nimittäin aselepoehtojen mukaisesti ajettava maasta.346
Neuvottelut saksalaisten kanssa ja ajan tappaminen olivat eduksi,
mutta edessä saattoi olla verinen yhteenotto, sillä venäläiset eivät odottaisi loputtomiin. Mannerheim lienee tarkoin miettinyt, kenet hän komentaisi ajamaan saksalaisia maasta. Oli valittava sellainen komentaja,
joka ei tunteilisi liikaa, jolla olisi hyvä motivaatio ja taisteluonni ja johon ylipäällikkö voisi luottaa. Hän valitsi yllättäen kenraaliluutnantti
Siilasvuon, jonka hän oli vetänyt marraskuussa 1942 Lapista pois ja
hyllyttänyt, koska oli ollut aihetta epäillä, että tämä oli vehkeillyt saksalaisten kanssa. Koska Siilasvuo oli syytön, hänellä lienee ollut erittäin
hyvä motivaatio ottaa tehtävä vastaan. Jo jääkäriajalla hänelle oli jäänyt saksalaisista hampaankoloon, eikä hän varmasti muistanut hyvällä nytkään
yritystä saattaa hänet vaikeuksiin. Riekki ei ota tähän mitään kantaa.347
Oulujoki muodostui demarkaatiolinjaksi. Kun monet upseerit halusivat päästää saksalaiset suosiolla, Siilasvuo oli valmis suoraan toimintaan ja ottamaan riskejä. Vaikka maihinnousussa Kemiin oli riskinsä,
onni oli myötä. Sakean sumun turvin suomalaiset sivuuttivat Kemin ja
nousivat maihin vasta Torniossa. Yllätys oli täydellinen. Tästä alkoivat
kunnolla Lapin sotatoimet, sillä Pudasjärven ja Olhavan pienet kahakat
eivät olleet vielä olleet sotaa. Näin vauhtiin päässeen toiminnan seurauksena saksalaiset ajettiin Lapista, jota he polttivat poistuessaan.
Riekkiä kiinnosti, että pöydässä oli ruokaa ja taskussa tupakkaa. Se
oli ollut tärkeää kaikkina sotavuosina. Kun hän kirjoitti syyskuussa
1944 Toivoselle ja onnitteli syntymäpäivän johdosta, hän valitti, että
monilta tuntuvat olevan hermot pettämässä. Kuviteltiin myös kaikenlaista. ”Pahaa varmaan onkin tulossa ja yllättäviä käänteitä pelättävissä,
mutta voivat ne käänteet olla paljo vähemmänkin varallisia kuin uumoillaan.”348
Riekki näytti saavuttaneen tasapainon. Hän arveli, ettei aluksi pääsisi
kovin pahoja tapahtumaan, ”mutta jos tilanne kauan jatkuu ja kommunismi pääsee kehittymään, tulee sen varjolla kyllä jatkoa ties millaista”.
Tärkeintä on pitää päät kylminä ja varoa kaikkia haihatteluja ja kuiskutteluja. Kunkin oli vain hoidettava omaa työtään määrätietoisesti. ”Vanho455

jen tekemisten ja tekemättä jättämisen kaivelemisella ei mitään voiteta.”
Yhtenäisyys oli säilytettävä viimeiseen saakka ja koetettava olla lojaaleja.
Riekin kirjeenvaihto ei sisällä mitään saksalaisia vastaan käydystä lyhyestä sodasta, eikä hänen käsityksiään siitä niin ollen tunneta. Hän ei
puhunut asiasta myöhemminkään mitään.

AINEISTOJEN

HÄVITTÄMINEN JA UUSI TILANNE

Tappion kärsinyt Suomen armeija toteutti 1944 ns. Stella Polaris -suunnitelman, jonka mukaisesti se siirsi mahdollisen miehityksen varalta
huomattavan määrän tiedustelumateriaaliaan ja kalustoaan Ruotsiin turvaan. Myös tiedustelutehtävissä olleita pakeni maasta. Vaikka monet
palasivatkin takaisin, osa jäi kuitenkin sille tielleen, Valtiollisesta Poliisista mm. Ville Pankko ja Bruno S. Aaltonen.349
Myös Valtiollisessa Poliisissa varauduttiin samantapaiseen operaatioon. Jo kesäkuussa Valtiollisen Poliisin päällikkö Kastari ja hänen apulaispäällikkönsä Pankko olivat lähettäneet osastopäälliköille jämäkät ohjeet kompromettoivien aineistojen tuhoamisesta. Oli varauduttava siihen, ettei vihollisen käsiin joudu mitään sellaista aineistoa, ”josta saattaisi olla viholliselle hyötyä taikka maallemme, kansalaisillemme tai muille
henkilöille vahinkoa”. Niinpä ”herrojen osastopäälliköiden” oli valmistauduttava osastojensa arkistojen tuhoamiseen.350
Tuhoaminen oli suoritettava niin, että osastojen jatkuvalle toiminnalle aiheutuisi mahdollisimman vähä haittaa. Tilanteessa oli otettava
huomioon arkistojen suojaaminen asutuskeskuksiin todennäköisesti
kohdistuvien pommituksien varalta. Samalla oli valmistauduttava mahdollisuuteen ”vapautua sellaisesta arkistosta, josta vanhentuneena ei ole
enää vastaavaa, näissä vaiheissa säilyttämistä puoltavaa hyötyä”. Valtiollisen Poliisin päälliköt eivät ajatelleet tuossa vaiheessa ainakaan historiantutkijoiden tarpeita.
Kaikki tiedustelijoita ja avustajia koskeva sekä heidän paljastumiseensa johtava aineisto – kuten tiedustelijoiden ilmoituskokoelmat, tiedustelijamapit ja -kortistot ja -luettelot, heitä koskeva kirjeenvaihto jne.
– oli tuhottava. Tiedustelutoiminnasta sai jättää tiedustelijoista ja tärkeimmistä avustajista vain luettelon osastopäälliköiden haltuun, jonka
hän harkintansa mukaan voisi tuhota tarvittaessa.
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Poltettava oli ennen vuotta 1934 laaditut pöytäkirjat ja ilmoitukset
ym. aineisto. Myös ennen vuotta 1939 oleva kirjeenvaihto oli tuhottava. Osastopäälliköt saattoivat harkita, mitä asiakirjoja ja pieniä asiakirjaryhmiä he jättäisivät jäljelle. Myös asia- ja henkilömappeja olisi hävitettävä harkinnan mukaan. ”Punaupseeri, LVKY:läis- ym. lähdeluetteloja, vaikka ne ovat aikaisemmiltakin vuosilta, ei hävitetä tässä vaiheessa.” Sen sijaan oli IKL:n ja muiden oikeistoliikkeiden valvontaan
liittyvät kuulustelupöytäkirjat, ilmoitukset, kirjeenvaihto ja mahdollinen kortisto ja muukin sellainen aineisto, joka oli sotaa edeltäneeltä
ajalta, olisi hävitettävä.
Kortistoista oli poistettava merkinnät, jotka viittasivat avustajiin, ilmoituksia tehneisiin, Valtiollisen Poliisin palveluksessa olleisiin, nyt oleviin tai sen palvelukseen pyrkineisiin. Jokaisen toimenhaltijan oli pöytälaatikoissaan tai kaapeissaan oleva aineisto joko liitettävä osaston arkistoon tai hävitettävä. ”Ei ole myöskään unohdettava toimenhaltijoilla
omissa asunnoissaan mahdollisesti olevaa aineistoa, esim. ilmoitusten
tai matkakertomusten konsepteja, vanhoja taskukirjoja, yksityistä kirjeenvaihtoa virka-asioissa, esitelmiä yms.”
Hävitettävät aineistot oli siirrettävä ajoissa maaseudulle ja jätettävä
kaupunkiin vain välttämätön kortisto. ”Niille osastoille, joilla ei ole autoa varten hankittua bensiiniä, lähetetään tämän ohella ostokuponkeja,
joilla hyvissä ajoin hankittakoon bensiiniä tehokkaan palamisen aikaansaamiseksi myöhempää, ehkä hyvinkin kiireellistä tarvetta varten.” Kuljetuksissa luvattiin suojeluskuntapiirin apua. Toimet oli suoritettava
niin, että sivulliset saisivat niistä mahdollisimman vähän vihiä.
Koska aineistot hävitettiin ilmeisesti ohjeiden mukaisesti, historiantutkimukselle korvaamattomia aarteita meni taivaan tuuliin. Savuna ilmaan lienee palanut myös aineistoja, joita väittämän mukaan ei ollut
olemassakaan. Huomio kiinnittyy tällöin etenkin siihen, että Lapuan
liikkeestä ja Mäntsälän kapinasta on säilynyt vain vähän aineistoa. Mahdollisesti aineistoja myös hävitettiin.
Myös Riekki varautui omien aineistojensa hävittämiseen. ”Nyt voi
vielä kirjoittaa, mutta sanottua ei ole kuinka kauan. Pitäneekö nuo minunkin vähitellen hävittää monenlaiset privaattiarkistoni ja nämäkin
kirjeeni kopioineen, joissa olen päivän mielialoja kulloinkin niin suoraan kertonut”, hän kirjoitti syyskuussa 1944 Toivoselle.351
Riekin muistiinpanot päättyvät tähän. Hallitusneuvos hautasi ai457

Riekki piilotti 1944 tärkeimpiä papereitaan tänne Vainoloiden talon (Hausjärvi) maille. Martti Riekin kokoelma.

neistonsa Hausjärvellä Lyyli ja Lauri Vainolan suuren maalaistalon
alueelle, jossa hänellä oli ollut tapana käydä jahdissa. Mm. talon asehuone, jossa oli kaikkien jahtimiesten aseet, oli hyvin vaikuttava.352
Kun ajat muuttuivat, Riekki kaivoi puulaatikoissa maahan kätkemänsä asiakirjat ja yksityiskirjeensä ylös. Kaikki olivat tuhoutuneet aika
pahoin. Seulottuaan ne hän luovutti virantoimituksessa syntyneet aineistot Suojelupoliisille. Kaiken muun aineiston pojanpoika luuli polttaneensa isoisänsä kanssa Hausjärvellä, sillä nuotiota piisasi monta päivää.
Myös Oulun huvilaan oli vuosien varrella kertynyt monenlaisia aineistoja, joita ei ollut syytä jättää liian uteliaiden käsiin. Niinpä Sarapäänkin pihalla roihusivat valkeat pitkään.353
Mukana meni varmasti korvaamattoman arvokkaita yksityiskirjeitä
jo Riekin lapsuuden ajalta. Siinä meni hänen omia kirjeitään vanhemmilleen, morsiamelleen ja muillekin sukulaisilleen Špalernajasta, Ruotsista ja Vienasta sekä kopioita heidänkin kirjeistään hänelle. Siinä meni458

vät todennäköisesti myös Pallarin saamat kirjeet ym. mahdollinen aineisto, sillä hän asui huvilassa perheineen.
Onneksi kaikki käskyt eivät ole noudattamista varten. Riekki ei polttanut nimittäin aivan kaikkia aineistojaan, vaikka pojanpoika ja muut
sukulaiset uskoivat niin tapahtuneen. Vuosilta 1936–1944 olevat yksityiskirjeensä Riekki luovutti huonokuntoisina professori Mauno Jokipiille, jonka kokoelmassa ne sota-arkistossa ovat. Vaikka ne ovat kunnostettuinakin puutteelliset, niiden säilyneet osat on nykytekniikalla
kuitenkin jo varsin hyvin luettavissa. Hallussaan hän säilytti kuitenkin
yksityiskirjeitään, allakoita, Špalernajan ajan päiväkirjan ja valokuvia.
Ehkä Keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa historiaakin opiskella yrittäneessä oli sittenkin jonkin verran totuuden etsijää, kun hän säästi jotakin aineistoistaan.
Valtiollista Poliisia kiinnosti sotien jälkeen mm. se, missä määrin
Riekki oli ollut SS-pataljoonan järjestämisessä mukana. Etsivä E. Hautojärvi oli saanut tietää syksyllä 1945, että Uudesta Suomesta oli Riekin
käskystä aiemmin siirretty saksalaisen propagandakomppanian arkistoja
laatikkokaupalla piiloon. Etsivän mukaan Riekki oli teetättänyt puusepällä laatikoita myös omaan käyttöönsä ja pakannut niihin arkistojaan. Missä ne olivat, siitä ei ollut kuitenkaan tietoa.354
Koska Riekin aineisto, joka osoittaa mielestäni hänen keskeisen roolinsa SS-pataljoonaa perustettaessa, ei ollut kuulustelijoiden käytössä, se
saattoi hyvinkin pelastaa hänet. Hän kyllä pelkäsi, että hän joutuisi
syytteeseen ja ehkä vankilaankin. Loppujen lopuksi hän pääsi kuitenkin
varsin vähällä, sillä häntä ei syytetty todisteiden puuttuessa mistään.355
Rauhanajan ensimmäisen hallituksen sisäasiainministeriksi tuli Riekin entinen alainen Kaarlo Hillilä. Riekki kirjoitti Pallarille elokuussa
1944, että Hillilä oli soitellut hänellekin ja kysellyt, oliko hän yhä Yleisesikunnan Valvontatoimiston ja Valtiollisen Poliisin yhdistämisen kannalla ja auttaisiko hän siinä.356
Neuvostojoukkojen suurhyökkäys oli nimittäin pakottanut jälleen
kerran miettimään asioita uudelta kannalta. Olipa uudistamisesta laadittu
jo mietintökin; kaikki aiottiin keskittää yksiin käsiin. Valvontatoimiston
olisi pitänyt toimia suunnitelman mukaan ainoastaan siviiliväestöstä
evakuoidulla alueella sekä sotatoimiyhtymien hallintoalueella.357
”Tietysti sanoin olevani käytettävissä”, Riekki kirjoitti. ”Harmittaa
vähän, kun hän [Hillilä] julkisuudessa karttaa koko oloaan ek:ssa, mut459

ta asiahan on erikseen ja hoidettava, jos hänkään siitä eloa saa. Sain
Hackzellilta Hillilän pm:n poliisitoimen kohentamisesta, mutta ei se ole
täysaskel ye:n ja valpon suhteissa vielä sekään suunnitelmana. Sehän olisi velvoitettava kaikki kotialueen juttunsa valpolle luovuttamaan. Olisko
se nyt sitten Koskimies se sopiva poliisipäällikkö?”358
Laitoksien väliset suhteet eivät kuitenkaan selkiintyneet. Valtiollisen
Poliisin päällikkö Kastari teki samana kesänä oman ehdotuksensa virastojen yhdistämiseksi, mutta sekään ei johtanut toivottuun tulokseen.359
Kun rauha oli tehty, poliittiset muutokset pääsivät vaikuttamaan ennen pitkää Valtiollisen Poliisin toiminnassakin. Vaikka pieniä muutoksia pantiin toimeen, ne eivät olleet uusille voimille eivätkä venäläisillekään riittäviä. Kastari erosi marraskuussa 1944. ”Kentältä” kuului vaatimuksia, että koko poliisi olisi lakkautettava. Sitä ei kuitenkaan tapahtunut, eivätkä sitä venäläisetkään halunneet. Parempi oli ottaa poliisi omaan
käyttöön. Sisäasiainministeriksi nimitetyn Yrjö Leinon ehdokkaana uudistuvan Valtiollisen Poliisin päälliköksi oli maisteri Raoul Palmgren.
Uudeksi päälliköksi nimitettiin kuitenkin huhtikuussa 1945 LTT Otto
Brusin, joka lienee ollut lähellä kommunisteja tai ainakin heille sopiva
henkilö. Apulaispäälliköksi, jonka tehtävänä oli poliisin uudistaminen,
nimitettiin SKP:n puheenjohtaja Aimo Aaltonen. Hän oli käynyt kaikki mahdolliset poliittiset koulut Neuvostoliitossa.360
Uusi tilanne lienee kiinnostanut Riekkiä. Valitettavasti ei vain tunneta, mitä mieltä hän siitä oli; hänen yksityiskirjeensä tältä ajalta ovat jo
kovin huonosti säilyneitä tai niitä ei ole lainkaan.
Kun Valtiollisen Poliisin entisen päällikön, Anthonin tilanne kävi
entistä vaikeimmaksi, Riekki kirjoitti siitä joulukuussa 1945 Pallarille ja
kertoi samalla myös Ville Pankon paosta Ruotsiin, missä hän eli 104vuotiaaksi. Anthoni oli paljastanut, että sosialistit ahdistelivat häntä. Pahoin tuhoutuneesta kirjeestä näkyy vain katkonaisesti, mitä Riekki kirjoitti. ”Ovat jättäneet Kekkoselle [- -] oikein kyselyn tai välikysymyksen
ja ahdistavat Ehrnroothia [- -]”, jolta vaadittiin jotakin luetteloa liittolaisille. ”A. saanut ministerin luvan. Hallitusherrain tapoihin [- -] jättää
alaiset kuin nallin kalliolle, kun pahemmin kiristää.”361
Mikäli tulkitsen kirjettä oikein, kirje liittyi jotenkin luovutettuihin
juutalaisiin ja Riekin poliitikkoihin kohdistuvaan pettymykseen. Erityisesti hänen entinen alaisensa Kekkonen oli tälläkin kerralla tulilinjalla.
Poliitikot olivat Riekin mielestä oivallisia jättämään työntekijänsä vaikeuksiin oman nahkansa pelastamiseksi.
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Uudet vallanpitäjät suhtautuivat välittömästi sodan jälkeen Riekkiin
epäluuloisesti. Häntä kuulusteltiin SS-liikkeestä, mutta mitään hänelle
epäedullista ei paljastunut. Hänen oli kuitenkin vaikea saada passia lehtiasioiden vuoksi Yhdysvaltoihin suoritettavaa matkaa varten. Merkittävä rooli SS-liikkeessä sai hänet ehkä itsekin varomaan kompromettoitumista minkäänlaisissa yhteyksissä.362
Luultavaa on, että Riekki oli perillä asekätkentäjutusta, vaikkei hän
ilmeisesti ollutkaan aktiivisesti mukana siinä. Hänen kirjeenvaihtonsa
eivätkä muutkaan lähteet ainakaan oikeuta sellaista väittämään.
Kun Riekki täytti 60 vuotta, mm. hänen entiset työtoverinsa Ratakatu 12:n ajoilta kävivät häntä onnittelemassa. Varmasti oli päivänsankarin mieleen, kun hänen ansionsa suomalaisen turvallisuuspoliisin rakentamisessa ja kehittämisessä silloin tunnustettiin. ”Ei liioitella todettaessa, että etsivä keskuspoliisi oli Esko Riekin luomus. Vaikka se oli jo
muutaman vuoden toiminut ennen kuin Sinusta tuli sen päällikkö, se
todellisuudessa vasta Sinun vaikutuksestasi syntyi. Sinä perehdyit nopeasti siihen aluksi melkein vain vieraitten esimerkkien mukaisesti matkittuun virastoon, johon sinä vuonna 1923 astuit, ja kaukonäköisyydelläsi ja kansamme luonteen tuntien ryhdyit sitä tiukin ottein ja harvinaisella taidollasi uudelleenjärjestämään.”363
Vaikka kyseessä oli juhlapuhe, siinä oli paljon perää. Kukaan toinen
päällikkö ei jättänyt Valtiolliseen Poliisiin niin paljon kuin Riekki. Vaikka laitos siirtyi sodan jälkeen hetkeksi jopa vasemmiston käsiin, senkin
oli tunnustettava laitoksen tehokkuus, eikä sekään ryhtynyt suuriin
muutoksiin. Onnittelijoiden mielestä hänen panoksensa näkyi myös
1951 vielä tuoreen Suojelupoliisinkin rakenteissa.

KATSAUS

VIIMEISIIN VUOSIIN

Riekki seurusteli paljon Uuden Suomen päätoimittaja Lauri Ahon kanssa ja piti yhteyksiä myös Etsivän Keskuspoliisin aikaisiin ystäviinsä,
joista mainittakoon Eino Pallari ja Rusko Sihvonen. Jotkut entisistä
alaisista myös vierailivat hänen luonaan. Armeijan palveluksessa olleista hän tapasi lähinnä vain Ilmari Pallaria, Lauri ja Erkki Ruotsaloa. Poliitikoista läheisin oli entinen sisäasiainministeri Y. V. Puhakka.364
Riekin yhteydenpito kalterijääkäreihin väheni vuosi vuodelta, mihin
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oli ymmärrettävä syy. Vanhojen valokuvien perusteella hän kävi Oulussa luokkakokouksessa. Helsingissä hän tapasi SS-miesten vieraana olleen entisen Wiking-divisioonan komentajan Felix Steinerin ja muita
liikkeessä mukana olleita. Saksalainen Werner Best, johon Riekki oli tutustunut jo 1930-luvulla, saattoi olla hänen tekemisistään kiinnostuneille mielenkiintoisin henkilö. Mitään salaista Bestin käynnissä ei
kuitenkaan ollut. On jopa väitetty, että Ratakatu 12:n uudet isännät
seurasivat entisen päällikön tekemisiä kohtuullisen pitkän aikaa.
Pelko kommunistien vallankaappauksesta tai ”hivuttamalla” tapahtuvasta valtaannoususta oli sodan jälkeen niin suuri ja ehkä aiheellinenkin, että valtion sisäisestä turvallisuudesta vastanneiden viranomaisten lisäksi myös yksityiset kansalaispiirit olivat siitä huolissaan. Jyrki
Vesikansan mukaan mm. Yhteiskunnan Tuki -säätiö ja ns. ”Puskalan
putiikki” harjoittivat kommunistien tiedustelua ja informoivat havainnoistaan Suojelupoliisia ja tasavallan presidenttiä, joka ei luottanut poliisiin ainoana tietolähteenään. Riekki ei osallistunut kummankaan toimintaan.365
Olisiko Riekissä edes ollut enää puhtia jäljellä? Hän osallistui kyllä
epävirallisen EK–VA (Etsivä Keskuspoliisi/Valtiollinen Poliisi) -yhdistyksen toimintaan. Siihen kuului entisiä turvallisuuspoliisin ja sisäasiainhallinnon virkamiehiä, jotka pukeutuivat, söivät ja joivat hyvin – ja varmasti myös puhuivat politiikkaa, sillä Kekkosen tasavalta ei miellyttänyt
kaikkia. Riekki oli salaseuran itseoikeutettu puheenjohtaja. Tätäkin toimintaa on lähteiden puutteen vuoksi vaikea arvioida, sillä tilaisuuksista
ei pidetty pöytäkirjaa tai tehty muistioita. Toiminnasta jotakin tietävät
ovat luonnehtineet yhdistystä kuitenkin jonkinlaiseksi ”varjo-Supoksi”.366
Neuvostoliiton painostus ja radikaalit ilmiöt arveluttivat todennäköisesti Riekkiä. Yksi turvallisuusalan ammattitauti on kyynisyys. Hän
luki viimeiseen saakka ulkomaisia sanomalehtiä, sillä hänen mukaansa
kotimaiset lehdet harjoittivat itsesensuuria eivätkä kertoneet totuutta.
Siksi hän halusi informaatiota eri lähteistä.367
Riekki oli jäänyt eläkkeelle ja vietti vanhuuttaan tilanteessa, jossa
hyvinvoipa Suomi oli vielä kaukana tulevaisuudessa. Vaikka sota oli hävitty, itsenäisyys oli sentään säilynyt. Siitä oli pidettävä kynsin hampain
kiinni. Hän oli varoittanut jo 1930-luvun loppupuolella sosiaalidemokraateista ja kansanrintamasta. Vaikka hän tunnustikin myöhemmin,
että SDP:n ja maalaisliiton lähentyminen talvisodan edellä oli ollut on462

Riekki kävi Oulussa tapaamassa entisiä luokkatovereitaan, joiden kanssa hän
muisteli hetken menneitä ravintola Tervahovissa. Kuvassa Riekki kolmas vasemmalta. Toisena oikealta tunnettu historian professori Arvi Korhonen. Martti Riekin kokoelma

neksi, kansanrintamaan hän suhtautui epäillen. Sitä oli syytä pelätä myös
1960- ja 1970-luvulla, jolloin monien isänmaallisten perheiden vesat
toimivat stalinismin lipunkantajina.
Vaikka kommunistikaappausta ei tullutkaan, maata johti Riekin vanha kiistakumppani Urho Kekkonen. Vanhenevan Riekin suhtautumista
häneen ja yleensäkin hänen harjoittamaansa politiikkaan on vaikea analysoida lähteiden puutteen vuoksi.
Riekki saattoi jopa tuntea hiukan vahingoniloa siksi, että sosialistien
pitkälle menevä ymmärtäminen näytti 1970-luvun alussa todellakin
osoittautuvan siksi Troijan puuhevoseksi, josta hän oli jo kansanrintamamuistioissaan ja myöhemminkin varoittanut, ja johtavan maan tuhoon. Lopputulosta Riekki ei päässyt kuitenkaan näkemään. Hän kuoli
1973.
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Todennäköisesti Suomi näytti Riekin mielestä Kekkosen presidenttikaudella yhä vasemmistolaisemmalta. Ei ole kuitenkaan selvyyttä, oliko Riekki jotenkin mukana Honka-liitossa. Riekin ja presidentti Kekkosen välillä ei ollut minkäänlaisia yhteyksiä. Riekkiä ei kutsuttu koskaan presidentinlinnaan itsenäisyyspäivän vastaanotolle, eikä presidentti
lähettänyt edes adressia entisen esimiehensä hautajaisiin, vaikka sitä olivat jotkut toivoneet.368
Vanhojen kaunojen lisäksi väleihin lienee vaikuttanut se, että Riekki
johti lehtitaloa, joka suhtautui Kekkoseen hyvin kielteisesti. Mahdollisesti presidentti uskoi, että Riekki oli mukana niissä lokakampanjoissa,
joita häntä vastaan käytiin. Ehkä presidentillä oli siitä myös näyttöä.
Vaikka on esitetty spekulaatioita, joiden mukaan Riekillä olisi ollut
jonkinlainen rooli kommunismin torjunnassa, ne ovat historioitsijalle
epätosia ja voidaan jättää luotettavan todistusaineiston puutteen vuoksi
täysin omaan arvoonsa. Pikemminkin hänen yhteiskunnallinen vaikutuksensa oli päättynyt jo paljon aiemmin. Kysyttäessä neuvoja ja mielipiteitä poliittisista kysymyksistä hän on voinut hyvinkin antaa niitä.
Näyttöä laajemmasta toiminnasta ei kuitenkaan ole.
Riekillä oli innostusta lempiasiaansa, tiedusteluun vielä vanhanakin.
Hän oli tosin tuominnut pojanpoikansa ryhtymisen turvakameroita
myyväksi yrittäjäksi, mutta samalla hän oli huokaillut, miten hänelläkin olisi pitänyt olla uusia teknillisiä laitteita. Varmasti niillä olisi saanut
tiedustelutyössä hyviä tuloksia.369
Riekki näyttää seuranneen pohjoisen vaiheita tarkasti. Kun sanomalehti Kaleva oli julkaissut päätoimittajan kirjoittaman artikkelin presidentti Ståhlbergin kyydityksestä, mihin siitä aikanaan tuomittu eversti
Eero Kuussaari laati vastineen, Riekki ei malttanut olla kirjoittamatta
asiasta lehden toimitusjohtajalle. Hän kertoi lukevansa joka päivä Kalevaa, jossa oli paljon hyviä kirjoituksia. Hän oli pannut merkille mm.
tohtori Kustaa Hautalan tervakulttuuria käsittelevät mielenkiintoiset artikkelit, ”Raahe–Rautaruukki asiat, jotka näyttävät menevän yllättävän
hyvin – kuten meni Oulun Yliopistokin, vastoin yleistä uskoa”. Hän arveli, että hänen äitinsä entinen kotikaupunki sai Rautaruukista varmasti
”henkensä pelastuksen”.370
Näiden Pohjois-Suomelle myönteisten kannanottojen jälkeen Riekki kommentoi myös Kuussaaren ”tekelettä”, joka ei ollut hänen mielestään sopusoinnussa lehden julkaisuperiaatteiden kanssa. Hän ei ollut
464

kirjoitusta itse huomannut, mutta ”entiset mieheni sieltä pohjoisesta
kiinnittivät loukkaantuneina siihen huomiotani”.
Riekki totesi, ettei hänellä ollut tapana puuttua mainitunlaisiin mielikuvituksentuotteisiin, vaikka hän tiesi Kuussaaren ja ”erään kenraalskan” [Anni Walleniuksen] yrittäneen vuosikausia uskotella samantapaista. Hän ei ollut antanut kommunisteillekaan selityksiä, vaikka he olisivat kuinka pahasti haukkuneet. ”Tämä onneton muilutus oli niin tökerö ja järjetön, että pianpa saattavat asianomaiset uskotella itsensäkin siihen syyttömiksi ja heidän täytyy muka keksiä siihen muualta syyt.” Hänen mukaansa Yleisesikunnan sotkeutuminen asiaan oli niin uskomaton juttu, että Meksikossa loukkaannuttiin, kun joku epäili tapausta
mahdottomaksi siellä. Ehkä tähän kysymykseen takertuminen vielä vanhoilla päivillä juorusi siitä, että asia oli ollut hänelle vaikea.
Riekki joutui palaamaan Walleniukseen vielä kolme vuotta myöhemmin, kun Arvi A. Karisto tiedusteli Riekin mielipidettä kenraalitar
Anni Walleniuksen käsikirjoituksesta Kun kekäleet putoavat. Ei ole tietoa, mitä Riekki vastasi. Koska hän ilmeisesti palautti käsikirjoituksen,
epäselväksi myös jää, oliko se sama, joka ilmestyi 1972 Akateemisen
kustannusliikkeen kustantamana nimellä Kyyditys.371
Yhteydet vanhaan kotikaupunkiin Ouluun hiipuivat vähitellen. Vaikka Riekillä oli huomattava määrä isänsä perustaman Pohjanmaa Oy:n
(ent. Pohjanmaan Kauppiaitten Osakeyhtiö) osakkeita, säästäväisenä
miehenä hän ei halunnut matkustaa omalla kustannuksellaan yhtiökokouksiin. Kesäpaikkakin oli menetetty, koska maanomistaja ei halunnut uusia enää tontin vuokrasopimusta. Satunnaiset Oulun asiat kuitenkin kiinnostivat. ”Muistan hyvin sen päivän, kun Yleisradio vihki
Oulun TV-aseman. Isoisäni tuli huoneeseeni ja halusi katsoa vihkiäiset
suoraan rakentamastani TV vastaanottimesta”, pojanpoika muisteli.372
Riekin ja hänen vaimonsa Amin rakkaus oli ollut nuoruudenrakkautta. Kun Ami kuoli 1968, Riekki oli kysynyt sisarensa lääkärityttäreltä: ”Sanopa sinä, kun olet lääkäri, voiko ikävään kuolla.” Hallitusneuvos tuli itse viimeiselle portille Helsingissä 30. lokakuuta 1973. Hänellä oli ollut tajuttomuuskohtauksia ja infarktikin, mutta hän oli selviytynyt niistä. Kun lähtö lopulta tuli, hän oli yksin kotonaan. Ilmeisesti hän oli kaatunut lattialle, vetänyt jotakin mattoa peitokseen ja kuollut
siihen. Kuolinsyy oli aivoverenvuoto.373
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Uuden Suomen nekrologia entisestä toimitusjohtajastaan oli varsin
tyypillinen; siinä ei menty juuri pintaa syvemmälle. Sen kirjoittaja ei
varmasti edes tuntenut todella kohdettaan.
Riekki siunattiin Helsingissä. Pappi piti kauniin puheen ”Oulun
pojasta”. Pojanpoika on arvellut, että Riekki kirjoitti itse puheen perusaineiston hyvissä ajoin ”antaakseen meille sellaisen muiston itsestään
kun tahtoi”. Hän oli manipuloija loppuun saakka.374
Riekin tuhkauurna tuotiin hänen synnyinkaupunkinsa Oulun multiin. Matkalla Ståhleborgiin – Oulun hautausmaalle – uurna viivähti
yön yli Oulujoen rannalla seisoneessa vaimovainajan syntymäkodissa.
Hautaustilaisuus oli erikoinen. Monia puheita pidettiin. Civis Riekki
oli palannut kotikonnuilleen, ja hänen maalliset jäännöksensä lepäävät
perhehaudassa rakkaitten kanssa, punaisen jykevän graniittipaaden alla.

466

VI
I HMISENÄ

JA VAIKUTTAJANA

Vaikkei Riekki puhunutkaan varsinaista Oulun murretta, hän viljeli
kuitenkin koko ikänsä oululaisperäisiä sanoja ja sanontoja, joissa ns.
kyökkiruotsi sai sijansa. Hän piti myös oululaisille tyypillisistä herkuista, lohesta, rieskasta, poronlihasta ja hilloista. Oululaisuus oli hänessä
loppuun saakka.
Riekki ei ollut ns. älykkö, eikä superlahjakkuuskaan, mutta uuttera
ihminen hän oli. Vaikka hän löi opintonsa laimin, hän teki komean
karriäärin. Hän yleni ns. ikuisena ylioppilaana merkittäväksi ja arvostetuksi poliisimieheksi ja hallitusneuvokseksi saakka.
Riekkiä voisi kutsua pikkuporvarilliseksi. Hänen maailmankuvansa
oli patriarkaalinen ja autoritaarinen. Hän oli vahva persoonallisuus,
mutta samalla tavattoman varovainen; mieluummin hän arvosti tuttua
ja turvallista. Hänessä oli myös joviaalisuutta. On säilynyt monia kertomuksia hänen kyvystään olla hyvä isäntä ja mainio seuraihminen.
Alaisilleen Riekki oli vaativa ja vastustajiensa edessä pelottava. Ehkä
hän oli jossakin määrin näitä molempia omassa perhepiirissään. Vaikka
hän oli sivullisten silmissä sydämellinen, hän lienee ollut vaativa puoliso
ja ankara isä; hän löysi helposti toisista vikoja, muttei nähnyt aina malkaa omassa silmässään.
Ollessaan Špalernajan vankilassa Riekki myönsi, että ihmisillä, jotka
yrittivät tulla hänen kanssaan toimeen, piti olla ”hyvä ja venyvä luonto”. Ongelmallista oli, ettei hän itsekään oikein tiennyt, millaiseksi heidät tahtoi. ”Lienee tuo kaikki vaan pahankurisuutta ja nulikkamaista
rikkiviisautta turhantarkuuksineen ja tyhjine suurine sanoineen ja mahdottomine farisealaismoraaleineen, jota ei elämän koulu ole voinut hioa
eikä karsia, huutamani ’tosisivistys’ taltuttaa.”1
Vankilapäiväkirja paljasti, että Riekissä oli taipumusta myös pessimismiin. Se tuli selvästi esiin myös jatkosodan ratkaisupäivinä ja näyttäytyi monissa muissakin yhteyksissä. Hän myönsi itsekin kirjeissään
luonteensa tämän puolen.
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Koska Riekin vaimo Ami oli miehelleen ilmeinen vastakohta, joustava luonne, he tulivat hyvin toimeen keskenään. Kaikkia Riekki ei pystynyt pakottamaan ”lestiinsä”. Kun kohdalle sattui yhtä voimakastahtoinen ihminen, törmäys oli ennen pitkää seurauksena. Näin kävi esimerkiksi Urho Kekkosen ja muutaman muunkin kanssa.
Riekki oli lukumiehiä, mikä hänelle ansioksi luettakoon. Mutta kun
hän ahkeroi koululäksyjensä kimpussa, se saattoi tehdä hänestä enemmänkin ”puurtajan” kuin luovan henkilön. Hänellä oli huono laskupää. Vankila-aikanaan hän surkutteli myös kirjoitustaitoaan, eikä hän liiemmin julkaissut mitään. Hänen kirjeensä ystävilleen olivat kuitenkin erinomaisia.
Riekkiä on pidetty yleensä kovapintaisena miehenä, mikä on mielestäni kuitenkin vain puolitotuus. Olen ollut näkeviäni hänen alter egonsa
paljon pehmeämpänä, jollainen hänen kaltaisensa paljon lukenut ihminen voi olla. Hän oli myös paljon epävarmempi kuin halusi myöntää.
Vaikka kauppaneuvoksen pojassa oli taipumusta isotteluun, hänen alemmuuskompleksinsa putkahti myöhemmin esiin erityisesti tutkintojen
puutteen vuoksi, mikä aiheutti melkeinpä mielenterveydellisiä ongelmia.
Riekki lukeutui opiskeluajoistaan lähtien aktivisteihin. Varovainen
vanhasuomalaisen kodin kasvatti, jonka radikaalisuus ei näyttäytynyt
vielä koulupoikana, halusi ehkä katkoa kahleitaan hakeutumalla suorasukaisen ja yhteiskunnan vastaisen liikkeen piiriin. Ehkä se oli jonkinlaista ”näyttämistä” myös tovereille – hiukan samaan tapaan kuin vuosikymmeniä myöhemmin 1960-luvulla tapahtui monissa pataporvarillisissa perheissä.
Riekin ”radikaalisuus” ajoittui jääkäriliikkeen ja jälkiaktivismin vuosiin. Missään vaiheessa hän ei ollut mainituissa liikkeissä keskeinen tekijä, vaan varman päälle pelaaja, vaikka hän välissä yrittikin esittää jotakin
muuta. Hänen varovaisuudelleen jopa naurettiin myöhemmin.
On myönnettävä, että Riekillä oli vaikutusta toveripiirissään. Kun
hän vastusti Pietariin menomatkalla tovereidensa ehdottamaa pakenemista, hän sai tahtonsa läpi. Sen sijaan toiset vetivät Špalernajasta paettaessa pidemmän korren.
Riekki kannatti Vienan ottamista 1918, mihin oli kaupallisilla syillä
merkitystä. Sen sijaan Länsipohjan ja muidenkaan heimoalueiden liittämistä nimenomaan heimoaatteen pohjalla Suomeen hän ei ymmärtänyt. Myöhemmin perustettua AKS:aa hän piti suorastaan vahingollisena maalle.
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Riekki teki punakapinan kukistamisen jälkeen työtä monarkian hyväksi muiden aktivistien mukana. Kun taistelu oli menetetty, hän intrigoi vallankaappauksen ja Pietariin hyökkäämisen puolesta tovereidensa
kanssa. Kenraali C. G. E. Mannerheim oli hänenkin idolinsa, jota hän
kannatti diktaattoriksi. Mutta kun presidentiksi valittiin K. J. Ståhlberg,
eikä Mannerheim ryhtynyt häntä vastaan, Riekki hyväksyi sen. Ståhlbergilaisesta tasavallasta hän ei kuitenkaan pitänyt.
Riekin oli vaikeaa hyväksyä sovintopolitiikkaa ja entisten punakapinallisten paluuta yhteiskuntaan. Hän pelkäsi armahduksien ja demokratian laajentamisen koituvan maalle turmioksi ja oli valmis hyväksymään vaikka diktatuurin sen estämiseksi.
Tässä Riekki ei ollut yksin. Hänen niin kuin monen muunkin aktivistin ja heidän jälkiään kulkeneiden ajatukset ja toiminta olivat tulevaisuuden kannalta paljon lyhytnäköisempiä kuin heidän arvostelemansa Ståhlbergin ja muiden kansallista eheyttämistä kannattaneiden.
Puola ja Baltian maat ajautuivat ensimmäisen maailmansodan jälkeen diktatuuriin. Niinpä ne olivat poliittisesti hajanaisia, kun toinen
maailmansota alkoi 1939. Sen sijaan Suomi, jossa keskustapoliitikot ja
sosiaalidemokraatit olivat panostaneet demokratiaan ja ristiriitojen sovitteluun, oli yksimielinen. ”Möbleeraukselta” säästyminen 1919 oli
luonut edellytykset, jotka olivat yksimielisyydelle välttämättömät.
Santarmilaitos oli saanut Venäjän vallan loppuaikana kyseenalaista
mainetta osakseen. Niinpä, kun Suomi itsenäistyi 1917, kysymys vastaavasta laitoksesta, joka kantaisi huolta maan sisäisestä turvallisuudesta,
herätti ristiriitaisia tunteita. Oli niitä, jotka eivät suurin surminkaan halunneet maahan samanlaista laitosta, mutta oli myös niitä, jotka pitivät
turvallisuuspoliisia välttämättömänä pahana.
Turvallisuuspoliisin virkaa oli saksalaissuuntauksen aikana 1918
hoitanut Yleisesikunnan III Osasto. Kun poliittiset suhdanteet muuttuivat, se sai väistyä. Sen tilalle perustettiin elokuussa 1919 Etsivä Keskuspoliisi (EK), josta tuli itsenäisen Suomen ensimmäinen varsinainen
turvallisuuspoliisi (1919–1937). Sitä seurasivat myöhemmin Valtiollinen poliisi I (VALPO I, 1938–1945), Valtiollinen poliisi II (VALPO II,
1945–1948) ja Suojelupoliisi (SUPO1949–).
Riekin panos Etsivän Keskuspoliisin järjestämisessä iskukykyiseksi
oli suuri. Vaikka hän arvosteli sitä 1919 muiden aktivistien tapaan ja
syytti erilaisista virheistä, hän oli pian sen palveluksessa ja ennen pitkää
päällikkönä.
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Riekki tuli Etsivän Keskuspoliisin palvelukseen 1920 ja toimi laitoksen päällikkönä 1923–1938. Tällöin sen tehtävänä oli puolustaa sitä
Suomea, joka oli syntynyt vuoden 1918 sodan voittajien ehdoilla. Hänestä tuli Valkoisen Suomen vahtikoira, joka toimi tietoisena tehtävästään. Vaikka hänen olisi pitänyt nähdä kaikki yhteiskunnan vaarat ja
vastustajat, perustellusti voidaan väittää, ettei hän ja hänen poliisinsa
nähnyt kuin vasemmalla silmällä. Siitä huolimatta hänellä oli ansioita,
ja hän on ollut tunnetuin suomalaisen turvallisuuspoliisin päälliköistä.
Kun Riekki ryhtyi Tornion poliisimestarina hoitamaan myös Etsivän Keskuspoliisin Tornion alaosaston päällikön tehtäviä, hän oli toiminut vielä hetkeä aiemmin salaisen aktivistiklikin jäsenenä ja vaatinut
vallan kaappaamista sekä hyökkäämistä Pietariin. Hän oli ollut jopa ns.
”Pihkalan kaartin” asiamiehenä. Olisiko häntä valittu tärkeään tehtävään, jos valitsijat olisivat tunteneet hänen menneisyytensä?
Vaikka oli niitä, jotka olisivat jättäneet Riekin valitsematta, oli myös
niitä, jotka pitivät häntä parhaana mahdollisena. Heidän mielestään
tehtävässä ei pitänytkään olla puolueeton eikä yhteiskunnan kehitystä
sivullisena seuraava. Yhteiskuntaa voitiin ohjata myös oikealla poliisitoiminnalla haluttuun suuntaan. Näin myös Riekki itse ajatteli.
Ne, jotka haluavat kumota poliittisen järjestelmän – olipa se mikä
tahansa – , eivät kiittele turvallisuuspoliisia eivätkä sen päälliköitä. Vaikka suomalaiset kommunistit ja äärioikeistolaiset eivät silitelleet koskaan
Riekin päätä, hänestä ei saa kuitenkaan tekemälläkään Puccinin oopperan Tosca häijyä ja petollista poliisipäällikkö Scarpiaa, Neuvostoliiton
KGB:n päällikkö Lavrenti Berijaa eikä hänen edeltäjiään, eikä edes USA:n
turvallisuuspoliisin, FBI:n päällikkö J. Edgar Hooveria.
Riekin koulutus alalle oli olematon. Oikeastaan minkäänlaista koulutusta ei ollut edes saatavissa. Hän oli pohjoisen poikia, eikä missään
tapauksessa tyypillinen karrieristi. Hänen päällikkökaudestaan tuli kuitenkin varsin antoisa ja pitkä. Se sisälsi dramaattisia jaksoja, suuria voittoja mutta myös ongelmia. Häntä voidaan pitää omintakeisen suomalaisen turvallisuuspoliisin luojana ja kehittäjänä.
Kun eräältä pitkän virkauran Etsivässä Keskuspoliisissa tehneeltä tiedusteltiin, ketä hän piti sen päälliköistä pätevimpänä, hän mainitsi Riekin. ”Hän oli toistakymmentä vuotta päällikkönä ja nautti suurta arvonantoa henkilökunnan keskuudessa.”2 Vaikka Riekin linjaa kohtaan
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esitettiin kritiikkiä, hänen aikanaan luodut monet perusrakenteet säilyivät pitkään; ehkä niitä on nähtävissä vielä nykyäänkin.
Vaikka turvallisuuspoliisista ”presidentin poliisina” alettiin puhua
vasta hänen entisen alaisensa Urho Kekkosen presidenttikaudella, Riekki oli läheisessä yhteistyössä erityisesti presidentti L. Kr. Relanderin kanssa. Hän ehti palvella Etsivän Keskuspoliisin päällikkönä neljää presidenttiä: K. J. Ståhlbergia, Relanderia, P. E. Svinhufvudia ja Kyösti Kalliota. Hän toimi vieläkin useampien pääministereiden ja sisäasiainministereiden alaisena.
Vaikka Riekki ei koskaan muistellut, kuka oli hänelle mieluisin sisäasiainministeri ja esimies, vanhat valokuvat juoruavat kuitenkin sen verran, että hänen täytyi olla Y. V. Puhakka. Hänen on väitetty olleen
1930-luvulla vaikeuksiin ajautuneen Etsivän Keskuspoliisin päällikön
suojelija.
Riekissä oli aluksi luovuutta. Hän halusi uudistaa. Hän ei ollut kuitenkaan pelkkä eteenpäin katsoja, joka ei sivuilleen vilkuile. Hän katsoi
taaksepäinkin ja omaksui sumeilematta piirteitä turvallisuuspoliisin historiasta, Venäjän santarmilaitokselta, Ohranalta ja muiltakin turvallisuuspoliiseilta.
Riekille oli arvovaltakysymys, ettei hänen virastoonsa eikä sen toimiin kajottu. Hänen kantansa oli tietyssä mielessä ymmärrettävää, sillä
Etsivä Keskuspoliisi oli väliaikainen laitos, joka voitiin milloin tahansa
lopettaa. Kukapa ei haluaisi pitää työpaikastaan kiinni. Siihen liittyi sitä
paitsi paljon valtaa.
Vaikka Riekki oli ollut tehokas, kantaan saattoi vaikuttaa sekin, että
hän ymmärsi päällikön paikan olevan tuulinen ja poliittisista suhdanteista riippuvainen ja saattoi ajatella olevansa ilman tutkintoja vailla
mahdollisuuksia muutoksien jälkeen kilpailemaan siitä toisten kanssa.
Tietyllä tavalla hän oli oikeassa.
Toisaalta on muistettava, ettei Riekki ollut ensimmäinen eikä viimeinenkään turvallisuuspoliisin päällikkö, joka on pyrkinyt torjumaan
uudistusehdotukset välittömästi. Uudistusehdotuksia on tehty Suomen
turvallisuuspoliisin historiassa paljon, mutta loppujen lopuksi vähin tuloksin.
Riekin voimakkaan luonteen kielteiset puolet näkyivät myös hänen
toisessa pitkäaikaisessa työpaikassaan, Uudessa Suomessa, jossa hän oli
peräti 17 vuotta toimitusjohtajana, pidemmän aikaa kuin Etsivän Kes471

kuspoliisin päällikkönä. Myös siellä hänen ja lehden toisen ”vahvan
miehen” intressit menivät pahasti ristiin.
Riekin voimakkaan luonteen varjopuolet tulivat näkyviin myös siinä, ettei Yleisesikunnan Valvontatoimistoon päässyt hänen aikanaan
syntymään hyviä suhteita. Etsivä Keskuspoliisi kilpaili ja kyräili sen
kanssa ja päinvastoin. Yleisesikunnan johdossa ollut Kustaa Rautsuo
(Rosenström) oli vähintään yhtä taipumaton kuin Riekki.
Riekki oli kieltämättä tarmokas ja tunnontarkka päällikkö. Hän uurasti virastossaan aamusta iltaan ja vaati alaisiltaankin samaa. Hän edellytti näiltä myös nuhteettomuutta. Hänen ainainen poissaolonsa kotoa
kostautui ehkä siinä, ettei hänellä ollut juurikaan aikaa lapsilleen.
Riekin mahdollisuudet vaikuttaa ministeriön ratkaisuihin olivat rajalliset, etenkin vuoteen 1927 saakka, jolloin hänestä tuli ylimääräinen
esittelijä. Tosin hallituksien porvarillinen luonne ja maan poliittinen tilanne olivat hänelle eduksi. Niiden vuoksi hänen näkemyksillään oli ”tilaus”. Tämän jälkeiseltä ajalta on jo enemmän todisteita siitä, että hän
pystyi vaikuttamaan asioihin.
Riekin sanan painoarvon rajallisuus näkyi hyvin kuitenkin Lapuan
liikkeen kohdalla. Vaikka hän oli vakuuttanut, ettei mitään kommunistivaaraa ollut, hallitus ja poliitikot eivät uskoneet häntä. Kaiken kukkuraksi oikeistolainen sanomalehdistö asettautui kiihkolapualaisten äänitorveksi ja suorastaan lietsoi kommunistihysteriaa ja väitti maan itsenäisyyden olevan uhatun.
Toisaalta Riekki oli tässä kaksinaamainen. Vaikka hän oli korostanut, ettei kommunistivaaraa ollut, hänen johtamansa Etsivä Keskuspoliisi oli aluksi lapualaisten kanssa yhteistyössä. Vaikka hän myönsi
myöhemmin, että oikeistolainen liikehtiminen oli huolettanut, koska se
saattoi pyrkiä muuttamaan poliittista järjestelmää, hän puolusteli vielä
vuosikymmeniä myöhemmin poliisejaan, jotka olivat hänen mielestään
nähneet, etteivät lailliset keinot tehoa kommunismia vastaan.3
Vaikka lapualaisuuden liepeillä hääri parhaimpina aikoina selviä rikollisia, monet poliitikot ja viranomaiset katselivat tätä laista piittaamatonta
toimintaa pitkän aikaa sormien läpi. Riekki ja hänen poliisinsa eivät
informoineet kehityksestä hallitusvaltaa riittävästi, vaikka Suomi oli ajautumassa hajaannuksen tilaan, jossa sai tehdä melkeinpä mitä tahansa väittämällä jota kuta kommunistiksi ja häneen kohdistuvaa väkivallantekoa
isänmaalliseksi luonteeltaan. Riekki ymmärsi laittomuuksia liian pitkälle.
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Riekin ansioksi on kuitenkin luettava, että hän otti etäisyyttä lapualaisuuteen. Jonkinlainen taitekohta oli jo Ståhlbergin kyyditys. Jo tätä
ennen hän oli ajanut läpi päätöksen liikkuvasta poliisikomennuskunnasta, joka oli lama-ajan levottomina vuosina tarpeen. Ståhlbergin kyyditys pakotti puolen valintaan. Siinä ratkaistiin, oliko Riekki demokratian puolustaja, vai oliko hänen poliisinsa lapualaisten työrukkanen demokratiaa vastaan.
Kun Riekki valitsi vaivoin demokratian, hänen välinsä menivät poikki
K. M. Walleniukseen, Eero Kuussaareen (ent. Heickell) ja Vihtori Kosolaan, mahdollisesti vielä korkeampiinkin tahoihin. Se oli Riekille raskas isku. Häntä vaivasi selvästi esitetty arvostelu, ja hän myönsikin myöhemmin, ettei toiminta äärioikeistolaisuutta, eikä etenkään vanhoja ystäviä vastaan ollut hänelle helppoa.
Riekin saamattomuus lapualaisten edessä ei saanut demokraattienkaan piirissä kiitosta osakseen. Kun merkit mahdollisesta vallankaappauksesta olivat ilmeiset, hän ja hänen poliisinsa joutuivat ankaran arvostelun kohteeksi. Olisiko Riekki sitten voinut tehdä enemmän? Varmasti olisi. Mahdollista ja jopa todennäköistä on, että hän tiesi äärioikeiston intrigoinneista enemmän kuin kertoi. Hän ei halunnut kuitenkaan paljastaa kaikkea tietoonsa tullutta, sillä lojaalisuus entisiä ystäviä
kohtaan esti sen.
Sitä paitsi oikeistokaappauksen onnistumista pidettiin vaikutusvaltaisissa piireissä ilmeisen pitkään jopa mahdollisena. Riekin oli otettava
oman etunsa nimissä myös kaappauksen onnistumisen mahdollisuus
huomioon. Varovaisena hän yritti selvästi istua kahdella tuolilla. Riekissä oli näkynyt jo varsin varhain – mm. Vienan retken aikana – kuiskuttelijan ja intrigoijan piirteitä. Kun peli oli menetetty, hän ei jäänyt
lakia rikkoneiden entisten ystävien kohtaloa pitkään suremaan.
Vaikka Riekki oli oikeistolaisuuden ja Mäntsälän kapinan vuoksi
itse lähellä kukistumistaan, hän oli pian jaloillaan ja osoittautui myös
vaikeaksi vastustajaksi. Parhaiten sen sai ehkä tuntea majuri Into Auer,
jonka johtama ILP oli toiminut salaliiton yhtenä paljastajana ja itse
kapinaviikolla tavallaan syrjäyttänyt Etsivän Keskuspoliisin hallituksen
tärkeimpänä informoijana. Auer joutuikin myöhemmin Riekin ja hänen aatetoveriensa jyräämäksi.
Oli Riekille onni, että Etsivä Keskuspoliisi osoittautui toisella suunnalla tehokkaaksi. Se paljasti 1933–1934 laajan kansainvälisen vakoilu473

renkaan, jonka lonkerot ulottuivat Amerikkaan ja Keski-Eurooppaan
saakka. Muutakin menestystä oli. Se tyydytti T. M. Kivimäen hallitusta ja
presidentti Svinhufvudia. Niinpä Riekistä leivottiin 1935 hallitusneuvos.
Kunniamerkkejä ja yhteistyötarjouksia sateli eri puolilta maailmaa.
Menestys lisäsi kysyntää. Yhteistyö Riekin ja hänen poliisinsa kanssa
oli monille maille haluttu tavoite. Yhteistyön toteutuminen antoi myös
hänelle tärkeää tietoa ja loi suhteita, joilla oli myöhemmin maailmansodan aikana hänelle suuri merkitys.
Riekkiä oli arvosteltu koko hänen poliisiuransa ajan. Hänen lopullinen lähtölaskentansa Etsivän Keskuspoliisin päällikön paikalta käynnistyi kuitenkin vasta noin 1936–1937, jolloin häneen kohdistunut tyytymättömyys voimistui kansanrintaa käsitelleiden ja vahingossa julkisuuteen vuotaneiden muistioiden myötä.
A. K. Cajanderin punamultahallituksen sisäasiainministeriksi oli 1937
tullut Urho Kekkonen, joka pyrki IKL:n kieltämiseen. Vaikka hanke
valmisteltiin huolella, siinä ilmeni heti monia vaikeuksia. Kun Kekkonen oli sairaalahoidossa, Riekki oli ilmeisen haluton edistämään tutkimuksia. Vaikka niiden oli tarkoitus pysyä salassa, vuotojakin on syytä
epäillä. Tässä saattoi olla yksi syy Riekin lähtöön.
Ei ole varmaa, uhattiinko Riekkiä jotenkin. Mahdollisesti niin tapahtui, koska hän ilmeisesti pelkäsi perheensä puolesta. Tällaiseen viittasi se, että hän laati 1937 jälkisäädöksen, jossa hän määräsi omaisuudestaan, jos lähimmille tapahtuisi jotakin.
Riekin ura Etsivän Keskuspoliisin päällikkönä huipentui elo–syyskuussa 1937 hänen Saksaan tekemäänsä matkaan. Tällä matkallaan hän
pokkasi Hitlerin myöntämän kunniamerkin diplomeineen ja tapasi Saksan korkeinta johtoa Himmleriä, Göringiä, Canarisia myöten. Varmasti
matkalle keskusteltiin hyvin arkaluontoisista asioista.
Vaikka Kekkonen nimitti Riekin 1938 organisaatiouudistuksien jälkeen Valtiollisena Poliisin päälliköksi, tämä pyysi eroa jo tammikuun
lopussa. Muutoin hänet olisi ilmeisesti erotettu. Kipurahoiksi hän sai
elinikäisen eläkkeen. Hänen seuraajakseen tuli Kekkosen luotettu, varatuomari Paavo Säippä.
Riekki näyttää epäilleen, että toverukset valmistelivat Valtiollisen Poliisin alasajoa, mistä hän uskoi saaneensa näyttöä eri puolilta maata.
Mutta kun poliisi toimeenpani kohta laajan kommunistipidätyksen,
puheet loppuivat siihen.
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Riekki siirtyi kokoomuksen yliasiamieheksi (1938–1940) ja johti
1939 puolueen vaalivoittoon. Hänen vaikutusvaltansa oli varsin suuri.
Hän väitti, että kommunistit olivat myrkyttäneet kansanrintamataktiikkansa avulla SDP:n ja jossakin määrin jo porvaripuolueidenkin rivit.
Hän varoitti tästä vaarasta, jota hän kutsui puheissaan Troijan puuhevoseksi. Jopa monet porvarillisetkin sanomalehdet torjuivat väitteet
naurettavina.
Jälkeen päin voidaankin myöntää, että Riekin ajama linja oli ollut
vaarallinen. Sen sijaan kansalaissovinnon lujittuminen oli pitkällä tähtäimellä tärkeää. Oli hyvä, että sosiaalidemokraatit ja poliittinen keskusta rakensivat systemaattisesti sovinnon siltaa vuoden 1918 kauheudet
unohtaen ja anteeksi antaen. Vain siten vuosien 1939–1940 vahva puolustustahto, talvisodan henki oli mahdollinen.
Maissa, joissa demokratia oli hylätty ja siirrytty diktatuuriin (esim.
Viro), ei löytynyt yksimielisyyttä. Niissä osa kansasta otti miehittäjät
avosylin vastaan. Myöhemmin myös Riekki myönsi rehdisti, että maanpuolustuksen kannalta oli ollut sittenkin siunaukseksi, että maalaisliitto
ja sosiaalidemokraatit lähentyivät 1930-luvun lopulla toisiaan.
Kun Riekki oli joutunut jättäytymään 1938 alussa pois Valtiollisen
Poliisin päällikön paikalta, hän jatkoi edelleen sisäisen turvallisuuden
alalla. Mahdollisesti hänellä oli tekemistä noihin aikoihin Neuvostoliittoon aloitetun tiedustelutoiminnan organisoijana. Tästä ei ole kuitenkaan täyttä varmuutta ja sitä olisi syytä tutkia enemmän.
Kun Suomeen saatiin syksyllä 1939 varma tieto siitä, että Saksa ja
Neuvostoliitto olivat tehneet salaisen sopimuksen, jonka nojalla Suomi
kuului Baltian maiden ohella Neuvostoliiton etupiiriin, Riekki kuului
siihen joukkoon, joka vieraili syksyllä 1939 Saksassa tarkoituksenaan
taivuttaa Saksa puolelleen.
Vanhoilla tuttavuuksilla ja suhteilla ei ollut kuitenkaan mitään merkitystä; suurvalta suhtautui tilanteeseen täysin tunteettomasti, eikä aikonut panna tikkua ristiin, vaikka puna-armeija marssisi Helsinkiin.
Riekki ei puhunut koskaan pettymyksestä, joka lienee ollut kuitenkin
melkoinen. Myöhemmin hän korosti sitä, että hän oli ollut aina saksalaisystävällinen, vaikkei ollut kaikkia Saksan eikä saksalaisten toimia
hyväksynytkään.
Kun urheasti taistelevan Suomen avuksi alkoi vuodenvaihteessa
1939–1940 virrata ulkomaalaisia vapaaehtoisia, Tornioon perustettiin
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erillinen vastaanottokeskus. Riekki, jos kuka oli sopiva ja pätevä ottamaan tulijoita vastaan, sillä hän oli palvellut tovin aikaa Suomen Tukholman-lähetystössä ja toiminut Tornion kaupungin poliisimestarina ja
alueen rajakomendanttina sekä Etsivän Keskuspoliisin Tornion alaosaston päällikkönä.
Riekki tunsi rajaseudun hyvin. Turvallisuuspoliisin entisenä päällikkönä hän tiesi myös ne vaarat, joita tällaiseen tuhansiin nousevaan vapaaehtoisten kulkuun saattoi liittyä. Mukaan saattoi soluttautua aina
muitakin kuin rehellisesti liikkeellä olevia. Pelkoon olikin syytä. Talvisodan ansioistaan Riekki ylennettiin reservin majuriksi.
Kun talvisota oli sodittu, koitti välirauhan aika. Monet pitivät tilannetta väliaikaisena, sillä suuret menetykset kaipasivat hyvitystä. Maan
kenttäarmeijaa ei laskettukaan hajalleen.
Riekki oli päätellyt jo 1938 varsin oikein, että Saksan johdolla voisi
vielä tapahtua jotakin suurta. Hänen matkansa elo–syyskuussa 1937 Saksaan ja maan korkeimman johdon tapaaminen antoivat siihen epäilemättä eväitä. Ehkäpä tuolloin käydyt keskustelut ja vakuuttuneisuus siitä, että
tämä joukko tekee historiaa, sai hänet panostamaan tiettyihin kortteihin.
Suomi suuntautui ennen pitkää Saksaan päin; siellä näytti olevan ainoa pelastus Neuvostoliiton painostusta vastaan. Kun Saksa pyysi, sille
annettiin kesällä 1940 oikeus kuljettaa Suomen alueen kautta sotilaitaan Norjasta lomalle ja takaisin. Näin lähentyminen pääsi käyntiin.
Kun yhteistyö Saksan kanssa vahvistui, alettiin puhua myös suomalaisen perinnejoukko-osaston tarpeellisuudesta.
Ehkä Riekki tunsi tyytyväisyyttä, kun hänen seuraajansa Säippä joutui jättämään Valtiollisen Poliisin jo varsin pian, eikä Kekkonenkaan ollut enää talvisodan jälkeisessä hallituksessa.
Riekin paluu parrasvaloihin näytti toteutuvan. Kun perinnejoukkoosaston muodostaminen Saksan armeijan yhteyteen ei edistynyt, tuli
ajankohtaiseksi keskustella, olisiko Suomen sittenkin perustettava oma
SS-pataljoonansa. Saksa vaati tekemään niin ja sillä tavalla osoittamaan,
kenen joukoissa Suomi seisoi. Jotta asia ei ajautuisi täydellisten intoilijoiden käsiin, mikä näytti hyvinkin mahdolliselta, hallitus asetti Riekin
neuvottelemaan pataljoonan perustamisesta.
Riekki ei ollut ainoa ehdokas tehtävään, mutta varmaankin sopiva;
hän oli entinen aktivisti, jääkärivärväri ja kalterijääkäri. Hän tunsi saksalaisia tahoja, mm. Himmlerin. Erityisen tärkeää oli, että Riekin voi476

tiin olettaa suhtautuvan vastuullisesti saamaansa tehtävään ja entisenä
turvallisuuspoliisin päällikkönä myös tarkastelevan asioita kriittisesti
sekä ymmärtävän pataljoonan mahdolliset kielteisetkin puolet.
Riekki vähätteli myöhemmin innokkuuttaan asiassa, joten poliittiseen historiaan on pesiytynyt sellainen kuva, että hän olisi ollut pelkkänä komennettuna virkamiehenä mukana. Tosiasiassa hän ei ollut lainkaan kylmä SS-pataljoonan perustamiselle. Hän oli päinvastoin erittäin
innostunut hankkeesta, mikä käy hyvin ilmi hänen yksityiskirjeistään.
SS-pataljoona oli Riekille, kuten monille muillekin aktivisteille, uusi
jääkäriliike, selvä jatkumo, johon jääkäreiden pojat osallistuisivat. Siinä
hänen oli mahdollista toteuttaa myös se, mikä häneltä oli jäänyt liian
varovaisena ensimmäisen maailmansodan vuosina tekemättä.
Tietyllä tavalla innokkuus oli inhimillistä, sillä SS-vapaaehtoistoimikunnan puheenjohtajana Riekin vaikutusvalta kasvoi moninkertaiseksi.
Kun SS-johtaja Himmler oli kohonnut vähitellen Saksan korkeimmaksi
poliisipäälliköksi, jonka johtama organisaatio ulottui kohta useisiin Euroopan maihin, Riekinkin vaikutusvalta saattoi kasvaa paljon suuremmaksi kuin konsanaan Etsivän Keskuspoliisin päällikön päivinä.
Riekki kytki SS-liikkeen tietoisesti jääkäriliikkeen jatkeeksi monilla
erilaisilla symboleilla: miesten lähdöllä Saksaan Ostrobotnialta, lipun
naulaamisella siellä jääkäreiden edustajien paikalla ollessa ja marssilla,
jonka säveltäjäksi hän havitteli Sibeliusta. Hän kävi lokakuussa 1941
esitelmöimässä asiasta Helsingin Suomalaisella Klubilla ja Börssi-klubilla. Hän kehotti myös muita korostamaan jääkäriperinteitä kaikessa SSpataljoonan toiminnassa. Hän valjasti myös Kalterijääkärit-yhdistyksen
toimimaan asian puolesta niin paljon kuin mahdollista.
Tietynlaisista sympatioista kertoo sekin, että Riekin vanhin poika
Tero liittyi ensimmäisenä SS-pataljoonaan. Riekki kehui sukulaiselleen
Suomen hyviä suhteita Saksaan aikaansaannoksikseen. Jos hän olisi ollut
asialle kylmä ja pelkkä sivullinen virkamies, joka olisi astunut tehtävään
käskystä ilman omaa motivaatiota, hän olisi tuskin hyväksynyt poikansa
liittymistä pataljoonaan saati ylpeillyt sillä sukulaisilleen ja tuttavilleen.
SS-pataljoona oli Riekille kuitenkin pettymys. Hän sai pian havaita,
että saksalaiset olivat huiputtaneet suomalaisia samalla tavalla kuin jääkäriliikkeen vuosina. Suomalaiset niputettiin samaan joukkoon kuin
miehitettyjen maiden vapaaehtoiset, heille ei annettu heidän omia sotilasarvojaan, postinkuljetus ei toiminut jne.
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Kun Riekki ilmaisi närkästyksensä, hän joutui saman tien epäsuosioon. Hän sai nähdä, miten kotimaan natsimieliset Saksan vaatimuksesta syrjäyttivät hänet. Hallitusneuvos Riekki sai tehdä 1942 tilaa yliopiston rehtori Rolf Nevanlinnalle, josta tuli yhä saksalaismielisemmän SSvapaaehtoistoimikunnan uusi johtomies.
Vaikka Riekki oli toiminut vuoden 1941 alusta lähtien Uuden Suomen toimitusjohtajana, hän työskenteli koko ajan sodan ehdoilla. Hänen mielipidettään kysyttiin monissa asioissa, ja etenkin jatkosodan
alussa hän tunsi selvää mielenkiintoa palata Valtiollisen Poliisin ja Valvontatoimiston suhteiden järjestäjäksi ja sisäisen turvallisuuden ykkösmieheksi. Tämä oli merkki SS-pataljoonan luojan itsetunnon kohoamisesta. Kun toive ei toteutunut, pettymys lienee ollut tässäkin suuri.
Vaikka Riekki kielsi sodan jälkeen puhuneensa koskaan sodan alussa
pitkälle menevistä tavoitteista, hän asetti kuitenkin monien muiden lailla sodanpäämäärät hyvin kauas. Hän puhui syyskuussa 1941 Uralista
valtakunnan takarajana.
Riekki ei ollut koskaan demokraatti. Hän oli puhunut 1919 vallankaappauksen puolesta. Lapualaisvuosina hän tiesi enemmän kuin oli
tietävinään. Hän puhui 1941, 1942 ja 1943 vallan keskittämisestä. Tällöin valta oli kuitenkin suureksi osaksi jo Mannerheimillä.
Riekistä teki inhimillisen sota-aikana hänen tavaton ”hamstrauksena”. Hän yritti hankkia elintarvikkeita mustasta pörssistä erityisesti
Oulusta ja onnistuikin siinä hyvien kontaktiensa ansioista. Vaikka toiminta oli huomattavan laajaa, todisteita siitä, että hän olisi toiminut
muidenkin ”alihankkijana” ei ole.
Riekki oli aina oululainen. Ouluun hänet sitoivat lapsuudenkoti,
huvila, ystävät ja sukulaiset. Tämä näkyi siinäkin, että hän toimi koko
sodan ajan isänsä aikanaan perustaman tukkukauppaliikkeen neuvonantajana, jossa ominaisuudessa hän kertoi sisäpiiritietoa, jotta liike osasi
tehdä oikeita päätöksiä. Vastalahjana Riekin pöydästä ei pulasta huolimatta ruokaa puuttunut.
Sodan loppuvaiheet olivat Riekille raskaita. Hän oli epätoivon partaalla ja pelkäsi miehitystä. Vaikka hän tiesi sodan loppuvaiheen teloituksista, hän ei käsitellyt asiaa kuitenkaan kuin ohimennen, eivätkä hänen kommenttinsa tuo tapahtumista juuri uutta päivänvaloon.
Kun muutamia Valtiollisen Poliisin miehiä pakeni sodan lopussa
Ruotsiin (esim. Bruno S. Aaltonen ja Ville Pankko), ei ole mitään näyt478

töä, että Riekki olisi harkinnut samaa. Hän piilotti kuitenkin yksityiskirjeensä ja tärkeimmät asiakirjansa Hausjärvelle, missä ne tuhoutuivat
maahan kätkettyinä melko pahoin.
Vaikka Riekki piti rauhantekoa aluksi arveluttavana, hän hyväksyi
sen samaten kuin välirikon Saksan kanssa. Mikään ei osoita, että hän
olisi jotenkin puuhastellut saksalaismielisten vastarintamiesten hankkeiden kanssa, eikä hänen tiedetä osallistuneen aktiivisesti asekätkentäänkään. Luonnollisesti hänellä oli siitä, samaten kuin sotasyyllisyysoikeudenkäynnistäkin mielipiteensä, jota ei kuitenkaan tunneta tarkasti.
Riekkiä epäiltiin sodan jälkeen keskeisestä roolista SS-hankkeessa,
mutta todisteiden puutteen vuoksi, hän vältti seuraamukset. Mihinkään
toimiin häntä vastaan ei ryhdytty, vaikka Valtiollinen Poliisi kuulustelikin häntä. Hänen oma aineistonsa, joka oli tuolloin piilotettuna, osoittaa kuitenkin kiistatta, että nimenomaan hän oli suomalaisen SS-pataljoonan luoja ja vastuunkantaja.
Sodan jälkeen Riekki toimi Uuden Suomen toimitusjohtajana aina
vuoteen 1958, jolloin hän jäi eläkkeelle. Hän oli johtanut lehtitaloa varsin taitavasti. Täälläkin kävi kuitenkin ilmi, ettei hän tullut kaikkien
kanssa toimeen.
Vaikka tämän elämäkerran piiriin ei varsinaisesti ole kuulutkaan sodan jälkeisen ajan tarkastelu, todettakoon kuitenkin, etten ole löytänyt
mitään näyttöä väitteille, joiden mukaan Riekillä olisi ollut sodan jälkeen jonkinlainen rooli kommunismin torjunnassa. Ei ole tietoa, kannattiko hän edes Honka-liittoa, vaikka mahdotonta se ei ole. Luonnollisesti hänellä oli mielipiteitä Suomen politiikasta, eikä hän varmastikaan
hyväksynyt sitä eikä sen johtajiakaan – ei etenkään presidentti Kekkosta.
Pikemminkin Riekin aika kului eläkeläisten varsin tyypillisissä riennoissa. Oulun yhteydet vähenivät sitä mukaa, kun aika tuli täyteen.
Mutta kun se koitti 1973, hän palasi vanhaan kotikaupunkiinsa.
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1 Kaiku 2.5.1891, ”Syntynyt”; Uusi Suomi 3.11.1973, ”Kuolleita. Hallitusneuvos Esko Riekki”. – Mitä Riekki-sukunimi tarkoittaa? Suomalaisen nimikirjan mukaan sukua on tavattu Pudasjärvellä (1680) ja Kuusamossa (1699)
erotuksena Riekkisestä, joka on lähinnä pohjoissavolainen nimi. Osa nimistä
pohjautuu ilmeisesti Gregorianukseen, josta on kansan suussa syntyneet mm.
asut Greki, Greko ja Rekko. Riekki-sukunimeä on pidetty myös Fredrikin
kansankielisenä mukaelmana (ks. Suomalainen nimikirja, s. 671).
2 Renvall 1965, s. 249 ja passim; vrt. Kostiainen 1982, s. 23–25.
3 Tärkeimpiä lähteitä ovat olleet Martti Riekin hallussa olevat Špalernajan ajan
päiväkirja ja lukuisat yksityiskirjeet, kansallisarkistossa Jalmari Finnen kokoelmassa oleva kirjeenvaihto Jalmari Finnen kanssa vuosilta 1926–1933 sekä
Etsivän Keskuspoliisin-Valtiollisen Poliisin arkisto, joka sisältää virantoimitukseen liittyvää aineistoa, sota-arkistossa oleva Lapin rajavartioston kokoelma sekä Mauno Jokipiin kokoelmaan sisältyvä Riekin kirjeenvaihto eri henkilöiden kanssa vuosilta 1936–1945.
4 Esim. Heinonen 1989, s. 62–68.
5 Maija Loukkolan haastattelu 6.3.1995; Heta Melamiehen ja Matti Pallarin
haastattelu 8.3.1995; Saara Valmari-Kankkusen haastattelu 20.1.2005.
6 Riekit olivat lähtöisin Pudasjärveltä. Suvun kantaisä Abraham Riekki (1784–
1849) oli ollut naimisissa Eva Carolina Nordbergin (1794–1875) kanssa.
Heidän poikansa Johan August Riekki (1821–1900) oli nainut Greta-Liisa
Hiltula-Vanhalan (1832–1891). Heidän avioliittonsa hedelmä oli Frans
Adolf Riekki, myöhempi kauppaneuvos ja Esko Riekin isä (Riekkien sukuselvitys. Martti Riekin hallussa).
7 Kaiku 29.9.1921; Kaiku 20.11.1934; Oulun Lyseo 1874–1974. 100-vuotisjuhlajulkaisu, s. 314; Kaiku 20.11.1934; Outakoski 1966; Westerlund 1975;
Autio 1958; Oulun kauppakamari 1918–1948. – Kun kauppaneuvos Riekki
täytti 60 vuotta, sanomalehti Kaiku kirjoitti: ”Tarmokkaalla ja toimeliaalla
johdolla kehitti hän sitten liikkeensä paikkakunnan huomatuimmaksi, joten
se yli 30-vuotisen olemassaolon aikana on ulottanut liiketoimintansa kautta
Pohjois-Suomen.”
8 Kaiku 17.11.1928, ”Kauppaneuvoksetar Alma Riekki”; Vuosikertomukset
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1907–1918. Oulun Nuijan naisjärjestö Da:1. OMA; Saara Valmari-Kankkusen haastattelu 20.1.2005. – Alma Matilda Riekin vanhemmat olivat merimies Karl Fredrik Burman (1820–1895) ja Maria Sofia Sipelius (1827–
1899). Sisaruksia Almalla oli seitsemän: Gustaf, Margareta Sofia, Karl Aksel,
Frans Fredrik, Georg Oskar, Viktor Maurits ja Zachris Aleksander. Alma
Burman oli opiskellut Lybeckerin koulussa. Hän ja Aatu Riekki olivat avioituneet 6.9.1888 (Timo Sarkkisen selvitys Alma Matilda Riekin juurista, mistä kiitän häntä.).
Esko Riekin Špalernajan päiväkirja 1.3.1917. Martti Riekin hallussa.
Saara Valmari-Kankkusen puhelinhaastattelu 18.4.2005.
Oulun raastuvanoikeus 13.2.1899. OKA Aib:144; Rakennuspiirustukset.
OKA GI:29. OMA; Loukkola 1992, s. 15; Varatuomari Maija Loukkolan
haastattelu 6.3.1995. Kiitän rakennustutkija, FM Pasi Kovalaista ja Hannu
Salmea, jotka ohjasivat minut rakennuksen historian jäljille.
Sakari Ruotsalo 5.6.1907 A & F. Ruotsalolle. F. F. Ruotsalo Fba: 8/11.
OMA.
Loukkola 1996, s. 30–34.
Häyrinen 1986; Lackman 1998; Eino Y. Riekin haastattelu 22.4.2004. –
Eino Y. Riekin isä, Yrjö Riekki ja Esko Riekki olivat veljesten lapsia eli serkkuja.
Gustafsson 1987, s. 304–319, 340–371; Similä 1992, s. 43.
Esko Riekki 15.3.1907 Sakari Ruotsalolle. F. F. Ruotsalo Ebi:1/7. OMA.
Ukkola 2000, s. 33.
Sakari Ruotsalo 4.10.1910 F. F. ja Anna Ruotsalolle. F. F. Ruotsalo Eba: 8/1.
OMA.
Mustakallio 2001.
Vuosikertomukset 1908. Oulun Nuijan naisjärjestö Da:1. OMA; Esko Riekin haastattelu. HSMTT. KA.
Esko Riekin haastattelu. HSMTT. KA; Esko Riekin haastattelu 1958. Suomen 1920–40-luvun Historian Tutkimuksen Säätiön arkisto. KA.
Sakari Ruotsalo 24.2.1918 F. F. ja Anna Ruotsalolle. F. F. Ruotsalo Eba: 8/3.
OMA.
Esko Riekki 15.3.1907 Sakari Ruotsalolle. F. F. Ruotsalo Ebi:1/7. OMA.
Oulun Lyseon matrikkeli 1897–1912. Oulun Lyseo Bb:3. OMA; Oulun Lyseo 1883–1933, s. 507; Hautala 1976, s. 510; Suomen poliisipäällystö
1938, s. 340; Kuka kukin on (Aikakauskirja). Who’s Who in Finland. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista 1966, s. 833; Väyrynen 1979, passim.
Martti Riekin haastattelu 22.3.2005.
Saara Valmari-Kankkusen haastattelu 20.1.2005.
Rainio – Helkama 1974, s. 66.
Heta Melamiehen ja Matti Pallarin haastattelu 8.3.1995; Aaro Korkeakiven
haastattelu 6.5.1996; Eino Jäppisen haastattelu 28.4.2004; Ilmoitus 4/KS/
KS. EK-VALPO II, hmp A 4408 (Esko Riekki). KA; Kosola 1935, s. 92–93.
Oulun Lyseon konventin ptk:t 1900–1908. Oulun Lyseo Jac:3. OMA; Roos
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1909, s. 12–18 ja passim; Enckell 1956, s. 7–16; Kujasalo 1974, s. 23–28;
Polvinen 1984, s. 313; Lackman 2000.
30 Lauerma 1960, s. 137–154; Lackman 2000, s. 20–45.
31 Lauerma 1960, s. 138–154; Lackman 2000, s. 20–31.
32 Lauerma 1960, s. 138–154; Lackman 2000, s. 20–31.
33 Lackman 1999, s. 76.
34 Väinö Kokon kertomus. Eino I. Parmasen kokoelma (603:14 ja 14a), kansio
III. KA; Lackman 2000, s. 23–24.
35 Kaiku 17.6.1903 ja 20.6.1903; Hokkanen 1986, s. 111.
36 Hautala 1976, s. 603–604.
37 Heikinheimo 1955, s. 701; Lackman 2000, s. 26.
38 Vuorimaa 1967, s. 30–38.
39 Atte Merikallion kertomus. HSMTT:n kokoelma, kansio 3. KA.
40 Esko Riekin haastattelu. HSMTT:n kokoelma, kansio 12a. KA.
41 SAVP:n pöytäkirja 14.5.1905. SAVP:n arkisto. KA; Hautala 1976, s. 605;
Lackman 1999, s. 76.
42 Esko Riekin haastattelu. HSMTT:n kokoelma, kansio 12a. KA; Jenny Paulaharjun kertomus. HSMTT:n kokoelma, kansio 3. KA.
43 Oulun Lyseon konventin pöytäkirja 2.12.1905. Oulun Lyseo Jac:3. OMA.
44 Teljo 1949, passim.
45 Lackman 2000, s. 36–45.
46 Sakari Piiraisen kertomus 1934. Eino I. Parmasen kokoelma, kansio XIII.
KA.
47 Esko Riekin haastattelu. HSMTT:n kokoelma, kansio 12a. KA.
48 Heikinheimo 1955, s. 610.
49 Teljo 1949, s. 138.
50 Esko Riekki 15.3.1907 Sakari Ruotsalolle. F. F. Ruotsalo Ebi:1/7. OMA.
51 Teljo 1949, s. 129–140; Nousiainen 1963, s. 203.
52 Hautala 1976, s. 609–611.
53 Oulun Lyseon konventin pöytäkirjat 1900–1908. Oulun Lyseo Jac:3. OMA;
Kujasalo 1974, s. 23–28.
54 Oulun Lyseon konventin pöytäkirjat 1906–1908. Oulun Lyseo Jac:3. OMA;
Oulun Lyseon matrikkeli 1897–1912. Oulun Lyseo Bb:3. OMA; Oulun Lyseo 1883–1933, passim. – Riekin lisäksi he olivat Arvi Hällfors, Juhani Siljo,
Ape Rantaniemi, Arvo Thauvón, Arvi Korhonen, Aappo Heikkinen, Tyko
Reinikka, Väinö Takala ja V. E. Koura ym.
55 Oulun Lyseon konventin (toverikunnan) pöytäkirjat 7.9.1906, 19.1.1907,
15.3.1907, 26.3.1907, 13.7.1907, 13.9.1907, 19.10.1907, 12.8.1908,
19.9.1908, 10.10.1908. Oulun Lyseo Jac:3. OMA.
56 Oulun Lyseon konventin pöytäkirja 27.3.1907, 28.1907, 19.10.1907,
19.9.1908, 10.10.1908, 17.10.1908, 7.11.1908, 28.11.1908. Oulun Lyseo
Jac:3. OMA.
57 Takala pakeni 1921 Neuvosto-Venäjälle, jossa hän mm. toimi Kirja-kustantamon oppikirjaosaston toimittajana. Hänet ammuttiin 2.10.1938 (Lahti-
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Argutina 2001, s. 513).
58 Oulun Lyseo 1874–1974, s. 356.
59 Valon Terho 31.10.1908, ”Kymmenen vuoden kuluttua”, V. T. (Väinö Takala). Oulun Lyseo Jai. OMA.
60 Kuu- ja lukukausiarvostelut 1908–1924. VII-luokka kevät 1908. Oulun
Lyseo Bd:21. OMA. – Uskonnosta hänellä oli 8, äidinkielestä, maantieteestä
ja historiasta 10, ainekirjoituksesta ja ranskasta 9, venäjästä ja ruotsista 7,
saksasta 8,5, aritmetiikasta ja voimistelusta 6 ja geometriasta 4, mistä seurasivat ehdot.
61 Kaiku 3.5.1909; Oulun Lyseon matrikkeli 1897–1912. Oulun Lyseo Bb:3.
OMA.
62 Oulun läänin passiluettelo 19.4.1911 N:o 321. OLKA BIIb:19c. OMA;
PPO:n nimikirja. PPO:n arkisto. HYK; Oulun Lyseo 1933; Heiskanen
2002. – Riekki on mainittu joskus väärin maisteriksi, joskus tuomariksi tai
varatuomariksi (Ks. Vaasa 13.1.1934, ”Jenny Anttila vastaamaan murhasta ja
vakoilusta jo viikon kuluttua”; Pekkola 1930, s. 173; Metzger 1984, s. 246).
63 Ruuth 1918, s. 10.
64 Lackman 2000, s. 45.
65 Juva 1937, s. 470–496; Nygård & Kallio 1997, s. 574–576.
66 Rantakari 1908; Juva 1937, s. 479–492.
67 Öhquist 1922, s. 143–157; Juva 1937, s. 470–474, 479–512; Jussila 2004,
s. 783–784.
68 Juva 1937, s. 470–496; Nygård & Kallio 1997, s. 574–576, Lackman 2000,
s. 42; Jussila 2004, s. 725–734.
69 Hultin 1935, s. 468–474; Juva 1937, s. 495–436; Lackman 2000, s. 45;
Jussila 2004, s. 725–734.
70 Ks. kagaalista Reuter 1928.
71 Esko Riekki Sakari Ruotsalolle. F. F. Ruotsalo Ebi:1/7. KA.
72 Ruuth 1918, s. 7.
73 Saara Valmari-Kankkusen puhelinhaastattelu 18.4.2005; Tanner , s. 14; Paavolainen 1979, s. 115.
74 Lauri Ruotsalo 23.1.1913 F. F. ja Anna Ruotsalolle. F. F. Ruotsalo Eba: 7/8.
OMA.
75 Esko Riekin Špalernanan ajan vankilapäiväkirja 18.1.1917. Martti Riekin
hallussa.
76 Vegetera (ruots.) = viettää toimetonta elämää, oleilla, elää toimettomana velttona, vegetoida.
77 Riekin haastattelu. HSMMT, kansio 12a. KA.
78 V. Niskasen haastattelu. HSMTT, kansio 12a. KA; Pietiäinen 1986, s. 195;
Lackman 2000, s. 64.
79 Kaakinen 1937, s. 90; Heiskanen 1996, s. 8; Heiskanen 2002; valokuvat
Martti Riekin hallussa.
80 Esko Riekin haastattelu. HSMTT, kansio 12a. KA; Vuorjoki 1932, s. 32–
106; Heiskanen 2002.
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81 PPO:n ptk:t 27.1.1913, 3.2.1913, 10.2.1913, 3.3.1913, 14.4.1913,
22.9.1913. PPO:n arkisto ca. 1.4. HYK.
82 PPO:n ptk:t 27.10.1913, 3.11.1913 ja 1.12.1913. PPO:n arkisto ca.1.4.
HYK.
83 Turpeinen 1995, s. 25–26; Heiskanen 1996, s. 9.
84 Ylioppilaskunnan keskusteluseuran puheenjohtaja V. Niskanen perusti 1913
Nuori Suomi-nimisen lehden osoittamaan tietä itsenäisyyteen. Tarkoitus oli
kirjoittaa niin, että pyrkimykset siihen voitaisiin lukea ”rivien välistä”. Lehteen laadittiin historiallisia kuvauksia ja pieniä yhteiskunnallisia kirjoituksia.
Suuri osa niistä oli ollut Riekin ystävän Ruuthin käsialaa. Kannatuksen puuttuessa lehti ilmestyi vain vuoden (V. Niskasen haastattelu. HSMTT, kansio
12a. KA; Ruuth 1918, s. 10–11, 15.).
85 Suomen Vapaussota 2/1938, ”’Ver sacrum’ – Jääkäripromotio”; Suomen Vapaussota N:o 5/1935, ”Suomen itsenäisyysajatus maailmansodan syttyessä”;
Lackman 2000, s. 66.
86 Esko Riekin haastattelu. HSMTT, kansio 12a. KA; vrt. Lackman 2003, s.
101–143.
87 Esko Riekin, K. J. Kallialan, R. Sopasen haastattelu. HSMTT, kansio 12a.
KA; Kokko 1935. Isak Kaiteran järjestämätön arkisto. OMA; Ruuth 1918, s.
14–15; Kokko, s. 95-96; Lackman 2000, s. 64.
88 Kaiku 1.1.1914.
89 Kaiku 1.1.1914, 3.1.1914.
90 PPO:n ptk:t 26.1.1914. PPO ca. 1.4. HYK.
91 Vanhastaan Knuutila oli ollut lyseolaisten suosima paikka, johon he karkasivat tyttökoululaisten kanssa ankaria opettajiaan pakoon (Kivijärvi 1934, s.
67).
92 Suomen Vapaussota N:o 5/1935,”Suomen itsenäisyysajatus maailmansodan
syttyessä”; vrt. Turpeinen 1995, s. 31–32.
93 Esko Riekin haastattelu. HSMTT, kansio 12a. KA.
94 PPO:n pöytäkirjat 1914–15. PPO Ca:5 ja Pohjalaisen Valtuuskunnan pöytäkirjat 1914–1915. PPO ca. 1.4. Molemmat HYK; Turpeinen 1995, s. 25.
95 Esko Riekin sukuselvitys. Martti Riekin hallussa; Raahen seminaari 1896–
1921, s. 206 – Olli Riekki (puhelinkeskustelu 26.4.2004) ei osannut sanoa,
milloin hänen vanhempansa olivat tutustuneet ja alkaneet seurustella; Esko
Riekin Špalernajan päiväkirja 25.1.1917. Martti Riekin hallussa.
96 Ilmeisesti Sakari Ruotsalo, joka näyttää suhtautuneen kriittisesti Saksaan.
97 Esko Riekin haastattelu. HSMTT, kansio 12a. KA.
98 Kansan Tahto 6.8.1914 ”Suomen kenraalikuvernöörin tiedonanto”; Lackman 2000, s. 46.
99 Hoppu 2000, s. 28-48 ja passim Hoppu 2005, s. 23–121.
100 Esko Riekin haastattelu. HSMTT, kansio 12a. KA. Vrt. Lackman 2000, s.
65–67 ja passim.
101 Lackman 2000, s. 71–73. vrt. Salokorpi 1988, s. 130.
102 Esko Riekin haastattelu. HSMTT, kansio 12a. KA. – Ei ole varmuutta, tar-
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104
105

106

107

108
109
110

111
112
113

koittiko Riekki Helsingin vai Oulun Suomalaista Klubia. Vaikka hänet tunnettiin paremmin Oulussa, ehkä hän tarkoitti kuitenkin opiskelupaikkakuntansa klubia, johon kuuluviin oli yritettävä luoda kontakteja. Toisaalta hän
oleskeli paljon myös Oulussa, jossa oli myös yritettävä päästä vaikutusvaltaisten piirien kanssa yhteyteen.
Turpeinen 1980, s. 131.
Oulun läänin kuvernööri 15.9.1914 kenraalikuvernöörille. Oulun läänin kirjekonseptit 1914, I osa. OLKA Da:141. OMA.
G. A. Gripenbergin ja J. V. Snellmanin haastattelut. HSMTT:n kokoelma,
kansio 12a. KA; Lauerma 1966, s. 49; Klinge 1978, s. 376–377; Klinge
1969, s. 312–313; Soikkanen 1991 B, s. 40–51; Klinge 1996, s. 490–494;
Lackman 2000, s. 66–70. – Ylioppilaat tapasivat mm. Saksan laivastoasiamies R. S. G. von Fischer-Lossainen.
Bertel Pauligin pvk., marras-joulukuu 1914. SArk, pk 1842/Hma 20; Eero
Kuussaaren, K. J. Kallialan, Rainer Sopasen, R. Numelinin ja V. Tiirin haastattelut. HSMTT:n kokoelma, kansio 12a. KA; Walter Hornin muistiinpanot. Ministeri Tankmar Hornin (Helsinki) hallussa; Wegelius 1938, s. 50–
56; Hornborg 1965, s. 27–28; Lauerma 1966, s. 56–58; Soikkanen 1991, s.
44–45; Lackman 2000, s. 64–71.
Esko Riekin, Eero Kuussaaren, K. J. Kallialan, Rainer Sopasen, R. Numelinin ja V. Tiirin haastattelut. HSMTT:n kokoelma, kansio 12a. KA; Walter
Hornin muistiinpanot. Ministeri Tankmar Hornin (Helsinki) hallussa; Wegelius 1938, s. 50–56; Hornborg 1965, s. 27–28; Lauerma 1966, s. 56–58;
Soikkanen 1991, s. 44–45; Lackman 2000, s. 64–71.
Lackman 2002, s. 15. – Korhonen oli tosin syntynyt Utajärvellä, mutta käynyt koulunsa Oulussa.
Esko Riekki 15.2.1970 K. J. Kallialalle. Martti Riekin hallussa; Lackman
2000, liite 1. Ks. myös Väinö Tiirin haastattelu. HSMTT, kansio 10a. KA ja
Esko Riekin haastattelu. HSMTT, kansio 12a. KA.
Kokko 1935. Isak Kaiteran järjestämätön arkisto. OMA; Lauerma 1966, s.
1015; Blomstedt 1969, s. 301–302. – V. Niskanen muistelee asiaa: ”Ensimmäisen presidenttimme K. J. Ståhlbergin käsityksistä on eräissä piireissä tehty vääriä johtopäätöksiä, että hän muka olisi ollut jääkäriliikkeen vastustaja.
Olin niihin aikoihin nuorsuomalaisen puolueen keskustoimikunnan sihteeri
ja saatoin jälkisitseissä hyvin seurata tällaisten asiain käsittelyä. Juuri jääkäriliikkeen järjestäytymisaikoina Ståhlberg selitteli painokkaasti miten tärkeätä
on, että laillisuuslinjaa, jonka hyväksi on tehty paljon uhrautuvaa työtä, pidetään elossa siltä varalta, että nuoriso epäonnistuisi.” (Ville Niskasen haastattelu. HSMTT kokoelma, kansio 12a. KA).
Bertel Pauligin pvk. Joulukuu 1914. SArk, pk 1842/Hma 20; Walter Hornin muistiinpanot. Ministeri Tankmar Hornin (Helsinki) hallussa; Apunen
1968, s. 100–101; Lackman 2000, s. 73–79.
Lackman 2000; Lackman 2004.
Lackman 2000, passim.
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114 Eero Kuussaaren haastattelu. HSMTT, kansio 12a. KA; Lackman 2000, s.
186–187; Lackman 2002 B, s. 17.
115 Esko Riekin haastattelu. HSMTT, kansio 12a. KA.
116 Väinö Tiirin haastattelu. HSMTT:n kokoelma, kansio 10a. KA; Lauerma
1966, s. 76–77; Soikkanen 1991, s. 55–56; Lackman 2000, s. 133–144
passim.
117 Lackman 2000, s. 144–148.
118 Esko Riekki 3.6.1919 Sotakuvia Oy:lle. Martti Riekin hallussa; Lackman
2000, passim.
119 Arvi Hällfors, Aktivistien toiminta Suomessa keväällä ja kesällä 1915. VIHK,
10a. KA; Wegelius 1938, s. 65–66; Lauerma 1966, s. 717–718; Niku 2004,
s. 177.
120 Bertel Pauligin pvk. januari 1915. SArk, pk 1842/Hma 20; Arvi Hällfors,
Aktivistien toiminta Suomessa keväällä ja kesällä 1915. VIHK 10a. KA; Turpeinen 1995, s. 34.
121 Esko Riekin muistelma, Auer 1935, s. 74; Vuorjoki 1932A, s. 133.
122 Vuorjoki 1932A, s. 133. Vrt. Soikkanen 1991; Soikkanen 1991A.
123 Lackman 2000, s. 148–184.
124 Vuorjoki 1932A, s. 138–139.
125 Futrell 1964, passim; Björkegren 1987, passim; Lackman 2000, passim.
126 Vuorjoki 1932A, s. 138–139. – Riekki asui sisarpuolensa Fanny ja Jonne
Grundströmin perheessä.
127 Lackman 2000, s. 163–165 ja passim; Lackman 2002, s. 14–17.
128 Wegelius 1929, s. 93; Vuorjoki 1932A, s. 147–148; Esko Riekin muistelma,
Auer 1935, s. 76.
129 Esko Riekin muistelma, Auer 1935, s. 76.
130 Alfred Kärjän kertomus 1933. SArk, pk 673; Maija Loukkolan haastattelu
6.3.1995.
131 Pöytäkirja 25.3.1916. Oulun poliisilaitos. Rikososasto Ca:7. Poliisitutkintapöytäkirjat 1916. OMA.
132 Esko Riekki 3.6.1919 Sotakuvia Oy:lle ja 15.2.1970 K. J. Kallialalle. Martti
Riekin hallussa; Esko Riekin haastattelu. HSMTT:n kokoelma, kansio 12 a.
KA; Lackman 2000, s. 152, 183, 193.
133 Luntinen 1985, s. 250–255; Lackman 2000, s. 122–131.
134 Lackman 2000, passim; Lackman 2004, s. 260–263.
135 Wegelius 1926, s. 202–208; Turpeinen 1980, s. 103–112; Lackman 2000, s.
128, 163.
136 Sihvo 1954, s. 74–75.
137 Wegelius 1926, s. 208–260; Vihtori Kosolan muistelma, Pekkola 1930, s.
107–119; Vilho Mäen muistelma, Pekkola 1930, s. 126–136; Pekkola 1930,
s. 120–125; Yrjö Konnin muistelma, Pekkola 1931, s. 233; Wegelius 1933,
s. 339–345; Kosola 1935, s. 68–82; Turpeinen 1980, s. 143–153; Lackman
2000, s. 163–166.
138 Esko Riekin haastattelu. HSMTT, kansio 12a. KA.
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Lackman 2000.
Wagelius 1929, s. 93; Esko Riekin muistelma, Auer 1935, s. 76.
Esko Riekin muistelma, Auer 1935, s. 76–77.
Jalmari Luodon muistelma, Auer 1935, s. 112–113.
Esko Riekin muistelma, Auer 1935, s. 78.
Lackman 2000, passim.
Gummerus 1928, s. 69–70; Suomen Vapaussota, ”Kun naisylioppilaiden
tehtäväksi tuli toimia kotimaassa jääkäriliikkeen puolesta”; Lackman 2000,
passim.
Mikko Koskisen muistelma 1934. SVIA, kansio 4. KA.
Esko Riekin muistelma, Auer 1935, s. 79–80; Esko Riekin haastattelu.
HSMTT:n kokoelma, kansio 12a. KA.
Kuultuaan Riekin kotona meneillään olevasta tarkastuksesta Oulun aktivistit
harkitsivat – näin on K. A. Wegelius väittänyt – hänen vapauttamistaan väkivalloin. ”Saatiin pian kokoon muutamia oululaisia ja Riekille lähetettiin sana,
että hän yrittäisi karata kotinsa luona, missä kadut miehitettäisiin.” Hän ei
innostunut kuitenkaan ajatuksesta, koska ”venäläisillä hänen arvelunsa mukaan ei olisi pitänyt olla mitään painavia syitä menettelyynsä”. Niinpä Jonne
Sundell, Heickell, Johansson ja Iikka Castrén, jotka olivat tulleet odottamaan
häntä tämän kotitalon portille, tapasivat santarmit saattamassa häntä tutkimuksiin. Wegelius 1926, s. 235–236).
Turpeinen 1980, s. 102; Lackman 2000, s. 128.
Wilkuna 1917, s. 5–31; Esko Riekin muistelma, Auer 1935, s. 82.
Wilkuna 1917, s. 26.
Heikki Jussilan pvk. 5.3.1916. Heikki Marttilan (Oulunsalo) hallussa.
Lackman 2000, passim.
Kosola 1935, s. 83–85.
Esko Riekin muistelma, Auer 1935, s. 84.
Pipes 1974, s. 299 ja passim.
Lauchlan 2002, s. 59.
Jalmari Luodon muistelma, Auer 1935, s. 117; Esko Riekin muistelma, Auer
1935, s. 83; Kosola 1935, s. 84; Lindén 1972, s. 48. – Tosin puolalaiset
syyttivät Venäjän turvallisuuselimiä kidutuksesta ja väittivät, että olisi jopa
valmistettu erityisiä kidutuslaitteita, kuten sormipihtiä jne. Lauchlan 2002,
s. 206 ja passim.
Lindén 1972, s. 48.
Väinö Kokon poika, opetusneuvos Eero Kokko on kertonut, että Esko
Riekki muisteli tapausta hänen opiskeluaikanaan Ostrobotnialla. Riekin kertoman mukaan hänen isänsä oli yrittänyt todellakin lahjoa venäläiset tutkijat.
Siitä ei ole tietoa, mihin maksettu rahasumma meni. Lahjuksen vaikutus jäi
toteamatta, koska vallankumous vapautti kaikki poliittiset vangit (Eero Kokon muistelus 4.11.2003).
Esko Riekin muistelma, Auer 1935, s. 84–89. – Riekki muisteli venäläisten
olleen varsin epävarmoja (Martti Riekki 11.6.2006 tekijälle).
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162 vrt. esim. Björne 1977; Turpeinen 1980; Lackman 2000.
163 Kosola 1935, s. 89–90; Esko Riekin muistelma, Auer 1935, s. 88.
164 Georg Edvard Ahlholmin muistelma, Pekkola 1930, s. 75–77; Kosola 1935,
s. 90; Riekin muistelma, Auer 1935, s. 88; Lindén 1972, s. 48.
165 Kosola 1935, s. 90–91; Riekin muistelma, Auer 1935, s. 88–89.
166 Esko Riekin Špalernajan päiväkirja 1917. Martti Riekin hallussa.
167 vrt. Aarne Sihvon muistiinpanot. Aarne Krogeruksen (Nurmijärvi) hallussa.
168 Kosola 1935, s. 91–92; Esko Riekin muistelma, Auer 1935, s. 89; vrt. Esko
Riekin Špalernajan päiväkirja 1917. Martti Riekin hallussa.
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s. 166–167.
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1987, s. 85.
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57 Ossi Holmströmin muistiinpanot. EK-VALPO I, amp XXXVI B 1a1 (Yleinen tilanne Ruotsissa). KA. – Aktivistien Tornion edustaja (Riekki?) tiesi kertoa kesällä, että muuan rouva oli pidätetty Haaparannassa, koska hänen hallussaan oli ollut Bodenin linnoituskarttoja ja muita vaarallisia tietoja. Ks. tiedonanto N:o 836/ 30.5.1920. Aktivistien keskuksen arkisto. SArk.
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RTsHIDNI, f. 516, op. 2, d. 1921/21; Lackman 1994, s. 42–44.
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1918. Suomen Asetuskok. 1918.
82 Uusi Suometar 25.11.1918; Näsi 1978, s. 219.
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112 Esko Riekki 15.4.1921 Oulun läänin maaherralle. OLKA Ea4:792. OMA.
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hmp A 4408 (Esko Riekki). KA. Vrt. Ahti 1987, passim.
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Linturi (1929–1930), E. V. Kuokkanen (1930–1931), Ernst von Born
(1931–1932), Niilo Solja (1931–1932). K. L. Oesch (1932), Arvo Manner
(1932), Eljas Erkko (1932), Y. W. Puhakka (1932–1936 ja 1936–1937) ja
Urho Kekkonen (1937–1939).
VALPO II, hmp A 4366 ja Sisäasiainministeriö 21.12.1919 EK:lle. EKVALPO I, hmp 13997, Etsivän Keskuspoliisin ja valtiollisen poliisin palveluksessa toimineet henkilöt. Supo; Suomen poliisipäällystö 1938; Uusi Suomi 17.12.1933.
Valtio- ja maanpetoksesta annettiin Riekin päällikkökaudella seuraava määrä
tuomioita: 1924 (valtiopetos 252/maanpetos 22), 1925 (103/-), 1926 (101/
11), 1927 (15/5), 1928 (89/96), 1929 (77/2), 1930 (337/13), 1931 (498/
20), 1932 (422/32), 1933 (516/42), 1934 (320/51), 1935 (239/18), 1936
(75/11) ja 1937 (84/12).(Ks. Lackman 1994, s. 64–66).
Lauchlan 2002, s. 174.
EK:n päällikön päiväkäsky 9.9.1924 N:o 31. EK–VALPO I, amp 1481. KA.
EK: päällikön päiväkäsky 24.9.1923 N:o 53. EK–VALPO I, amp 1481. KA.
EK–VALPO I, hmp 13950, KA; Esko Riekki 24.4.1924 Rudolf Holstille.
Rudolf Holstin kok. 57. KA; Hietaniemi 1992, s. 67; Heiskanen 1996, s.
20–23.
EK:n päällikön päiväkäsky 28.9.1923 N:o 54, 2.10.1923 N:o 59. EK–
VALPO I, amp 1481. KA.
EK:n päällikön päiväkäsky 18.1.1924 N:o 4. EK–VALPO I, amp 1481. KA;
Olli Riekin haastattelu 24.4.2004.
EK:n päällikön päiväkäsky 30.10.1923 N:o 61. EK–VALPO I, amp 1481.
KA. – Juopotteluun joutui puuttumaan myös EK:n Oulun alaosaston v. a.
päällikön Eino Weisell päiväkäskyssään N:o 3/22.9.1925. Hänen mukaansa
EK:n palveluksessa olevien ”tekemä pienikin virhe tahi ajattelematon teko
jopa sanakin tuottavat haittaa ja ikävyyksiä etsivän keskuspoliisin menestykselliselle toiminnalle, puhumattakaan siitä, että varsinaisen toiminnan kärsiessä jo lukuisat vastustajat saavat aihetta etsivän keskuspoliisin mustaamiseen
ja parjaamiseen” (Ks. OLKA K. D. 1 431/454-25. OMA).
Heiskanen 1996, s. 30.
Kansan Työ 27.3.1924, ”Työm. Väinö Kujalan kuolema Viipurin ohranassa”; EK–VALPO, KD-asiat 208/1541 1924 ko 207. KA; EK–VALPO, alaosaston kuulustelupöytäkirja akp 190/47. M 36 188/I. KA; Salkola 1967. –
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Kujalan omaiset, jotka arkun päälle asetetusta kiellosta huolimatta avasivat
arkun, tulivat siihen tulokseen, että tämä oli joutunut Viipurissa raa’an pahoinpitelyn kohteeksi ja menehtynyt saamiinsa vammoihin.
EK:n päällikön päiväkäsky 7.2.1924 N:o 8. EK–VALPO I, amp 1481. KA.
EK:n päällikön päiväkäsky 28.8.1922 N:o 57. EK–VALPO I, amp 1481.
KA.
EK:n päällikön päiväkäsky 6.3.1924 N:o 10 ja 6.5.1924 N:o 15. EKVALPO I, amp 1481. KA.
EK:n päällikön päiväkäsky 17.9.1924 N:o 32. EK–VALPO I, amp 1481.
KA.
EK:n päällikön päiväkäskyt 1924-26. EK–VALPO I. KA; Heiskanen 1996,
s. 26–29. Ks. Riekistä ja ”lafkan” sisäisistä asioista myös Uino 1997, paasim.
Esko Riekki 7.12.1923 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
Mäki 1995, pasim.
Esko Riekki 24.5.1928, 4.9.1929, 11.3.1930 Pontus Artille. Pontus Artin
kok. KA. Ks. yhteistyöstä eri viranomaisten kanssa Lackman 1994, s. 30–32.
Esko Riekki 14.12.1927 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
Esko Riekki 18.7.1927 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
Esko Riekki 15.3.1927 Hjalmar Procopélle. Hjalmar Procopén kok. KA.
Esko Riekki 14.12.1927 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA. – Sisäasiainministereinä toimivat Rieti Itkonen (1926–1927) ja Olavi Puro (1927).
Lackman – Sirvio 1999, s. 28–32, 38–40.
Lackman 1994, s. 30–32.
Mansner 1981, s. 300–307; Kettunen 1986, s. 136–139; Bergholm 1988, s.
330–333; Lackman 1994, s. 32.
Ks. SKP:n taktiikasta ja vaikutuksesta Hakalehto 1966, passim.
Esko Riekki 28.11.1927 Hjalmar Procopélle. Hjalmar Procopén kokoelma. KA.
Mansner 1981, s. 317.
Riekin ym. matka Saksaan ja Baltian maihin syksyllä 1923. EK–VALPO I,
amp 454. KA.
Graf 1987, s. 421–428; Lauchlan 2002, s. 61.
Riekin ym. matka Saksaan ja Baltian maihin syksyllä 1923. EK–VALPO I,
amp 454. KA.
Heiskanen 1996, s. 36.
Riekin ym. matka Saksaan ja Baltian maihin syksyllä 1923. EK–VALPO I,
amp 454. KA.
Sylvi Uino 6.6.1924 Urho Kekkoselle, Uino 1997, s. 13.
Riekin selostus Helsingissä marrask. 12.-17. pvnä 1925 pidetystä Suomen,
Viron ja Latvian valtiollisten poliisien päälliköiden kokouksesta ja ptk.
17.2.1925. EK–VALPO I, amp 454. KA.
Muistiinpanoja virolaisten ja latvialaisten vieraitten Helsingissä olon ajoilta
12-17.11.1925 ja Muistiinpanoja perjantaina 13.11.1925 pidetyistä esityksistä kommunistisen liikkeen kehityksestä ja nykyisestä tilasta Suomessa, Virossa ja Latviassa. EK–VALPO I, amp 454. KA.
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47 Ptk. 17.11.1925. EK–VALPO I, amp 454. KA.
48 Täydentävä ptk. 17.11.1925. EK–VALPO I, amp 454. KA.
49 EK:n PM 29.4.1926 ja Riekin kirje Prahan poliisipäällikölle 20.3.1926.
EK–VALPO I, amp III H 3. Kommunistien terroritekoja ja suunnitelmia.
KA.
50 Esko Riekki 18.9.1926 SisM:lle. VALPO II, hmp A 4408 (Esko Riekki).
KA.
51 Esko Riekki 28.3.1927 ja 1.11.1927 Hjalmar Procopélle. Hjalmar Procopén
kok. KA.
52 Esko Riekki 1.11.1927 Hjalmar Procopélle. Hjalmar Procopén kok.; Esko
Riekki 24.11.1927 Pontus Artille. Pontus Artin kok. Molemmat KA.
53 Esko Riekki 19.9.1927 ja 28.11.1927 Hjalmar Procopélle. Hjalmar
Procopén kok. KA.
54 Olli Riekin kok.
55 Rislakki 1982, s. 44; Lackman 1988, passim; Lackman 1994, passim; Esko
Riekin kirjeet Rob. Paulssonille 1926–32. Statens polisbyrå Ö 2:1. RA. –
Kirjeenvaihto ei ole tämän aiheen kannalta kovin merkittävä.
56 Korhonen 1966, s. 66–99.
57 Rislakki 1982, s. 44.
58 Elfengren 1997; Lackman 1994, s. 11–21; Lackman – Sirvio 1999, s. 17–
20.
59 Esko Riekki 31.12.1923 Rudolf Holstille. Rudolf Holstin kok. KA; Heiskanen 1996, s. 34.
60 EK:n henkilökunnan koulutus. Tri Römerin opetukset. EK–VALPO I, amp
XXII F 2 b. KA; Etsivän Keskuspoliisin ja Valtiollisen poliisin palveluksessa
toimineet henkilöt. Supo; Rislakki 1982, s. 44; Heiskanen 1996, s. 36;
Rislakki 1982, s. 44 ; Uino 1997, s. 9 ja passim.
61 Lackman 1994, s. 22.
62 Esko Riekin haastattelu 1958. Suomen 1920–40-luvun Historian Tutkimuksen Säätiön arkisto. KA.
63 Riekki 1936, s. 66.
64 Yhteistyötä eri viranomaisten ja ”valkoisten” järjestöjen kanssa oli edelleen.
EK:n Kajaanin alaosaston aloitteesta pidettiin 13.5.1924 neuvottelukokous
alaosaston päällikön, Kajaanin suojeluskuntapiirin piiripäällikön ja sotilasohjaajan, Paltamon nimismiehen, Kajaanin asemapäällikön, Kajaani – Kontiomäen rautatien rakennuspäällikön, Kajaanin poliisikomisarion ja rajavartioston edustajan kesken. Kokouksessa neuvoteltiin yhteistyöstä. Ks. Ptk.
13.5.1924. OLKA K. D. 1 192/433-24. OMA.
65 Lackman 1988, passim; Lackman 1994, s. 35–37; Tikka 2006, s. 36–43.
66 Urho Kekkosen, Kaarlo Hillilän ja Urho Pihan muistiot 4.4.1924,
17.12.1924, syysk. 1925 ja Urho Pihan muistio tammik. 1926. EK–VALPO
I, amp XXII E 2. KA; Lackman 1988, passim; Lackman 1994, s. 48–54.
67 Kekkosen, Pihan ja Hillilän muistio 4.4.1924. EK–VALPO I, amp XXII E
2. KA.
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68 = yhteistyöhön antautunut poliittinen rikollinen, kalvi eli tiedustelija.
69 Kekkosen, Pihan ja Hillilän em. muistio 4.4.1924. EK–VALPO I, amp XXII
E 2. KA; Lackman 1988, s. 208.
70 Aarne Korhosen, Kaarlo Löfvingin, Valter Vuoksen ja A. Hagelbergin kommentit em. muistioon. EK–VALPO I, amp XXII E 2. KA.
71 Kekkosen, Pihan ja Hillilän muistio 17.12.1924. EK–VALPO I, amp XXII
E 2. KA.
72 Kekkosen, Pihan ja Hillilän muistio 17.12.1924. EK–VALPO I, amp XXII
E 2. KA. – Rislakki ja Pankakoski toteavat, että tiedustelutoimisto perustettiin jo vuonna 1923 ja että sitä johti Jalmari Sinivaara eli Juri Sikorski (Rislakki 1982, s. 128; Pankakoski 1991, s. 14). EK:ta koskevissa komiteamietinnöissä, EK–VALPO I:n arkistoluettelossa eikä organisaatiokaaviossa tunneta lainkaan tällaista toimistoa. Rislakki ja Pankakoski tarkoittanevatkin
Valvontatoimistoa, jonka tehtävänä oli huolehtia tiedustelusta. Erillistä tiedustelutoimistoa ei liene perustettu.
73 Kekkosen, Pihan ja Hillilän muistio 17.12.1924. EK–VALPO I, amp XXII
E 2. KA.
74 Urho Kekkosen, Urho Pihan ja Kaarlo Hillilän muistio syyskuussa 1925;
Urho Pihan muistio 6.1.1926. Molemmat EK–VALPO I, amp XXII E 2.
KA; Lackman 1988, s. 212–213.
75 EK:n Oulun alaos. v. a. päällikön Eino Weisellin päiväkäsky N:o 3/22.9.1925.
OLKA K. D. 1 431/454 1925. OMA.
76 EK:n päällikön päiväkäsky 24.9.1925 N:o 20. EK–VALPO I, amp 1481.
KA.
77 Rislakki 1982, s. 74 muk.
78 Esko Riekki 23.9.1926 Kaarlo Hillilälle. EK–VALPO I, amp 473. KA.
79 Kaarlo Hillilän matkakertomus opintomatkasta Stuttgartiin, Berliiniin ja
Kööpenhaminaan 1.8.1926, Esko Riekki EK:n Oulun alaosaston päällikkö
Kaarlo Hillilälle 23.9.1926, Sikorski Hillilälle 5.9.1926, Kaarlo Hillilä EK:n
päällikölle 11.10.1926. Kaikki EK–VALPO I, amp 473. KA.
80 EK:n lausunto Jalanderin komitean mietintöön 1927. EK–VALPO I, amp
445. KA.
81 Esko Riekin merkintä Urho Kekkosen ilm. 1.4.1926 yhteydessä. EK–VALPO
I, amp XXII G1. KA.
82 Freedy Kekäläinen 25.9.1979 Matti Lackmanille.
83 Luettelo EK:n Terijoen alaos. tutk. vankilan kirjallisuudesta; V. Vuoksi EK:n
pääosastolle 4.2.1924 ja EK:n Sortavalan alaos. pääosastolle 3.2.1925. EK–
VALPO I, amp XXII G. KA; Lackman 1994, s. 54. – Hyvänä Vuoksi piti
esimerkiksi tunnettua Paul Dukesin teosta Punaisen hämärän maa. Sortavalan alaosaston pidätyssellissä oli 1925 mm. seuraavat teokset: Fordin Kansainvälinen juutalaisuus, Dukesin Punaisen hämärän maa, Olsonin Venäjä ennen ja nyt, Nilusin Juutalaisten salainen ohjelma, Wegeliuksen Aseveljet I, Malinskin Tsekan kätköistä, Laurilan Nykyaikaisen kommunismin opit ja Thurandin Kun valtikka on Judalla.
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84 Kun Riekki kuoli 1973, Hagelstamin kirjakauppa myi kirjaston niteet yksitellen keräilijöille, joita lienevät Riekin merkinnät ja kriittiset kannanotot
kiinnostaneet (Olli Riekin haastattelu 21.2.1995; Martti Riekin haastattelu
20.1.2005). Riekin vähäisessä kirjallisuusjäämistössä hänen pojallaan Olli
Riekillä olivat mm. seuraavat teokset: E. Pärnänen, Bolshevikit. Silminnäkijän
havaintoja ja mietteitä (Porvoo 1922), Eino J. Parmanen, Kommunismin lumoissa (Porvoo 1927), Matti A. Mustonen ja Bolsevikien jumalattomuusliikkeen kasvot (Helsinki 1941).
85 Hietaniemi 1992, s. 79–83.
86 Hakalehto 1966, s. 166–168, 186–187; Lackman 1985, s. 64–65; Hokkanen 1986, s. 396–399; Hietaniemi 1992, s. 85–86. – Kallion hallituksen
varsinaisena sisäasiainministerinä toimi Vilkku Joukahainen, joka oli lomalla
tapahtumien aikaan.
87 Mietintö ja ehdotus Etsivän keskuspoliisin uudelleen järjestämisestä. EK–
VALPO I, amp 445. KA.
88 Ask. 119/1925; EK:n päällikön päiväkäsky 30.3.1925 N:o 7. EK–VALPO I,
amp 1481. KA.
89 Suomen Sosialidemokraatti 20.9., 13.10, ja 14.10.1926; Helsingin Sanomat 8.10.1926; Maakansa 14.10.1926; Ilkka 14.10.1926: Tanner 1966, s.
83–85¸Hietaniemi 1992, s. 98–99, 103–107.
90 Uino 1997, s. 13–97.
91 Uino 1985, s. 56–57.
92 Turun Sanomat 23. ja 26.10.1926; Uino 1985, s. 54–62.
93 Komitea, joka asetettu laatimaan ehdotusta etsivän keskuspoliisin supistamisesta ja siirtämisestä varsinaisen poliisin yhteyteen. EK–VALPO I, amp 445.
KA; Hietaniemi 1992, s. 108–109.
94 Uino 1997, s. 98–99.
95 Asetus 19.8.1927 N:o 233; VN:n päätös, joka sisältää Sisäasiainministeriön
poliisitoimiston ja sen alaisena toimivan EK:n ohjesäännön 24.11.1927.
EK–VALPO I, amp XXII E 6. KA; Hietaniemi 1992, s. 108–109.
96 Ahti 1987, s. 85 ja passim; Elfengren 1997, passim; Pankakoski 1991, s. 20.
97 Kronlund 1988, s. 160–161, 275, 292.
98 Heiskanen 1989, s. 21–86, 118, 189.
99 Mietintö ja ehdotus Etsivän Keskuspoliisin uudelleen järjestämisestä 22.12.1923.
EK–VALPO I, amp XXII E 6. KA.
100 Pankakoski 1991, s. 20–21.
101 Rislakki 1982, s. 74.
102 Venäläiset emigrantit: Schulz-Larionov-juttu. EK–VALPO I, amp XXI B.
KA; Pankakoski 1991, s. 131.
103 Pankakoski 1991, s. 131–132.
104 Esko Riekki 26.5.1927 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
105 Esko Riekki 18.7.1927 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
106 Vrt. Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975, s. 153.
107 Esko Riekki 7.9.1927 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
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108 Esko Riekki 18.7.1927 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
109 Esko Riekki 7.9.1927 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
110 Esko Riekki 24.9.1927 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA. – Riekkiä harmitti se, että YE oli ”tiellä” EK:n yrittäessä tutkia emigrantteja. ”Ikävää on
aina painaa yleisesikuntaakaan, mutta kun hallitus painostaa meitä toimintaan esim. emigrantteja vastaan nyt – kun vuosia olemme saaneet huutaa
heistä kuuroille korville – niin y. e. on tiellä – tutkimuksissamme”, Riekki
kirjoitti 27.10.1927 Artille (Esko Riekki 27.10.1927 Pontus Artille. Pontus
Artin kok. KA).
111 Esko Riekki 24.11.1927 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
112 Esko Riekki 26.1.1928 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
113 Esko Riekki 2.2.1928 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
114 Esko Riekki 13.10.1931 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
115 Esim. Onni Niirasen kertomus 1921 ja Armas Laitisen kertomus 1921. EK–
VALPO I, amp III L 1. KA; Evä 1918; Parkkari 1970, s. 82–85; Lackman
2000, s. 635–680.
116 Salomaa 1992, passim.
117 Lackman 1994; Lackman 2000.
118 Isaksson 1989; Lackman 1997; Saarela 1996.
119 Hyvönen 1968, s. 172; Saarela 1996, s. 67–100 ja passim.
120 Ossi Holmström 21.10.1922 SisM:lle (jälj.). EK–VALPO I, amp III E 5.
KA.
121 SKP:n sotilaslinjan toiminnasta: Hakalehto 1966, passim; Salomaa 1992,
passim; Saarela 1996, passim.
122 Degras 1960.
123 Saarela 1996, passim.
124 Punaupseeriluettelo 1924; Punaupseeriluettelo 1926. OLKA K. D. 1 720/
439-26. OMA; Punaupseeriluettelo 1932. OLKA K. D. 6 95/46-32. OMA.
125 Punaupseeriluettelo 1924; Punaupseeriluettelo 1926. OLKA K. D. 1 720/
439-26. OMA.
126 Punainen Karjala 13.12.1924, ”Kansainvälinen sotakoulu kuusivuotias”.
127 Vapaus 4.8.1925.
128 Vapaus 30.1.1926, ”’Sotakoulun poika’”, Eino Ruohonen.
129 Esko Riekki 19.12.1925 UM:lle (jälj.). EK–VALPO I, amp III E 5 a. KA.
130 A. Haczell 1.10.1926 UM:lle (jälj.). EK–VALPO I, amp III E 5. KA.
131 Muistiinmerkintä 21.10.1926. EK–VALPO I, amp III E 5a. KA.
132 Esko Riekki 18.10.1926 UM:lle (jälj.). EK–VALPO I, amp III E 5. KA.
133 Esko Riekki 26.1.1928 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
134 Esko Riekki 16.2.1928 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
135 Vapaus 11.12.1928, ”Kymmenen vuotta”, P. Toiviainen.
136 Salomaa 1992, s. 116–125.
137 Pankakoski 1991, s. 23–40, 62–67, 72–74.
138 Vähä 1974, s. 111–157; Alava 1976, passim; Deacon 1987, s. 287–305;
Pankakoski 1991, s. 137–140.
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139 Pankakoski 1991, s. 12, 14–15.
140 Pankakoski 1991, s. 139–140, 144. – Opperputista myös EK:n
sanomalehtikatsaus N:o 31/1927. Artin kok. KA.
141 Riekin huomautus 20.3.1927. Schultz–Larionov-juttu. EK–VALPO I, amp
440. KA.
142 Esko Riekki 18.7.1927 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
143 Esko Riekki 7.9.1927 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
144 Esko Riekki 24.9.1927 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
145 Esko Riekki 20.10.1927 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
146 Esko Riekki 27.10.1927 ja 24.11.1927 Pontus Artille. Pontus Artin kok.
KA.
147 Esko Riekki 26.1.1928 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
148 Esko Riekki 2.2.1928 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
149 Esko Riekki 21.3.1928 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA; Pankakoski
1991, passim.
150 Riekki 26.3.1926 Sis.M:lle. EK–VALPO I, amp XXI A 2. KA; Tigerstedt
1943, s. 112–141; Pankakoski 1991, s. 145.
151 Honka 1972, s. 122–136; Björne 1977, s. 1–287; vrt. Lackman 2000, s.
109–114.
152 Hakalehto 1966, s. 186; Hyvönen 1968, s. 280–293.
153 Proletaaari 14/1923; Parkkari 1970, s. 128–129; Lackman 1985, passim.
154 Hakalehto 1966, passim; Upton 1970, passim; Lackman 1985, passim.
155 Parkkari 1970, s. 128–129. – Pidätyksien alkaessa maassa oli Lauri Ingmanin hallitus (1924–1925), jonka sisäministerinä toimi Gunnar Sahlstein.
Marraskuussa 1925 elettiin jo Antti Tulenheimon hallituksen aikaa (1925) ja
Matti Auran sisäministerikautta.
156 Parkkari 1970, s. 133–136; Honka 1972, s. 123–124.
157 Karjala 15.9.1926.
158 Esko Riekki 17.9.1926 Esko Heilimolle. VALPO II, hmp A 4408. KA.
159 Parkkari 1970, s. 153–163.
160 Esko Riekki 18.7.1927 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
161 Parkkari 1970, s. 164–166.
162 Hiitonen 1953, s. 223–241; Hyvönen 1971, s. 65–99; Lackman 1982, s.
204–215; Mäkelä 1989, s. 249.
163 Esko Riekki 24.11.1927 Pontus Artille. Pontus Artin kok; Esko Riekki
28.11.1927. Hjalmar Procopén kok. Molemmat KA.
164 Esko Riekki 28.11.1927 Hjalmar Procopélle. Hjalmar Procopén kok. KA.
165 Esko Riekki 14.12.1927 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
166 Freedy Kekäläinen 25.9.1979 Matti Lackmanille; Lackman 1982, passim.
167 Freedy Kekäläinen 25.9.1979 Matti Lackmanille; VN:n ptk. 26.10.1928, s.
501. KA; Lackman 1982, s. 206–207.
168 Rasia kosk. aineisto. EK–VALPO I, hmp 669. KA; Freedy Kekäläinen
25.9.1979 Matti Lackmanille; Lackman 1982, s. 207–208.
169 Hakalehto 1966, passim.
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170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

Esko Riekki 29.2.1928 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
Presidentin päiväkirja II, s. 62–63.
Upton 1970, s. 95–97, Hyvönen 1971, s. 70–71.
Hakalehto, s. 115; Hyvämäki 1964, s. 147–168; Presidentin päiväkirja II, s.
69 ja passim.
Iltalehti 19.4.1928; Helsingin Sanomat 20.4.1928; Arbetarbladet 20.4.1928;
Työväenjärjestöjen Tiedonantaja 19.4.1928; Iltalehti 19.4.1928; Suomen
Sosialidemokraatti 20.4.1928; Helsingin Sanomat 20.4.1928.
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Presidentin päiväkirja II, s. 62–63; Jääskeläinen 1977, s. 445–452.
Presidentin päiväkirja II, s. 258–259, 298–299.
Esko Riekki 20.5.1929 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
Esko Riekki kollegoilleen 30.5.1929. VALPO II, hmp A 4408. KA.
Upton 1970, s. 98–99; Kommunistinen Internationaali, s. 268–396; Lackman 1985, s. 163–165, 180–181; Siltala 1985, passim.
Etsivän Keskuspoliisin tiedonanto N:o 245/1932. OLKA KD 6 18/41-32.
OMA; Tuominen 1958, s. 28–317; Äikiä 1958, s. 131–133; Lackman 1983.
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I, amp I. D. KA; EK:n pääosaston tilannekats. N:o 2/helmikuu 1930.
OLKA K. D. 1 108/428-30. OMA; Lackman 1985, s. 143–179.
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109; Hakalehto 1967, s. 235; Lackman 1981, s. 209–210.
Vilho Honkasen kptk. KKO 487 S. D. 1930 N:o 117. KA; EK–VALPO I,
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E. K:n Tiedonantaja (Poliittisen poliisin äänenkannattaja) 13.5.1931 N:o 1;
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Upton 1970, s. 98–99; Kommunistinen Internationaali, s. 268–396;
Lackman 1985, s. 163–165, 180–181; Siltala 1985, passim.
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Esko Riekki 20.5.1929 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA; Uola 1979, s.
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Siltala 1985, s. 53–55; Virkkunen 2002, s. 182–183; Niinistö 2003, s. 20–
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Presidentin päiväkirja II, s. 350–351.
Mylly 1989, s. 252–253.
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251 Korhonen 1966, s. 201; Lehtola 1994, s. 143–144, 398.
252 Korhonen 1966, s. 201–202; Lehtola 1994, s. 143–144, 398.
253 Jääskeläinen 1977, s. 472–473.
254 Hyvämäki 1971, s. 15–16; Salokangas 1987, s. 644; Vahtola 2003, s. 353;
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256 Tanner 1966, s. 115–116.
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Tutkimuksen Säätiön arkisto. KA; Leinonen 1960, s. 86.
260 Sihvo 1956, s. 210–211; Vuorimaa 1967, s. 204–207; Jääskeläinen 1977, s.
474; Siltala 1985, s. 109–124; Virrankoski 2001, s. 813–814; Niinistö
2003, s. 57.
261 Siltala 1985, s. 261.
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263 Jääskeläinen 1977, s. 475; Siltala 1985, s. 109–124; Virrankoski 2001, s.
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58 (Presidentin päiväkirja II, s. 488; Jääskeläinen 1977, s. 474–476).
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266 Helsingin Sanomat 8.7.1930. ks. myös Sampsa Kaataja, Tamperelaiset lapualaisten matkassa vuonna 1930. htt://www.uta.fi/koskivoimaa/valta/191840/talonpoikaismar.htm.
267 Helsingin Sanomat 8.7.1930, ”Marssin jälkeen”.
268 Leinonen 1960, s. 84, 92.
269 Paavo Susitaipaleen haastattelu. Suomen 1920–40-luvun Historian Tutkimuksen Säätiön arkisto. KA; Sihvo 1956, s. 214; Niinistö 2003, s. 72–73.
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271 K. L. Oeschin haastattelu. Suomen 1920–40-luvun Historian Tutkimuksen
Säätiön arkisto. KA.
272 Esko Riekin haastattelu 1958. Suomen 1920–40-luvun Historian Tutkimuksen Säätiön arkisto. KA; Mannerheim 1951, s. 468–469.
273 SKP:n päätöksiä I, s. 487; Lackman 1985, s. 185.
274 Die Kommunistische Internationale 13.1.1930 N:o 44; EK:n pääosasto
7.7.1930 Sisäministeriölle. Selostus kommunistien toiminnasta sekä lapualaisuuden ajalta 1. 6.–26.6.1930. SisM K. D. 87/515-30. KA; Lackman
1985, s. 186.
275 EK:n päällikkö 1.7.1930 Sisäministeriölle. SisM K. D. 84/514-30. KA.
276 YE:n raportit 22.7.1930, 8.8.1930 ja15.8.1930. EK–VALPO I, amp III H 3. KA.
277 EK:n virkailijoiden kannanottoja YE:n informaatioon elokuussa 1930. EK–
VALPO I, amp III H 3. KA.
278 Esko Riekin muistinpano 22.8.1930. EK–VALPO I, amp III H 3. KA.
279 EK:n pääosaston päällikön kiertokirje alaosaston päälliköille ja edustustoille
28.8.1930. EK–VALPO I, amp III 3. KA.
280 Toveri 2/1930, ”Aktiivisuus vaiko, passiivisuus”; SKP:n päätöksiä I, s. 351;
SKP:n Tiedonantaja 2/1930, ”Suhteestamme terroriin”; SKP:n Tiedonantaja
3/1930, ”Vieläkin yksilöllisestä terrorista”; EK–VALPO I, amp III E 4e (Punaisten Rintamamiesten Liitto). KA; Antikainen 1934, s. 477–478; Lackman 1985, s. 188–189.
281 Lackman 1985, s. 189–191.
282 Hietaniemi 1992, s. 151.
283 Kesän 1930 aikana joutui kyydityksi mm. moni kansanedustaja (Konstantin
Talvio; Arvo Lehto; Jalmari Rötkö; Eino Pekkala; Kalle Kulmala; August Turunen; William Tanner; Asser Salo; Juho Perälä; Kalle Kyhälä; Kalle Meriläinen ja Emil Tabell). Presidentin päiväkirja II, s. 481, 494; Siltala 1985, s.
167–168; Hietaniemi 1992, s. 151–152; Virrankoski 2001, s. 810–814;
Niinistö 2003, s. 56–59.
284 Presidentin päiväkirja II, s. 529; Hietaniemi 1992, s. 152.
285 Siltala 1985, s. 343–349.
286 Ville Bang 18.8.1930 Etsivän Keskuspoliisin alaosastojen päälliköille ja edustajille. EK–VALPO I, hmp 4366. KA.
287 Sisäasiainministeriön kirjeet 11.9.1930 (6169) ja 20.10.1930 (1732). KA;
Hietaniemi 1992, s. 154.
288 Esko Riekki 11.9.1930 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
289 Esko Riekin haastattelu 1958. Suomen 1920–40-luvun Historian Tutkimuksen Säätiön arkisto. KA.
290 en.wikipedia.org/wiki/1927; www.britac.ac.uk/pubs/src/popper/part1.html20k. Mm. Proletaari syytti Itävallan sosiaalidemokraatteja työläisten pettämisestä. Ks. Proletaari N:o 2/syyskuu 1927; Esko Riekki 19.9.1927 ja
15.3.1927 Hjalmar Procopélle. Hjalmar Procopén kokoelma. KA.
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291 Lackman 2000, s. 370–371.
292 Hyvämäki 1964, s. 145–148; Jääskeläinen 1977, s. 458–459; Virrankoski
2001, s. 814.
293 Hyvämäki 1964, s. 148, 155–163.
294 Esko Riekki 4.9.1930 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
295 Jalmari Finne 23.9.1930 Esko Riekille. Jalmari Finnen kok. KA.
296 Esko Riekki 21.9.1930 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
297 Esko Riekki 29.9.1930 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
298 Jalmari Finne 11.10.1930 Esko Riekille. Jalmari Finnen kok. KA.
299 SVT XXIX. Vaalitilasto A 15. Eduskuntavaalit vuonna 1930.
300 Virrankoski 2001, s. 814.
301 Enävaara 1966, s. 46.
302 Aktivisti- ja jääkäripiirien Ståhlberg-kaunan takana oli myytti hänen kielteisestä suhtautumisestaan jääkäriliikkeeseen. Kun sotilaskoulutusta Saksalta
hankkia päättäneet ylioppilaat olivat kysyneet professorinsa mielipidettä, hän
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Koska Suomesta tuli 1919 tasavalta, ja tasavaltalaisuus oli monien konservatiivien, aktivistien ja jääkäreiden mielestä bolševististen ainesten hyysäämistä, he vihasivat siksikin tasavaltalaisuuden symboliksi noussutta Ståhlbergia (Paavo Talvela 6.3.1931 K. A. Wegeliukselle. Wegeliuksen kok., kansio 9.
JoMA; Eero Kuussaari 20.7.1932 K. A. Wegeliukselle. Wegeliuksen kok,
kansio 10. JoMA; Väinö Kokko, Jalmari Kara, Sulo Kallio 1935. Isak Kaiteran järjestämätön arkisto. OMA; Esko Riekin ja Jalmari Finnen kirjeenvaihto
1930. Jalmari Finnen kok. KA; K. A. Wegelius 31.10.1931 E. E. Kailalle.
Suomen 1920–40-luvun Historian Säätiön arkisto. KA; Esko Riekin haastattelu 1958. Suomen 1920–40-luvun Historian Säätiön arkisto. KA; Kosola
1935; Österman 1966; Vuorimaa 1967; Blomstedt 1969, s. 475–476, 478
ja passim; Hyvämäki 1971, s. 209–230; Siltala 1985; Virrankoski 2001).
303 Blomstedt 1969, s. 470–481; Hyvämäki 1971, s. 210–211; Jääskeläinen
1977, s. 478; Lehtola 1994, s. 164–167. Vrt. Pellervo Leinon haastattelu,
Erkki Raappanan haastattelu. Suomen 1920–40-luvun Historian Tutkimuksen Säätiön arkisto. KA.
304 Iltalehti 15.10.1930; Uusi Suomi 15.10.1930; Suomenmaa 15.10.1930;
Hufvudstadsbladet 15.10.1930; Suomen Sosialidemokraatti 15.10.1930;
Sihvo 1956, s. 215; Perälä 1998, s. 152–156.
305 K. A. Wegelius 31.10.1931 E. E. Kailalle. Suomen 1920–40-luvun Historian Säätiön arkisto. KA.
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306 Esko Riekin haastattelu. Suomen 1920–40-luvun Historian Tutkimuksen
Säätiön arkisto. KA.; Presidentin päiväkirja II, s. 541–542.
307 Esko Riekin haastattelu. Suomen 1920–40-luvun Historian Tutkimuksen
Säätiön arkisto. KA. – Käsitystä siitä, että Ståhlbergin kyyditsemisestä oli puhuttu varsin yleisesti vahvistaa myös Ragnar Nordströmin kertomus. Matkustaessaan hiukan ennen Ståhlbergin kyyditystä Paavo Talvelan kanssa junalla Baltian läpi, he olivat keskustelleet Lapuan liikkeestä ja kyydityksistä.
Tällöin Talvela oli todennut olleensa aina niitä vastaan. ”Ståhlberg oli ainoa,
joka Talvelan käsityksen mukaan olisi hyvin ansainnut kyydityksen” (Nordström 1991, s. 196).
308 Esko Riekin haastattelu. Suomen 1920–40-luvun Historian Tutkimuksen
Säätiön arkisto. KA.
309 Presidentin päiväkirja II, s. 525–526; Hyvämäki 1971, s. 212.
310 K. L. Oeschin haastattelu. Suomen 1920–40-luvun Historian Tutkimuksen
Säätiön arkisto. KA; Presidentin päiväkirja II, s. 530–531; Sihvo 1956, s.
216; Nordström 1991, s. 196; Seppälä 1998, s. 58–59.
311 Hyvämäki 1971, s. 214–215, 226.
312 Helsingin Sanomat 9.5.1931, ”Oliko E. K. ennakolta tietoinen - - -”; Helsingin Sanomat 10.5.1931, ”E. K. ja presidentti Ståhlbergin kyyditys”; Erkki
Raappanan haastattelu. Suomen 1920–40-luvun Historian Tutkimuksen
Säätiön arkisto. KA; Blomstedt 1969, s. 479; Hyvämäki 1971, s. 228–229;
Siltala 1985, s. 350; Alanen 1987, s. 214–222; Lehtola 1994, s. 178–181.
313 Presidentin päiväkirja II, s. 529; Siltala 1985, s. 350–351; Lehtola 1994, s,
178–181.
314 Tanner 1966, s. 125–126; Jääskeläinen 1977, s. 483.
315 Esko Riekki 25.10.1930 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
316 Hyvämäki 1971, s. 213–214.
317 Blomstedt 1969, s. 479.
318 Hyvämäki 1971, s. 226–227.
319 Esko Riekin haastattelu. Suomen 1920–40-luvun Historian Tutkimuksen
Säätiön arkisto. KA.
320 Heiskanen 1996, s. 67–70
321 Esko Riekki 5.8.1931 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
322 Esko Riekki 17.12.1930 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
323 Esko Riekki 5.8.1931 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
324 Esko Riekki 13.10.1931 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
325 Blomstedt 1969, s. 474.
326 Hokkanen 1986, s. 56–61; Virrankoski 2001, s. 815–816.
327 Leinonen 1960, s. 155; Hirvikallio 1958, s. 51; Blomstedt 1969,s. 483–
484; Mäenpää 1980, s. 21.
328 Isänmaan ja Lain puolesta. KA; Uino 1985, s. 233; Turpeinen 1995, s. 96–97.
329 Esko Riekki 17.12.1930 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
330 Hokkanen 1986, s. 62–67; Virrankoski 2001, s. 815; Esko Riekki 20.1.1931
Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
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Virrankoski 2001, s. 815–816.
332 Jalmari Finne 8.2.193 1 Esko Riekille. Jalmari Finnen kok. KA. – Aktivisti
väitti Suomen tarvitsevan jälleen Eugen Schaumanin ja Bobi Sivenin kaltaisia
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333 Esko Riekki 20.2.1931 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
334 Österman 1966, s. 81–82; Vuorimaa 1967, s. 221–222; Selén 1991, s. 231;
Virrankoski 2001, s. 815–816.
335 Esko Riekki 20.2.1931 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
336 Paavo Talvela 6.3.1931 K. A. Wegeliukselle. K. A. Wegeliuksen kok, kansio
9. JoMA.
337 Oskari Tokoi 12.3.1931 O. V. Itkoselle. O. V. Itkosen kok. Aa:1. OMA.
338 Selén 1991, s. 231.
339 Lackman 1985; Maijala 2005.
340 Suomen Sosialidemokraatti 22.9.1931, ”Puhdistusta tarvitaan”, pk.
341 Maakuntain Liikkeen ohjelma ja sen perustelut. Maakuntain edustajista Helsingissä Ostrobotnialla 22. X.1931 hyväksymä ohjelma (Viipuri 1931); Uusi
Suomi 23.10.1931, ”Eilisen kokouksen ohjelma” (pk); Uusi Suomi 23.10.1931,
”Suuren lähetystön kokouksessa hyväksyttiin Viipurin ohjelma hyvin yksimielisesti”; Uusi Suomi 23.10.1931, ”Eilisen kokouksen ohjelma” (pk); Uusi
Suomi 24.10.1931, ”’Otetta ei nyt ole hellitettävä!’ Ostrobotnian kokous
päätyi eilen. Liikkeelle valittiin n. 50-miehinen valtuuskunta”; Lackman
1985, s. 202–203.
342 Maakuntain liikkeen johto 29.10.1931, 10.11.1931, 12.11.1931, 17.11.1931,
23.11.1931, 14.12.1931, 15.12.1913, 17.12.1931 valtuuskunnan jäsenille
ja piirimiehille. Loimaan liikkeen arkisto. TYHL; Lackman 1985, s. 203.
343 Lackman 1985, passim.
344 Tiedottajan kirjeitä Esko Riekille. VALPO II, amp 64 (Maakuntain liike,
remonttiliike). KA.
345 Esko Riekki 30.10.1931 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
346 Jalmari Finne 31.10.1931 Esko Riekille. Jalmari Finnen kok. KA.
347 Esko Riekki 13.10.1931 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
348 Jalmari Finne 5.11.1931 Esko Riekille. Jalmari Finnen kok. KA.
349 Suomen Sosialidemokraatti 9.11.1931, ”Eduskunnan velvollisuus”, pk; Maakansa 10.11.1931, ”Selvitystä kaipaava asia”; Esko Riekin merkintä Suomen
Pienviljelijän 20.11.1931 uutisen sivussa. EK–VALPO I, amp 515. KA.
350 Esko Riekki 18.11.1931 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
351 Jalmari Finne 19.11.1931 Esko Riekille. Jalmari Finnen kok. KA; Lackman
1985, s. 203.
352 Esko Riekki 18.11.1931 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
353 Jalmari Finne 18.11.1931 Esko Riekille. Jalmari Finnen kok. KA.
354 Mäenpää 1980, s. 24.
355 Esko Riekki 5.11.1931 Ernst von Bornille. Ernst von Borns brev. SLSA
1103.
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356 Maakansa 10.11.1931, ”Selityksiä kaipaava asia”. Ks. myös Ahti 1990, s.
138–143.
357 Brander 1974, s. 44; Mylly 1989, s. 278; Ahti 1990, s. 142
358 Järjestöön kuuluivat maalaisliitosta Toivo Helojärvi ja Lassi Hiekkala, edistyspuolueesta Eero Erkko, Eero Rydman ja Urho Toivola sekä RKP:stä Colliander ja John Österholm (Into Auer 5.4.1932 Ernst von Bornille. VALPO
II, amp 64. KA; Mylly 1989, s. 285–287; Ahti 1990, s. 139–141; Turpeinen
1995, s. 97–101; ks. myös http://www.vapaamielistenklubi.fi/lapuanliike.htm.
359 ILP:n Oulun kokouksen pöytäkirjaote 8.12.1931. VALPO II, amp 64 I. L.
P. KA; vrt. Mylly 1989, s. 287.
360 Esko Riekin haastattelu 1958. Suomen 1920–40-luvun Historian Tutkimuksen Säätiön arkisto. KA; Turpeinen 1995, s. 97–101.
361 Ajan Sana 30.11.1931, ”Missä levottomuutta maahan provosoidaan?”; Sosialidemokraatti 28.11.1931, ”Remonttiliike viljankeruussa maakunnassa”,
29.11.1931, ”Ryövärijuttuja Suomesta”;Turun Sanomat 27.11.1931, ”Remonttiliike viljan keruussa”; Ajan Sana 30.11.1931, ”Se hämäräperäinen viljankeräys”; Uusi Suomi 1.12.1931, ”Mihinkä on pyritty?”, pk; Helsingin Sanomat 1.12.1931, ”Muut lehdet”. Suomen
362 Suomen Sosialidemokraatti 29.11.1931, ”Ryövärijuttuja Suomesta”.
363 Hjalmar Procopén muistiinpanot. Procopén kok., kansio 45 (Lapuan liike).
KA; Vp:n ptk:t 1931 II, s. 1347; Mäenpää 1980, s. 27. – Virkkunen oli jättänyt eduskunnalle kysymyksen marraskuun loppupäivinä. Suomen Sosialidemokraatti 25.11.1931, ”Ed. Virkkunen kysyy valtiokaappauksesta”; Ajan
Sana 25.11.1931, ”Vallankaappaushuhujen levittely”.
364 VP 1931, ptk II, s. 1348; von Born 1954, s. 296–297; Mäenpää 1980, s.
27–28.
365 Esko Riekki 2.12.1931Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
366 Jalmari Finne 3.2.1932 Esko Riekille. Jalmari Finnen kok. KA; Ahti 1990, s.
143–152.
367 Esko Riekki 10.2.1932 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA. – Rintamamiehistä Siltala 1985, s. 333–337; Ahti 1990, s. 143–152.
368 Esko Riekki 10.2.1932 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA. – ks. maalaisliiton puolueohjelmasta. Mylly 1989, s. 290–299.
369 Perälä 1998, s. 266.
370 Paavo Susitaipaleen haastattelu. Suomen 1920–40-luvun Historian Tutkimuksen Säätiön arkisto. KA; Lauri Ruotsalo 3.3.1932 isälleen. F. F. Ruotsalo
Eba: 7/37. OMA; Mäenpää 1980, s. 35. – Erichin puoliso oli kiihkeän lapualaisen de la Chapellen entinen vaimo.
371 K. L. Oeschin haastattelu. Suomen 1920–40-luvun Historian Tutkimuksen
Säätiö. KA.
372 Mäenpää 1980, s. 36–38.
373 Leinonen 1960, s. 185–189.
374 Jalmari Finne 26.2.1932 Esko Riekille. Jalmari Finnen kok. KA.
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375 Leinonen 1960; Mäenpää 1980, s. 39–42; Ahti 1990; Perälä 1998, s. 266.
376 Ahti 1990, s. 174–177.
377 Sihvo 1956, s. 222–235; Mäenpää 1980, s. 60–65; Ahti 1990, s. 188–196;
Perälä 273–274.
378 Esko Riekki 17.2.1932 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA; Ahti
1990, s. 152.
379 Jalmari Finne 26.2.1932 Esko Riekille. Jalmari Finnen kok. KA.
380 Ahti 1990, s. 177, 216–217, 221, 247.
381 Jalmari Finne 3.3.1932 Esko Riekille. Jalmari Finnen kok. KA.
382 Uino 1997, s. 182–190, 200.
383 K. L. Oeschin haastattelu. Suomen 1920–40-luvun Historian Tutkimuksen
Säätiö. KA.
384 Jääskeläinen 1977, s. 501.
385 Siltala 1985, s. 352–355.
386 Mylly 1989, s. 288; Turpeinen 1995, s. 116.
387 Pohjolan Sanomat 22.10.1932, ”E. K”, U. H. (pk); Turpeinen 1995, s. 121–
122.
388 Ahti 1990, s. 303.
389 Esko Riekki 18.3.1932 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
390 Esko Riekki 2.4.1932 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
391 Ölövi = olla muina miehinä, tietämätön (Viirret 2002, s. 139).
392 Turpeinen 1995, s. 103–119.
393 Ahti 1990, s. 306–311; Turpeinen 1995, s. 123–124; Lackman 2000, s.
692.
394 Riekki 1936.
395 Esko Riekin haastattelu 1958. Suomen 1920–30-luvun Historian Tutkimuksen Säätiön kok. KA.
396 Jalmari Finne 6.3.1932 ja 20.3.1932 Esko Riekille. Jalmari Finnen kok. KA.
397 Esko Riekki 18.3.1932 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
398 Esko Riekki 18.3.1932 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA; Selén
1991.
399 Ahti 1990, s. 313–318.
400 Esko Riekki 27.5.1932. Jalmari Finnen kok. KA.
401 Esko Riekki 18.3.1932 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
402 Jalmari Finne 20.3.1932 Esko Riekille. Jalmari Finnen kok. KA.
403 Mäenpää 1980, s. 156–162; Kakkuri 1999, s. 307–324.
404 Ks. Lackman 1985, passim.
405 Esko Riekki 20.6.1932 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
406 Lackman 1985, passim.
407 Esko Riekki 20.6.1932 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
408 Mäenpää 1980, s. 138–155.
409 Esko Riekki 29.7.1932 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
410 Esko Riekki 27.5.1932. Jalmari Finnen kok. KA.
411 Jääskeläinen 1977, s. 502; Björne 1977, s. 143–162.
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416
417
418
419
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422

423
424
425

426

427
428
429
430
431
432

Lammi 1992, s. 52–53.
Esko Riekki 13.12.1932 Jalmari Finnelle. Jalmari Finnen kok. KA.
Heiskanen 1996, s. 75.
Tähän päiväkäskyyn viittasi myös Jalmari Sinivaara 1937 rikospoliisipäällystöpäivillä (J. Sinivaaran luento rikospoliisipäällystökursseilla 19.2.1937.
EK–VALPO I, amp 461. KA).
J. Sinivaaran luento rikospoliisipäällystökursseilla 19.2.1937. EK–VALPO I,
amp 461. KA.
Esko Riekki 6.9.1933 eri henkilöille. Martti Riekin hallussa.
Riekki 1935.
Heiskanen 1996, s. 72–78.
Riekki oli luonteeltaan hyvin itsevarma, eikä välttämättä aina antanut lähisukulaistensakaan mielipiteille missään asiassa mitään arvoa (Martti Riekin
tiedonanto 23.1.2007).
Työtoverien juhlapuhe 29. huhtikuuta 1951 Esko Riekin 60-vuotispäivänä.
Martti Riekin hallussa.
Eino Pallari 29.5.1933 Esko Riekille. EK–VALPO I, amp 473. KA; Alava
1973, passim; Lackman 1994, s. 95, viite175; Heiskanen 1996, s. 73–74;
Hagelberg 1999, s. 553–556. – Virallisen selityksen mukaan jääkärikapteeni
Pajakka kuoli kuulustelun aikana Sulo Auerin aseen lauettua. Toisen selityksen mukaan hänet tapettiin toisaalla ja tapaus lavastettiin.
Heiskanen 1996, s. 75.
Etsivän Keskuspoliisin ja Valtiollisen Poliisin palveluksessa toimineet henkilöt. Moniste. Supo.
EK:n Oulun alaos. päällikkö Eino Pallari 29.5.1933 Esko Riekille. EK–VALPO I, amp 473. KA; Yrjö Jääskelän, Reino Uusisalmen, Eemeli Lakkalan,
Paavo Ollikaisen ja Niilo Väreen kptk:t 3/1930. VHO 967/1930. VMA;
EK:n pääos. til. kats. 5-6/1933. OLKA K. D. 6 57/35-33. OMA; Kansan
Tahto 26.11.1976, ”Vuosikymmenten takaa II. Pohjolan miehiä ohranan
nuotalla Tammisaareen”; Jääskelä 1978, s. 164–166; Väre 1990, s. 109–116.
EK:n Oulun alaosaston tilannekatsaus N:o 7/1937. Muhoksen pulaliike
(Mustonen), EK–VALPO, amp XXV I. KA; Kauno Emil. Laineen kptk. ym.
VHO 107/1937. VMA; Esko Riekki 17.8.1937 Vaasan hovioikeuden
kanneviskaalille. KKO 57/24 V. D. 1938 N:o 401. KA.
Esko Riekki 23.10.1934 kanneviskaali Olavi Hongalle. EK–VALPO I, amp
(Hertta Kuusinen ym. juttu kesäk. 1934), kotelo 134. KA.
Björne 1977, passim.
Esko Riekin merkintä 15.12.1933. EK–VALPO I, amp (Pentikäisen, Vähän
ja Sireniuksen ym juttu. EK ja Ye), kotelo 150. KA.
Ajan Suunta 10.11.1933, ”Tapaus Pentikäinen”.
Esko Riekin muistiinpano 4.1.1934. EK–VALPO I, amp (Jenny Anttilan eli
Vaasan vakoilujuttu syysk. 1933), kotelo 152. KA.
Esko Riekin PM 10.1.1934. EK–VALPO I, amp (Pentikäisen, Vähän ja Sireniuksen ym juttu. EK ja eduskunnan oikeusasiamies), kotelo 150. KA.
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433 Esko Riekin PM 10.1.1934. EK–VALPO I, amp (Pentikäisen, Vähän ja Sireniuksen ym juttu. EK ja eduskunnan oikeusasiamies), kotelo 150. KA. Ks.
Valvontatoimiston ja EK–VALPO:n yhdistämisasiasta myös Kosonen 1994,
s. 119.
434 Kosonen 1994, s. 119–125; Panschin 2000.
435 Ks. EK–VALPO I, amp (Pentikäisen, Vähän, Sireniuksen ym. juttu. Kirjeenvaihto Berliinin, Brysselin, Budapestin, Prahan ja Wienin viranomaisten
kanssa. Kirjeenvaihto Ranskaan, kirjeenvaihto USA:han), kotelo 148. KA;
Rislakki 1982, s. 93.
436 Rislakki 1982, s. 125.
437 Kauppaseura, salainen yhtymä.
438 Esko Riekki 3.1.1934 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA.
439 Uusi Suomi 1.5.1935.
440 Esko Riekki 13.7.1937 Paavo Talvelalle, Paavo Talvela 17.7.1937 Esko Riekille. VALPO II, hmp A 4408. KA.
441 Pesän säästö oli 1 244 214:07 mk. Kun Riekkien talo oli myyty, Riekki kirjoitti jonkin ajan kuluttua ystävälleen, että helsinkiläiset olivat kysyneet häneltä, oliko hänellä vielä talo. Kun hän oli kertonut myyneensä sen 700 000
markalla, he olivat nauraneet ja sanoneet tämän tehneen huonon kaupan; talosta olisi saanut muka miljoonan. Riekki oli vastannut: ”Koetin tässä suhteessa rauhoittaa heitä, että eivät ne Oulun nousukonjunktuurit sentään niin
hirmuisia ole.” Myöhemmin hänen ”agenttinsa” Toivonenkin totesi, ettei
kauppahinnan vuoksi tarvinnut hävetä yhtään. Tosin Riekki kertoi 1937
sukulaisilleen Amerikkaan, että he olivat myyneet kotitalonsa huonolla hinnalla (Esko Riekki 8.3.1938 Victor Burmanille. Martti Riekin hallussa; Esko
Riekki päiväämätön Aarne Toivoselle, 24.1.1937 Aarne Toivoselle. SArk, pk
1140/5-6; Oulun raastuvanoikeuden arkisto Ea:4, perukirja N:o 32/1935.
OMA; Saara Valmari-Kankkusen haastattelu 20.1.2005; Martti Riekin
sähköposti 16.1.2007, 23.1.2007; Kaiku 20.11.1934, ”Kauppaneuvos Frans
Adolf Riekki).
442 Alholm 1957.
443 Martti Riekin sähköposti 29.1.2007 Matti Lackmanille; Esko Riekki
3.1.1934 Pontus Artille. Pontus Artin kok. KA. – Olli Riekki kertoi
21.2.1995, että hänkin jäi luokalle monta kertaa.
444 Saara Valmari-Kankkusen puhelinhaastattelu 18.4.2005.
445 Lackman 1994, s. 66.
446 EK:n pääosaston tilannekatsaus 3/1932. OLKA K. D. 6 37/42-32. OMA.
447 Lackman 1994, s. 63 ja Kosonen 1994, s.119.
448 Esko Riekin muistikirja. Martti Riekin hallussa.
449 Panschin 2000, s. 8. Professori Kimmo Rentolan tieto 29.9.2005, mistä kiitokset.
450 EK–VALKPO, hmp 11141b (Marija-Emma Schul). KA; Pentikäisen, Vähän
ja Sireniuksen ym. juttu. EK ja ye. EK–VALPO I, amp, kotelo 150. KA; Etsivän Keskuspoliisin pääosaston tilannekatsaus N:o 10/lokakuu 1933.
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451

452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463

464

465

466
467

OLKA, diariotta. OMA; Tigerstedt 1943, s. 142–196; Varjo 1980, s. 164–
185; Salomaa 2004.
Etsivä Keskuspoliisi epäili, että Schul oli toiminut yhteistyössä kuuluisan
suomalaisen punaisen, Verner Lehtimäen kanssa. Vaikka tämä oli monella tavalla lahjakas, hänen elämäkertansa kirjoittajan mukaan ei ole kuitenkaan
varmaa näyttöä, että hän olisi ollut kaikkien vakoiluverkostojen johtaja (Lehtimäki 2005, s. 303, 323–325).
Rislakki 1982, s. 93.
Rislakki 1982, s. 94. Martti Riekin puhelinhaastattelu 20.4.2005.
Rislakki 1982, s. 94.
Rusko Sihvosen muistio. Pentikäisen, Vähän, Sireliuksen ym. Juttu. EK ja
Ye. EK–VALPO I, kotelo 150. KA.
EK:n pääos. tilannekatsaus N:o 12/1933. MLKA 5/693-34. MMA.
Etsivä Keskuspoliisi laati 1932 virkamieskäyttöön uuden punaupseeriluettelon, jonka alussa se lyhyesti selosti muutoksia. Ks. vuoden 1932 punaupseeriluettelo. OLKA K. D. 6 95/46-32. OMA.
Carr 1959, s. 184–185.
Proletaari 5/1933, ”Opiskelustamme”, L. H.
Degras 1960; Krekola 2006, s. 90.
EK:n pääosaston tilannekatsaus 2-3/1931. OLKA K. D. 6 35/42-31. OMA.
Työväenjärjestöjen Tiedonantaja N:o 229/4.10.1927 ”Työväen järjestönuorten liitto 10-vuotias”, N. K.
EK:n pääosaston tilannekatsaus 3/1932. OLKA K. D. 6 37/42-32. OMA;
Kommunisti 4/1925, ”Kansainvälinen kommunistinen lastenliike”, Pekka Paasonen; SKP:n päätöksiä I, s. 433, 437; Parkkari 1970. – Vuoden 1927 lopussa
opintoyhdistyksiä oli 138, joissa oli jäseniä 9 660. Vuonna 1930 yhdistyksiä oli
276, joita oli eniten Oulun läänissä (57), Vaasan läänissä (55), Viipurin läänissä
(44), Kuopion läänissä (35), Uudenmaan läänissä (31), Turun ja Porin läänissä
(27), Hämeen läänissä (22) ja Mikkelin läänissä (5). Lähteet: Työläisnuorison
opinto- ja valistusjärjestöjä vuoden 1927 lopussa ja yhteenvetoluettelot. EK–
VALPO I, amp IV H 1; IV H I h; IV H I g; IV H I. Kaikki KA.
Liekki 22.10.1926 ja 5.11.1926, ”Opintokerhojen työskentelystä”; Liekki
28.2.1930, ”Opintoyhdistysten jahti jatkuu ympäri maan”; Liekki
14.3.1930, ”Suomen ensimmäinen nuorisoliike”; Etsivän Keskuspoliisin
promemoria ynnä siihen liittyvät asiakirjat kommunistisesta opintoyhdistysjärjestötoiminnasta; Parkkari 1970.
EK:n pääosaston tilannekatsaus 5/1932. OLKA K. D. 6 62/44-32. OMA;
EK:n pääosaston tilannekatsaus 2-3/1931. OLKA K. D. 6 35/42-31. OMA;
Louhikko 1943, s. 252–260; Rantanen 1958, s. 18–36; Selén 1987, s. 146;
Väre 1990, s. 117–143; Krekola 2006, s. 73–89.
Tuominen 1956, s. 55. Vrt. Tuura 1942 ja Niemi 1944.
EK:n pääosaston tilannekatsaus 4/1931. OLKA K. D. 6 50/43-31. OMA;
EK:n pääosaston tilannekatsaus 6/1931. MLKA I K. D. 33/494-31. MMA;
EK:n pääosaston tilannekatsaus 7/1931. OLKA K. D. 6 71/45-31. OMA.
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468 Luettelo LVKY:ssä opiskelleista. EK–VALPO I, amp XXX B 3 – XXXV B
6a. KA; Hakalehto 1966, s. 133; Krekola 2006, s. 60–66.
469 Vapaus 2.12.1931, ”Komm. Yliopiston ulkopuolinen työ”; Vapaus
16.9.1933, ”SKP 15-vuotias. Iskutempoin opiskelutyön puolesta”.
470 EK:n pääosaston tilannekatsaus N:o 5/1931. OLKA K. D. 6 59/44-31.
OMA.
471 Luettelo LVKY:ssä opiskelleista. EK–VALPO I, amp XXX B 3 – XXXV B
6a. KA; Krekola 1998, s. 427; Krekola 2006, s. 296–302.
472 Carr 1964, s. 903, 1018–1021; Krekola 2006, s. 90–115.
473 Tuominen 1956, s. 56–57.
474 Selostus vuosina 1930–1931 pidetyistä 2. Lenin-kursseista. Liite K. D. N:o
52/1199-38. Tiedot perustuvat Martti J. Murron kertomukseen. EK-VALPO I, amp III L 1. KA; vrt. Krekola 2006. s. 120–216.
475 Riekki 1936, s. 68–70.
476 Selostus vuosina 1930–1931 pidetyistä 2. Lenin-kurssista, joka kesti 9 kk.
Liite K. D. N:o 52/1199-38. Tiedot perustuvat Martti J. Murron kertomukseen. EK–VALPO I, amp III L 1. KA. Ks. Murrosta laajemmin Krekola
2006, s. 202–204. – Murto oli toiminut 1928–1929 SKP:n piiriorganisaattorina Turussa ja esiintynyt nimellä ”Kalle Pohjola”. Hänet pidätettiin 1929,
mutta todisteiden puutteen vuoksi häntä ei tuomittu muusta kuin sotilaskarkuruudesta kolmen kuukauden vankeusrangaistukseen. Vapauduttuaan hän
joutui PJP:aan Ouluun, josta hän karkasi uudelleen joulukuussa 1929. Hänet pidätettiin tammikuussa 1930, kun hän oli yrittämässä Neuvostoliittoon.
Hän karkasi uudelleen ja lienee ollut jollakin lyhyellä kurssilla Neuvostoliitossa. Kun hänet pidätettiin 27. joulukuuta Tampereella, hän toimi siellä
SKP:n piiriorganisaattorina (Etsivän keskuspoliisin pääosaston tilannekatsaus
12/1931. MLKA K. D. 1 3/625-32. MMA).
477 K. Löfvingin muistiinmerkintä. EK–VALPO I, amp IIII L1. KA.
478 Ilmoitus N:o 285/33. Er. sal. K. D. N:o 1673/110. 1.12.1933. EK–VALPO
I, amp III L1. KA.
479 EK:n pääosasto 9.1.1934 alaosastoille ja edustustoille. EK–VALPO I, amp
III L. KA.
480 KKO N:o 553/232 V. D. 1939. KA; ”Urmas Uimosen” (Tauno Heikki Taivaisen) antamia tietoja. EK–VALPO I, hmp 2533 a–b( Tauno H. Taivainen).
KA.
481 EK:n pääosaston tilannekatsaus N:o 8/1930. OLKA K. D. 1 456/458-30.
OMA; EK:n pääososaston tilannekatsaus N:o 6/1931. MLKA K. D. 33/
494-31. MMA; EK:n pääos. tiedonanto N:o 261/1932. OLKA K. D. 6 97/
46-32. OMA; Lackman 1984, passim; Kostiainen 1988, passim; Engman
1983; Vihavainen 1988, s. 32.
482 EK:n pääosasto 18.4.1929 Sisäasiainministeriölle. SisM K. D. 42/504-29. KA.
483 Suomen taloushistoria 3, s. 56 taulukko 1. 18; Lehmus 1958, s. 114; Kuusinen 1972, s. 123; Lackman 1984, s. 223; Kostiainen 1988; Nevalainen
2002, s. 270.
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484 Kostiainen 1988, s. 48–49, 51;Nevalainen 2002, s. 270. – Suomalaiset ovat
jo varhain kuvitelleet, että onni ja hyvinvointi eivät ole aivan kotinurkilla
vaan hiukan kauempana. Tässä mielessä he ovat olleet menossa milloin Pohjois-, milloin Etelä-Amerikkaan. Toimeentulon parantaminen on ollut yleensä yhtenä keskeisenä motiivina. Kuuluisimpia yritelmiä oli Matti Kurikan ja
A. B. Mäkelän Sointula Brittiläisessä Kolumbiassa vuosina 1901–1905.
Vaikka Neuvosto-Karjalaan syntynyt yhteisö poikkesikin edeltäjistään, siinä
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