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Marita Hietasaari 

Historian vapaa ladelma – Leena Lander: Liekin lapset 

Leena Landerin Liekin lapset (2010) sai ylimääräistä julkisuutta teoksen oikeuksista käytyjen 

kiistojen vuoksi. Teos ilmestyi Siltalalta, mutta Tammen mukaan se oli uusi versio heidän 1987 

julkaisemastaan romaanista Jumalattoman kova tinki. Tammi oli sopinut kirjailijan kanssa, että 

tämä muokkaa tekstiä uutta laitosta varten. Lander on kertonut tehtävän osoittautuneen mah-

dottomaksi – niin kehnona hän piti yli kaksikymmentä vuotta aiemmin rahapulassa kirjoitettua 

kirjaa. Tuloksena oli niin hänen itsensä kuin arvioijien mielestä täysin uusi romaani, vaikka 

tapahtumapaikka, -aika ja henkilöhahmot ovat paljolti samoja.1  

    

Kuvat 1 & 2. Leena Landerin romaaneja Jumalattoman kova tinki (1987) ja Liekin lapset (2010) yhdistää sama 

aihe: vuoden 1918 tapahtumat Lounais-Suomessa sijaitsevan Halikon Vartsalan sahayhteisössä. Käsittely- ja ker-

rontatavoiltaan romaanit poikkeavat toisistaan suuresti; niin tekijä kuin kriitikot pitivät uutta romaania itsenäi-

senä teoksena. Aiemman romaanin julkaissut Tammi perääntyi vaatimuksissaan eikä julkaissut uutta painosta 

teoksesta. Vasemmalla uuteen painokseen suunniteltu kansi, jossa myös teoksen nimi on muuttunut muotoon 

Elämä on jumalattoman kova tinki.  

Liekin lapset kertoo Lounais-Suomessa sijaitsevan Halikon Vartsalan sahayhteisön tapahtu-

mista viime vuosisadan alkupuolella. Teoksen toisessa aikatasossa vuonna 2009 työnsä ja vai-

monsa jättänyt muurari Risto Salin muuttaa isoäidiltään Saidalta perimäänsä mökkiin ja alkaa 

tutkia alueen menneisyyttä, erityisesti sisällissodan aikaa: ”Minua riivaa halu tietää, keitä he 

                                                 
1 Majander 2010a; Majander 2010b; Aamun kirja: haastateltavana Leena Lander 20.5.2010. 
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oikeastaan olivat? Mitä he ajattelivat ja miten he toimivat silloin, kun aika syttyi ja paloi kuu-

malla liekillä ja kipinät, liekin lapset, lensivät korkealle?” (18) Ajatus liekin lapsista on viittaus 

Raamatun Jobin kirjaan; sitaatti on mottona teoksen alkulehdillä: ”Sillä onnettomuus ei kasva 

tomusta, eikä vaiva verso maasta, vaan ihminen syntyy vaivaan, ja kipinät, liekin lapset, lentä-

vät korkealle.” Tarina alkaa jo vuodesta 1903, jolloin Saida Harjula on seitsemänvuotias. Sa-

halla työskentelevät ystävykset Joel Tammisto ja Sakari Salin ovat parikymppisiä. Arvi Malm-

berg, Saidan isovanhempien kasvattipoika, on kuusivuotias. Tapahtumia tarkastellaan näiden 

neljän henkilön näkökulmista. Pitkä aikajänne antaa mahdollisuuden kuvata henkilöiden kehi-

tystä ennen sodan puhkeamista ja tapahtumien eskaloitumista aseelliseksi yhteenotoksi. Joel 

kiinnostuu sosialismista ja päätyy punaisten elintarvikelautakunnan puheenjohtajaksi. Maltilli-

sempi Sakari pysyttelee sivussa, mutta hänen neljätoistavuotias poikansa Viki karkaa muuta-

maa vuotta vanhemman ystävänsä Laurin kanssa kaartin riveihin. Arvi ajautuu suojeluskunnan 

toimintaan. Hän saa Saidan ikuisen kiitollisuuden pelastamalla kaksi kertaa Viki Salinin: ensin 

kiskomalla pojan alas lentokoneesta kesken Saidan isän, juomaan retkahtaneen entisen saarna-

miehen, tekemää koetta, ja toisen kerran päästämällä pakoon teloitettavien joukosta. Se että hän 

valitsee Vikin, mutta ei voi varmistaa Laurin pelastumista, soimaa hänen omaatuntoaan lop-

puelämän. 

Lukujen alkuun on merkitty paikka, kuukausi ja vuosi sekä sivujen yläkulmaan henkilön etu-

nimi ja ikä. Kirjailija on todennut halunneensa alleviivata sitä, kuinka nuoria nämä henkilöt 

olivat joutuessaan sodan kaaokseen. Landerin mukaan esimerkiksi Linnan romaanien filmati-

soinneista tulee helposti väärä käsitys, koska näyttelijät ovat aina vanhempia kuin sotaan osal-

listujat todellisuudessa olivat.2 Tekstin lomassa on otteita Joelin päiväkirjasta, johon hän on 

merkinnyt muutaman sanan itselleen merkityksellisistä tapahtumista, joita ovat esimerkiksi sa-

han toiminta, perhetapahtumat, maailmansodan kulku ja Wrightin veljesten yritykset lentää. 

Lentämisestä tulee Joelille lähes pakkomielle. ”Jos ihminen pystyy voittamaan painovoiman 

lait, hän pystyy jumaliste mihin vain” (372). Joel liittyy Turun Aeroklubiin ja tutustuu siellä 

tuomari Sahlbergiin – tuttavuudesta on myöhemmin hyötyä puolin ja toisin. Joel tuntee ole-

vansa velkaa rikkoutuneesta lentokoneen moottorista ja järjestää vangitulle tuomarille kahvia 

ja leivoksia, joista riittää muillekin vangeille. Joel auttaa myös maanviljelijä Olavi Mikkolaa 

vapautumaan vankeudesta tämän omien työntekijöiden pyynnöstä. Kun valta vaihtuu, Joel tuo-

mitaan yllättäen vankilaan kuolemantuomion sijaan. Kyse voi hyvinkin olla ”palvelus 

                                                 
2 Aamun kirja: Haastateltavana Leena Lander. 20.5.2010. 
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palveluksesta”, mutta ”Joelin toiminnan yhtä hyvin kuin hänen pelastumisensa saattaa nähdä 

myös kiistattomana todisteena siitä, että terrorin ja väkivallan keinoin kyllä voidaan tappaa ih-

misestä hänen ihmisyytensä, mutta ei kaikkea ihmisyyttä kaikista ihmisistä” (389). Kun Joelille 

luetaan tuomiota, hän ei saa puheenvuoroa. Jos hän saisi, hän syyttäisi tilanteestaan Wrightin 

veljeksiä, joiden keksinnön avulla ”päästiin ampumaan ylhäältä päin avuttomia ihmisiä” (371). 

Lentäminen nousee vertauskuvaksi ihmisen pyrkimyksille kohentaa elinolojaan, mutta vaikka 

ylös päästäänkin, on lopulta aina ”edessä hetki, jolloin on tultava alas” (369). 

Viides tärkeä henkilö on ruotsalainen Anders Holm, jota voi monella tapaa pitää tapahtumien 

katalysaattorina. Saida nolaa Andersin, minkä vuoksi tämä kostaa nöyryytyksen laskemalla 

liikkeelle ikäviä juoruja. Arvi ei kykene auttamaan lapsuudentoveriaan, mikä on jälleen yksi 

taakka herkän Arvin mieleen. Anders palaa myöhemmin Suomeen osana ruotsalaisen luutnantti 

Ehrensvärdin joukkoja ja on mukana, kun noin viisikymmentä kuolemantuomittua marssitetaan 

Halikon Märynummelle teloitettaviksi. Anders osuu paikalle myös, kun Arvi sodan jälkeen on 

vahtimassa jokea perkaavia vankeja. Joelin, Sakarin ja vesipääksi haukutun kömpelön Kustaa 

Vuorion lisäksi paikalla on Saida, joka on tullut tuomaan ruokaa miehelleen Sakarille. Nuorena 

koettu nöyryytys on yhä Andersin mielessä, mutta sadistinen kostoyritys koituu hänen omaksi 

tuhokseen: Saida tappaa hänet vesurilla. Tapahtuman salaamiseen osallistuu myös vartijana toi-

miva Arvi. Kriitikot pitivät teoksen henkilökuvausta onnistuneena, mutta Anders nähtiin karri-

koituna hahmona; ”täyskahjo sadistinulkki”, kommentoi Lasse Koskela arviossaan.3 Hänen 

persoonaansa vasten muut henkilöt näyttäytyvät entistäkin maltillisempina. 

Edellä mainituista tapahtumista joen rannalla ”Joel on merkitsevä ylös vain” seuraavan tiedon: 

”Kesäkuu 29 p Minut vietin Halikkoon pakkotöihin jokea perkaaman” (309). Joelin päiväkir-

jamerkinnöissä on jonkin verran eroavaisuuksia Landerin kahden teoksen välillä, joitakin nimiä 

ja paikkakuntia on vaihdettu. Esimerkiksi Jumalattoman kova tinki -romaanin merkinnässä Joel 

viedään Vehmaalle joenperkuuseen. Lyhyt toteamus antaa joka tapauksessa kirjailijalle mah-

dollisuuden luoda päivästä teoksen loppuhuipennus. Samalla nousee esiin kysymys lähteiden 

luotettavuudesta: dokumentit eivät koskaan kerro lopullista totuutta, sillä ne ovat aina syystä 

tai toisesta puutteellisia. Tässä tapauksessa rannalla tapahtuu jotain, joka päätetään 

                                                 
3 Majander 2010a. Koskela 2010, 47. 
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yhteistuumin salata. Seuraavassa otteessa kielletään toistuvasti ja monisanaisesti tapahtunut, 

mikä tosiasiassa vain alleviivaa rannalla tapahtuneen yhteenoton merkitystä: 

Mitään muuta mainitsemisen arvoista ei siis tapahtunut tuona kesäkuun päivänä vuonna 1918. Ei 

ainakaan mitään poikkeuksellista ja erikoista. Ei voinut eikä saanut tapahtua, koska poikkeukselli-

silla ja erikoisilla tapahtumilla on aina seurauksensa. Mutta mitään seurauksia ei todellakaan liittynyt 

tuohon hivenen tuuliseen kesäpäivään Joensuun kartanon mailla olevalla tulvaniityllä, jossa kolme 

punavankia perkasi joen tulvapenkkoja ja niiden väliin jääviä vesijättömaita. Joka muuta väittää, 

satuilee tai valehtelee. Niin sovittiin yhtäpitävästi viiden siellä sinä päivänä paikalla olleen ihmisen 

kesken. (390) 

Historiallisen romaanin viittaukset todellisiin tapahtumiin ja henkilöihin houkuttelevat referen-

tiaaliseen lukemiseen eli vertaamaan kerrottua aiempiin tietoihin aiheesta.4 Landerin romaanin 

rakenne on moniääninen ja monitasoinen, ja faktan ja fiktion sekoitus saa lukijan pohtimaan, 

missä menee toden ja sepitteen välinen raja. Romaanin alkulehdillä on punavanki Joel Tam-

mistoa koskevia valtionrikosoikeuden pöytäkirjoja. Menneisyyttä kuvaavien jaksojen lomassa 

on nykyaikaan sijoittuvia osuuksia, joissa Salin kuvaa tutkimuksiaan ja löydöksiään. Salin on 

– Landerin tavoin – keskeyttänyt historianopintonsa ja hankkinut toisen ammatin elättääkseen 

perheensä. Hänen suullaan Lander kommentoi historiankirjoittamista, lähteiden käyttöä ja tari-

nan kertomista. ”Historialla ei ole mallipiirustuksia, laastisidosta eikä betonisokkelia. Historia 

on vapaa ladelma” (398), summaa muurari-historioitsija Salin teoksen lopulla. Kirjailija itse on 

puolestaan todennut, että menneisyydestä on olemassa ”tietty määrä dokumentteja – –, mutta 

loppu täytyy täydentää mielikuvituksella”.  Tätä dokumenttien käyttöä Lander valottaa anta-

malla Salinin viitata lukuisiin säilyneisiin lähteisiin ja nykytutkimuksiin sisällissodasta. Lander 

on pitänyt Liekin lapsia uransa tärkeimpänä teoksena, synteesinä siitä, mikä on fiktion ja faktan 

ero.5 Landerin aiemmassa sisällissota-aiheisessa romaanissa Käsky (2003) on samankaltaista 

leikittelyä fiktiivisellä ja faktuaalisella aineistolla, mutta kirjoittamisajankohtaan sijoittuva, ta-

pahtumia etäältä tarkasteleva taso ei tule yhtä voimakkaasti esiin. Käsky oli Finlandia-palkin-

toehdokas, ja se on sovitettu niin näyttämölle kuin valkokankaalle. 

Lander kohtelee Liekin lapsissa hyvin pilkallisesti aiempaa teostaan samasta aiheesta. Teokseen 

viitataan Halikon kunnan historiikkina, jota oli palkattu kirjoittamaan nuori ”tutkijanplanttu”. 

Kirjailijan kunnianhimo ja vasemmistoaatteet tuottivat tulokseksi hankalalukuisen romaanin, 

jossa ”henkilöt oli pantu puhumaan tuskastuttavan orjallisesti Halikon murretta”. (17–19) Vielä 

teoksen lopulla Lander antaa Salinin tapaaman ekonominaisen moittia kirjoittajaa eli itseään 

                                                 
4 Rigney 2001, 39–41. 
5 Aamun kirja: Haastateltavana Leena Lander. 20.5.2010. 
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siitä, että ”nuori nainen oli kuulemma innostunut panemaan haastattelumateriaalin lomaan niin 

paljon omiaan, ettei lukija voinut enää tietää, mikä oli faktaa ja mikä fiktiota” (376). Jumalat-

toman kova tinki perustuu romaanin Liekin lapset tavoin Joel Tammiston päiväkirjamerkintöi-

hin ja kyläläisten haastatteluihin. Lukiessaan dokumentteja uudestaan yli kahdenkymmenen 

vuoden jälkeen Lander huomasi kiinnittävänsä huomiota eri asioihin. Kuinka paljon teoksissa 

on samaa ja miten dokumenttien käyttö uudessa romaanissa poikkeaa aiemmasta, ei kuitenkaan 

ole tämän työn aihe. 

Tapahtumista kirjoitetut tulkinnat olivat kiinnostaneet myös Arvia. Salin löytää kirjahyllystä 

maanviljelijä Olavi Mikkolan kirjoittaman 36-sivuisen selonteon Halikon suojeluskunnan pe-

rustamisesta ja vuoden 1918 tapahtumista. 

[Arvi] oli alleviivaillut ja piirrellyt huutomerkkejä niin, että kynä oli parissa kohdassa lävistänyt 

paperin. Marginaalista löytyi sellaisia sanoja kuin ”fel, skitprat tai lögn” – –. Viimeisenä oli kirjoit-

tajan isänmaallisen loppunousun jälkeen raivokkaasti vetäisty johtopäätös: ”Det finns inga idéer!” 

Ei ole olemassa mitään aatteita. (87) 

Salin miettii, miksi Mikkolan muistelus on herättänyt Arvissa niin kiihkeitä tunteita ja mikä 

Arvin osuus tapahtumiin oli. Mikkolan kertomus, Arvin kommentit tekstin marginaalissa ja 

kertojan pohdinnat niistä tuovat moniäänisyyttä ja useita kerronta- ja aikatasoja teokseen. Näin 

korostuu myös historiallisen tiedon välittyminen useiden lähteiden ja kertojien kautta. Seuraava 

esimerkki osoittaa tämän vielä havainnollisemmin. Toinen teos, jota Arvi on kommentoinut, on 

Olavi Nurmen vuonna 1982 julkaistu Niin herkästi meni silloin ihmishenki. Tekijä on ”va-

kaumuksellinen kommunisti” ja katsoo tapahtumia siis päinvastaisesta näkökulmasta kuin Mik-

kola. Salin / Lander lainaa teoksesta otteen, jossa yksi Nurmen haastatelluista kuvaa kuoleman-

tuomion saaneiden lähtöä kohti teloituspaikkaa. Heidän joukossaan on hänen kaksosveljensä. 

Kyseinen tarina on jo ennen Landerin romaania läpäissyt monta vaihetta: Jussi Uunimäki muis-

telee Olavi Nurmen haastattelemana vuonna 1976 viimeistä kohtaamistaan Arvid-veljensä 

kanssa. Ovatko haastattelut nauhoitettuja vai käsin muistiin kirjattuja, jää epäselväksi. Kuusi 

vuotta myöhemmin Nurmi lainaa teokseensa Uunimäen haastattelusta osan, jonka Lander puo-

lestaan siteeraa kokonaisuudessaan romaanissaan. Tarina kaksospojista, joista teloitettavaksi 

lähtevä ojentaa punavalkoisen ”tyykipaitansa” veljelleen, kerrotaan Liekin lapsissa kaksi ker-

taa. Ensin Nurmen teoksesta poimittuna suorana sitaattina, jota Landerin romaanin kertoja Salin 

kommentoi ja Liekin lasten lopulla osana vuoteen 1918 sijoittuvaa fiktiivistä tarinaa.6 Näin 

                                                 
6 Ks. Liekin lapset 100–101 ja 361–362; Nurmi 1982, 130–131. 
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Lander tuo esiin tarinoiden kerroksellisuuden näyttämällä konkreettisesti, miten haastattelussa 

kerrottu muistelus siirtyy osaksi fiktiota. 

Salinin tapaaminen paikallishistoriasta kiinnostuneen ekonomi Marja Rusasen kanssa peilaa 

kirjoitusajankohdan rintamalinjoja. Oikeistolaisen aatemaailman omaava nainen on eri mieltä 

tapahtumista kertovista dokumenteista. Mikkolan mustelmat pitäisi hänen mielestään sitoa kir-

jaksi eikä antaa lojua Halikon arkistossa. Sen sijaan ”kovana kommunistina” tunnetun Olavi 

Nurmen ”propagandistisella tekeleellä” hän ei näe minkäänlaista todistusarvoa (377). Puheet 

vapaussodasta ja viittaus Märynummen teloituksiin ”sinänsä ikävänä episodina” paljastavat Ru-

sasen arvomaailman. Osa hänen ärtymyksestään kohdistuu Väinö Linnaan: 

Rusasta risoi se, miten nyt kaivellaan esiin asioita ja revitään auki vanhoja haavoja. Suomi yhdistyi 

talvisodassa ja se on tämän maan tärkein historiallinen saavutus. – – Nainen alkoi haukkua tutkijoita, 

jotka keskittivät kaiken huomionsa punaisten kohtaloihin. Kirjallisuuskin oli Väinö Linnasta asti 

rakentanut aivan vääristyneen kuvan maan vapautumisen vaiheista. Miksi kukaan ei ole kirjoittanut 

laillisen Suomen näkökulmasta suurta romaania noista ajoista? (380–381) 

Salin on eri mieltä niin vapaussotakirjallisuuden määrästä kuin laadusta: 

[T]unnen kyllä voittajan näkökulmasta laaditun vapaussotakirjallisuuden. Rusanen ei ole oikeassa 

väittäessään, että sellaista kirjallisuutta ei olisi. Sitä on vähän perkeleesti. Kysymys kuuluu, miksi 

se ei ole jäänyt elämään. (381) 

Nainen esitetään hiukan halventavassa valossa: hän on hermostunut ja kiihtynyt, hän surkutte-

lee takavarikoituja hevosia ja katsoo, että Joel olisi ansainnut tästä hyvästä hirttotuomion, 

minkä vuoksi Salin arvelee naisen katsoneen liikaa lännenelokuvia. Edellisen sitaatin aloituskin 

”Rusasta risoi” on vähättelevä: allitteraatio voimakkaine r-äänteineen, jota molemmissa sa-

noissa toistuva s-äänne vielä korostaa, kuin myös ylipäätään puhekielisen verbin risoa käyttö 

kertovat puhujan (Salin / kirjailija) torjuvasta asenteesta naisen esittämiin mielipiteisiin.  

Kirjailija tuntuu edellisessä episodissa ottavan kantaa väitteeseen, jonka mukaan Linnan Poh-

jantähti-romaanin jälkeen niin tutkijoiden kuin kirjailijoiden historiankäsitys on ollut vähintään 

punertava. Tutkijat Esko Salminen ja Vesa Vares ovat herättäneet kiivasta keskustelua väitteil-

lään siitä, että nykytutkimus ja -kirjallisuus myötäilevät hävinneitä ja että vain punaisten puoli 

pääsee esiin – molemmat mainitsevat yhtenä esimerkkinä Landerin romaanin Käsky.7 Linnan 

                                                 
7 Helsingin Sanomien Jyrki Räikkä kirjoitti Esko Salmisen teoksesta Päättymätön sota 1918. Sisällissota julki-

sessa sanassa 1917–2007 (2007) arvion. Lisäksi hän haastatteli Salmisen mainitsemia tutkijoita ja kirjailijoita. 

Nämä kiistivät puolueellisuuden, ja useampi tutkija huomautti, että etenkin Neuvostoliiton romahduksen jälkeen 

on kirjoitettu tutkimuksia, artikkeleita ja historiikkeja valkoisten näkökulmasta. ”Kirjallisuuden ikiaikainen 
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Pentinkulman maalaisympäristöä verrataan Liekin lapsissa Vartsalan teollisuusyhteisöön: ”Sa-

halaiset olivat oikeaoppisessa marxilaisessa mielessä proletaareja, teollisuustyöläisiä, päinvas-

toin kuin torppareista ja mäkitupalaisista koostunut maalaisköyhälistö” (385). Tässä yhteisössä 

työväenyhdistyksen toimintaa tärkeämpiä olivat kulttuuri- ja sivistystoiminta sekä sosiaaliset 

yhteisvastuuhankkeet. 

Miksi valkoiset teloittivat Halikon Märynummella kymmeniä, vaikka punaista terroria ei alu-

eella juuri ollut? Teoksessa esitetyn tulkinnan mukaan kuolemantuomiot langetti osin ruotsa-

laisista vapaaehtoisista koostuneen Saariston vapaajoukon päällikkö luutnantti Ehrensvärd. So-

takokemuksia halajavat miehet olivat pettyneitä, kun Lounais-Suomessa ei tarjoutunut tilai-

suuksia varsinaisiin taisteluihin. Teloittajina toimivat ruotsalaisten lisäksi somerolaiset suoje-

luskuntalaiset. Menneisyyden tapahtumia tutkiva Salin toimii teoksessa lukijan vastineena, 

mikä tuotiin esiin myös arvioissa. ”Hän olemme me, jotka haluamme tietää”, toteaa Helsingin 

Sanomien Antti Majander.8 

Salin pohtii mahdollisuutta tutkia vuoden 1918 teloituksia murhina. ”Oliko selustaa puhdista-

villa suojeluskuntalaisilla laillinen oikeus muodostaa kenttätuomioistuimia yhdessä paikallisten 

isäntien kanssa, tuomita ihmisiä kuolemaan ja panna saman tien tuomiot täytäntöön?” (402) 

Luettuaan oikeustieteen tohtori Jukka Kekkosen teoksen Laillisuuden haaksirikko (1991), jossa 

tämä käsittelee sisällissodan oikeusistuinten toimia,9 Salin soittaa tälle ja kysyy, voisiko polii-

siviranomainen tutkia vuoden 1918 surmia henkirikoksina. Vastaus on myönteinen. 

 

 

 

 

 

                                                 
tehtävä on olla heikkojen puolella vahvoja vastaan”, toteaa Lander haastattelussa. Hänen mielestään kirjailijat 

pettivät tämän tehtävän asettumalla sodan jälkeen valkoisten puolelle. Räikkä 2007a; 2007b; 2007c. 
8 Majander 2010a. 
9 Jukka Kekkonen on jatkanut vuoden 1918 oikeuskäytäntöjen laillisuuden tarkastelua vertailevassa tutkimukses-

saan Kun aseet puhuvat. Poliittinen väkivalta Espanjan ja Suomen sisällissodissa (2016). 
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Teksti on osa Punavalkoista historiaa. Näkökulmia sisällissotakirjallisuuteen -tutkimustani, 

joka puolestaan on osa laajempaa Sodan muisti -projektiani, jossa tarkastelen sodan muista-

misen ja siitä kertomisen tapoja 
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