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Sankaripoika Onni Kokko 

Mä oon Onni Valdemar Kokko ja nuorin solttu valkoarmeijassa. Oon stadin kundi Herulista ja nel-

jätoista. Mä näytän nuoremmalta, kun oon aika snadi, mut paremmin mä kynttään ku moni gam-

lampi, ja kyl mä täst viel petraan, en mä tähän delaa. Klabbit ei just nyt futaa ja nuppi on paketissa, 

mut tää on väliaikasta. Kyl mä tästä nousen, ja arvatkaa, mihin mä meen. Kriguun. Se ei oo viel 

loppu. 

Hän puhui kaunista kirjakieltä tämä poika, d:t oikein helähtelivät terveen hammasrivin taitse ja 

hänen huulillaan leikki neitseellinen hymy, kun hän – saatuaan tietää nimeni – kosketti niitä kirja-

teoksia, joita hän oli lukenut.1 

Nämä sitaatit ovat Anneli Kannon romaanista Lahtarit. Kolmesivuisessa luvussa ”Lähetti Onni 

Kokko” sisällissodan tunnetuin lapsisotilas kertoo vaiheistaan sodassa ja perhetaustastaan. 

Slangin joukossa on lyhyt kirjakielinen osuus, jossa hän osoittaa osaavansa puhua ”sivistynyttä 

kieltä”: ”Herrojen kanssa käytän herrojen kieltä, niin että se kirjailijakin ihmetteli”. Kirjailija 

ei ole kukaan muu kuin Ilmari Kianto, joka muisteli Onni Kokkoa Suomen Kuvalehdessä artik-

kelissaan ”Sotilaspoika vuodelta 1918”. Toinen sitaatti on juuri tästä artikkelista, josta Kanto 

lainaa pitkän otteen heti seuraavassa luvussa. Kontrasti Onnin slangilla kerrotun ”oman” tarinan 

ja Kiannon ihannoivan tyylin välillä voisi tuskin olla suurempi.  

Kanto sisällyttää Onnin kertomukseen jokseenkin samat asiat, jotka hänestä mainitaan lähde-

tiedoissa ja jotka Kiantokin toistaa. Onnin isä kuoli ilmeisesti venäläisen surmaamana, ja Onni 

lähti pohjoiseen liittyäkseen suojeluskuntajoukkoihin ja taistellakseen venäläisiä vastaan. Hän 

otti osaa Oulun valtaukseen, jonka jälkeen pääsi luutnantti Oskar Peltokankaan lähetiksi. Mo-

lempien kohtaloksi tulivat Tampereen Messukylän taistelut, jossa Peltokangas kuoli ja Onni 

Kokko haavoittui. Onni vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli kahden viikon kuluttua. Hänestä otet-

tiin sairaalassa ikoninen kuva, jossa hänen päänsä on siteissä ja tyynyllä vierellä on Manner-

heimin myöntämän IV luokan vapaudenristin nauha. Onni oli helsinkiläinen, Kannon kerto-

muksen mukaan Hermannin-kaupunginosasta Itä-Helsingistä, joten voisi olettaa, että slangi oli 

hänelle tutumpaa kuin kirjakieli. 

 

                                                 
1 Kanto 2017, 176, 181 (kursivointi alkuperäinen). Kanto kertoo Onni Kokosta myös luvussa ”Kuuromykkäin 

opettaja Santeri Seppälä” – teksti on kursiivilla eli ilmeisesti suora lainaus. Seppälä kertoo Oulun valtauksesta, 

jossa Onni olisi vastoin ohjeita ampunut laukauksen kasarmeja lähestyttäessä ja saanut näin aikaan venäläisten 

tulituksen. Syynä olisi ollut hänen vihansa venäläisiä kohtaan. Kanto 2017, 49–50. 



 

Kuvat 1 & 2: Kaksi ikonista kuvaa Onni Kokosta. Ilmari Kiannon artikkeli Suomen Kuvalehdessä teki hänestä 

kaikkien tunteman valkoisen armeijan sankaripojan. Kuvat: Wikimedia Commons. 

 

Kiannon artikkelin jälkeen Onni Kokosta tuli nopeasti kulttihahmo, jonka tarinaa on toistettu 

vapaussotakirjallisuudessa. Elsa Hästeskon toimittaman kolmiosaisen sarjan Sankaripoikia. 

Vapaussodassamme kaatuneiden alaikäisten muistoksi (1918–1919) mainitsin Antti Tuurin ro-

maanin Surmanpelto yhteydessä. Tuurin nuori sankari vartioi venäläisiä sotilaita vankileirillä 

eikä enää vastannut sodanjälkeistä ihanteellista sankaripojan kuvaa.2 Sankaripoikia-sarjassa on 

yli sata alle kaksikymmentäyksivuotiaan nuorukaisen tarinaa, joista yksi on Onni Kokon. Väinö 

Heimonkallion kertomuksessa ”Aseritari” korostuu Onnin nuoruus, samoin rohkeus ja reippaus 

sekä palvonnan kaltainen kiintymys luutnantti Peltokankaaseen. Kuten useat teossarjan kirjoit-

tajat, viittaa Heimonkallio Runebergin Vänrikki Stålin tarinoihin ihanteellisina ja velvoittavina 

esikuvina. Sotilaspoika-runon nuori viisitoistavuotias kaipaa isänsä jäljissä taisteluihin, ja hän 

asettuu tässä, kuten useissa muissa tarinoissa, luontevaksi viittauskohteeksi: 

                                                 
2 Hietasaari 2018. 



(L)ienevätpä mieleesi kangastelleet kauniit kuvat Vänrikki Stoolin tarinoitten urhoista, joiden kun-

niaa olit joskus luokkasi edessä julistanut siellä etelän kaupungin kansakoulussa. Sotilaspoika oli 

sinussa itsessäsi lihana ja verenä, et ollut sinä vielä viittätoista vuottasi täyttänyt lähtiessäsi taiste-

luihin, "miss' ankarimmin luodit soi"...3 

Onni Kokko on kuin eloon herännyt sankari, Sotilaspoika-esikuvaansakin nuorempi. Onni liit-

tyi valkoisten armeijaan vapaaehtoisena eikä odottanut kutsuntoja, mikä hänelle luettiin eri-

tyiseksi ansioksi ja millä hän saattoi häpeään monet itseään vanhemmat kotiin jääneet. 

Jarl Hemmer käsitteli vuoden 1918 tapahtumia useissa teoksissaan. Heti sodan jälkeen julkais-

tussa runokokoelmassa Ett land i kamp (1918) Hemmer ylistää valkoisen puolen sankareita ja 

paheksuu punaisten hirmutöitä. Vain muutamaa vuotta myöhemmin ilmestyi romaani Onni 

Kokko (1920; suom. Onni Kalpa, 1921), joka pohjautuu löyhästi kyseisen historiallisen henki-

lön elämänvaiheisiin. Ideologinen ero näiden kahden teoksen välillä on suuri. Onni Kokko 

osoittaa pahimpien vastakkainasettelujen olevan ohi, mutta vielä suuremmaksi ero kasvaa ro-

maaniin En man och hans samvete (1931, Mies ja hänen omatuntonsa), joka sijoittuu osittain 

vankileirille ja tarkastelee syyllisyyden ja sovituksen teemoja tavalla, joka koskettaa vielä kak-

situhattaluvulla – teoksesta otettiinkin suomenkielinen uusintapainos 2017.4 

 

Kuvat 3 & 4. Jarl Hemmerin 1920 ilmestynyt Onni Kokko suomennettiin nimellä Onni Kalpa (1921). Sisällissodan 

satavuotismuistovuonna 2018 teoksesta otettiin uusi painos. 

                                                 
3 Sankaripoikia II. Vapaussodassamme kaatuneiden alaikäisten muistoksi, 1918. 
4 Romaanista enemmän tekstissä ”Valonsäteitä vankileirihelvetistä – Jarl Hemmer: Mies ja hänen omatuntonsa”. 



Onni Kokko -romaanin alkuosa kertoo Onnin kotioloista ja kasvuympäristöstä ja jälkimmäinen 

sotaretkestä valkoisten joukossa. Onnin kiviporaajana työskennellyt isä on kuollut räjähdyson-

nettomuudessa, jota muut pitävät tapaturmana, mutta Onni tietää, että syyllinen on venäläinen 

sotamies. Isä oli ajanut Anna-sisaren kanssa seurustelleen miehen ulos, ja tämä oli kostanut 

laittamalla patruunan poranreikään. Onni ymmärtää vasta liian myöhään, miksi mies oli ollut 

toverinsa kanssa louhoksella isän kuolemaa edeltävänä iltana. Perheen huoltajana toimii nyt 

Iisakki-eno, jota Onni kunnioittaa. Iisakista ”ryssä on aina ryssä” (30) eikä hän hyväksy Annan 

uuttakaan kihlattua vaan pelkää, että taloon tulee vielä ”mustavillainen kasakkapenikka” (29). 

Äiti osoittaa Iisakin kaksinaismoralismin, sillä joulupöydän venäläiset säilykkeet maistuvat Ii-

sakillekin: ”[L]ahjat kyllä kelpaavat, mutta antaja osoitetaan ovelle.” Joulu saa Onnin kaipaa-

maan isää: kuusen sijaan pöydälle ”oli pinottu sen ryssän läkkilaatikoita” ja isän ison raamatun 

tilalla ”kellotti ryssänlimppu”5 (46–47) – näin kodin aiemmat kristilliset arvot ovat korvautu-

neet materialistisilla vierasta kulttuuria edustavilla asioilla.6 Onni pakenee ja viettää yksinäisen 

joulun kerrostalon portaikossa, josta seuraa asukkaiden joulunviettoa. Alakerrasta kaikuva las-

ten laulu saa hänet itkemään. Tässä, kuten useissa muissakin kohtauksissa, kertoja korostetusti 

tuo esiin, että Onni on vielä lapsi, joka kaipaa huolenpitoa. 

Onni asuu Itä-Helsingin työläiskortteleissa mutta ei ystävänsä Kalle Mäkisen tavoin pysty kan-

nattamaan punaisia, jotka veljeilevät venäläisten kanssa. Kalle on leveälahkeisia housuja käyt-

tävä sakilainen, jonka kanssa Onni on tapellut muita poikia vastaan. Onni huomaa jäävänsä 

ulkopuolelle, kun Kalle liittoutuu entisten vihollisten kanssa. Poikien dialogissa on käytetty 

slangia ja kirosanoja, jotka tosin nykylukijasta tuntuvat laimeilta mutta saivat osan aikalaiskrii-

tikoista älähtämään.7 

Lopullisen sysäyksen kotoa lähtöön antaa äiti, joka ehkä uskoo Onnin kertomuksen murhasta, 

mutta ei näe syytä vihata kaikkia venäläisiä, kuten Onni: 

Kaikki ne ovat samanlaisia, joka ainut. Ryssä kuin ryssä, samaa lajia ne ovat kaikki tyynni. Ja sisa-

reni on ryssänheila! Ja sinä, äiti… 

– Suus kii, sähisi äiti. Ja mene tiehesi täältä! (63) 

                                                 
5 ”En svartulliger kosackunge - -. Men ryss är alltid ryss, sade morbror Isak. (33) [G]åvorna duger nog, men gi-

varn vill du köra på porten.” (51) 
6 Koskela 1999, 234. 
7 ”Höstens böcker. Jarl Hemmer: Onni Kokko” (kirj. G. A.). Wiborgs Nyheter 22.12.1920. 



– De är alla likadana, allesammans! Ryss som ryss, samma sort är det! Och syster min är en 

rysshobba. Och du, mamma... 

– Tig, väste mor. Laga dig ut härifrån! (74) 

Kuvaus Onnin taustasta herätti niin paljon vastustusta, että Hemmer katsoi aiheelliseksi jul-

kaista lehdessä tiedotteen, jossa kertoi, että kertomus on sepitettä ja että vain muutamat kohdat 

pohjautuvat todellisuuteen: ”Kertomuksessa esiintyviä henkilöitä ei siis ole pidettävä todella 

elävinä ja on varsinkin kuvaus kaatuneen sotilaspojan kotioloista kaikissa kohdin vapaata mie-

likuvituksen tuotetta.”8 Välttääkseen oikeustoimet Hemmer julkaisi suomennoksen nimellä 

Onni Kalpa.  

Jälkimmäinen osa kertoo Onnin sotatien hänen palvomansa luutnantin rinnalla Tampereen 

Messukylän taisteluun, johon teos päättyy. ”Päivä toisensa jälkeen kului taisteluissa ja seikkai-

luissa”9 (102), ja alkuun Onni onkin reipas ja jopa uhkarohkea. Surmatut viholliset eivät täytä 

hänen sisällään olevaa tyhjyyttä, ja Onni alkaa jo varhaisessa vaiheessa nähdä painajaisia. On-

nin sisäisestä muutoksesta kertoo muun muassa se, että vakoiluretkellä punaisten miehittämään 

kylään, Onni ei pysty heittämään käsikranaattia, kun näkee ikkunassa häilähtävän varjon. ”Ei, 

ei hän tiennyt mitään siitä varjosta, ei kenen se oli, eikä mitä se hänestä tahtoi. Mutta se oli 

kuitenkin sellainen, että käsi kieltäytyi tottelemasta.”10 (119) 

Hemmer kuvaa teoksessaan myös valkoista terroria. Luutnantti on joutunut muihin tehtäviin ja 

Onni on siirretty väliaikaisesti kapteeni Karrin alaisuuteen. Punaiset tekevät sinnikkäästi vasta-

rintaa ja ampuvat Karrin lähettämän neuvottelijan. Tällöin Karr pakottaa vangiksi otetuista pu-

naisista yhden kerrallaan yrittämään rakennukseen murtautumista, kieltäytyjät hän ampuu heti. 

Onnin pahat aavistukset täyttyvät, kun punaiset viimein antautuvat, sillä joukossa on hänelle 

tuttuja henkilöitä: lapsuudenystävä Kalle on saanut surmansa, mutta suurempi järkytys on 

nähdä Iisakki-eno vangittuna. Onni joutuu vahtimaan yön vankeja, jotka on tarkoitus teloittaa 

heti aamulla. Onni hikoilee enon intensiivisen katseen alla. Monta sanaa ei vaihdeta, mutta Ii-

sakin pettynyt huomautus on paljon puhuva: ”Vai tuli sinusta, Onni, tuollainen. Ja isäsi kun oli 

niin kunnon mies…”11 (137) Iisakki oli ollut kotiväestä läheisin Onnille. Kun Onni oli kysynyt, 

kuuluiko hän punakaartiin, Iisakki oli kieltänyt kuuluvansa niihin ”jotka ampuvat ihmisiä”, 

                                                 
8 "Jarl Hemmer selittää". Aamulehti 10.12.1920. 
9 ”Dag efter dag förgick under strider och äventyr” (120). 
10 ”Nej, han visste ingenting om den skuggan, inte vems den var och inte vad den ville honom. Men den var ändå 

sådan, att handen vägrade lyda.” (139) 
11 ”Jaså du Onni blev då en såndär en... Och far din som var en sån hederlig kar’...” (160) 



mutta nähnyt liikkeen asian koskevan ”meidän luokkaamme” (58).12 Onni ei pysty selittämään 

tekojensa motiiveja, eikä hän pysty pelastamaan enoaan, koska tämä ei sitä salli. Kun vangit 

teloitetaan aamulla, ryntää Onni metsään, josta hänet löydetään lumesta huutamasta. 

Onni on murtunut, ja teloituksesta vastuussa olleen Karrin vihaamisesta tulee hänelle uusi voi-

manlähde. Pian Onni kuitenkin huomaa, että Karr on hänen itsensä lailla onneton ja tarkoituk-

sensa kadottanut. Karr saa tiedon, että hänen veljensä on joutunut vangiksi, ja yhtä aikaa tulee 

toinen viesti, joka katkeroittaa häntä lisää. Keskustelusta jääkäriystävän kanssa paljastuu, että 

viesti koskee Karrin morsianta. Karr ja hänen ystävänsä juovat ja keskustelevat sodasta. Ystävä 

yrittää välillä saada Karria selviämään, mutta humaltuu lopulta itse ja syyttää skeptistä Karria 

punaiseksi. Karr ei jaksa enää vihata. 

Mutta myönnä kuitenkin, hyvä veli, ettemme aivan näin uneksineet käyvän. – – Uneksimmeko me 

todellakin tätä kurjaa teurastusta? Omia kansalaisiamme ammuskelemme kuin koiria. (150, 152) 

Men medge, kära bror, – inte var det precis så här vi hade drömt oss det. – – Var det verkligen den 

här eländiga slakten vi hade drömt om? Egna män skjuter vi ner som hundar. (174) 

Karr kertoo venäläisvihaa uhkuvalle ystävälleen tarinan vanhasta venäläismiehestä, joka nuo-

ren sotilaan taluttamana etsii poikansa ruumista. Karr on veljensä ja ystäviensä kanssa juhli-

massa sitä, että saksalaiset ovat upottaneet venäläisen risteilijän, aluksen mukana meni lähes 

koko miehistö, yli viisisataa miestä. ”Silloin minä ensimmäisen kerran en vihannut venäläistä, 

en ukkoa enkä sotamiestä.” (160) Kapteeni Karrin monologinomaiset mietteet sodan merkityk-

sestä ja kulusta muodostavat teoksen sodanvastaisen ytimen: 

[T]ämä saatanallinen sota. Sekä valkoiset että punaiset nimittävät sitä vapaustaisteluksi. Ja se on 

tylsämielinen, joka ei huomaa, että sen sanan takana molemmilla puolilla on sama tyhmä ja kaunis 

totuus. – – Eihän se ole tärkeää, minkä puolesta taistelemme, vaan se mihin itse uskoo. Ja sentähden 

minä sanon: veljiä me olemme samassa kirouksessa sekä punikit että me. Kaikki me taistelemme 

turhan vuoksi tässä maailmassa ja kaikki kutsumme sitä vapaustaisteluksi. (162) 

[D]et här sataniska kriget. Det kallas av både vita och röda på samma sätt: frihetskampen. Och den 

är en kretin som inte inser, att det på båda sidorna ligger samma dumma och vackra allvar bakom 

det ordet. – – Det kommer ju inte an på vad man slåss för, bara vad man själv tror. Och därför säger 

jag: bröder är vi i samma förbannelse, de röda och vi. Alla slåss vi för ingenting här i världen, och 

alla kallar vi det frihetskamp. (187–188) 

                                                 
12 ”Inte är jag just den som går ut och skjuter folk. Men sir du, pojken min, det är vår klass det gäller i alla fall.” 

(67–68) 



Lars Sund viittaa Siklax-trilogian aloittavassa Colorado Avenuessa tähän kohtaukseen. Kap-

teeni Karrin sanat toistuvat – ehkä hiukan ironisesti – kenraali Mannerheimin puheessa Erik 

Smedsille Tampereen valtauksen aattona.13 

Luutnantti palaa mökille ja huomaa pian pitelevänsä rajusti nyyhkyttävää poikaa sylissään. 

Onni kertoo kodistaan, vihastaan ja siitä, että on yrittänyt löytää isänsä murhanneen miehen 

kaatuneiden venäläisten joukosta. Iisakki-enon kuoleman jälkeen Onni ei ole enää käsittänyt, 

”mikä on oikein ja mikä väärin” (169). Onni ei halua enää taistella. Luutnantin mukaan hänen 

ei tulekaan enää taistella kuten ennen, itsensä vuoksi, ”vaan isänmaan puolesta” (170). Luut-

nantti ”kylvää” häneen isänmaanrakkautta: 

Ei pidä vihata niin paljon, ei ryssiä eikä muita, mutta pitää sensijaan rakastaa isänmaata sitä enem-

män. – – Kun ihmiset muistelevat meitä, sanovat he: Suomella oli poikia, ja yksi heistä oli Onni 

Kalpa. Vielä sadan vuoden perästä astuu talonpoika kesäisenä aamuna tupansa portaille, ja kun hän 

auringonpaisteessa katselee peltojaan, niin muistaa hän itselleen kerrotun, etteivät ne pellot isoisän 

aikana yhtä riemuisasti kasvaneet, kun ryssä maassa raivosi. Silloin hän paljastaa päänsä ja sanoo: 

Suomella oli poikia…  Ja vaikkei hän muistakaan meidän nimiämme, niin kiittää hän sinuakin, pikku 

Kalpa. (171, 173) 

Man ska inte hata så mycket, varken ryssar eller andra, men man ska älska fosterlandet dess mera i 

stället. – – Då människorna minnas oss ska de säga: Finland hade söner, och en av dem var Onni 

Kokko. Ännu efter hundra år någon morgon ska en bonde gå ut på sin trappa, och då han ser bort i 

solskenet över sina åkrar så kommer han i håg vad man har sagt honom, att de åkrarna växte inte 

lika glatt på farfars tid, medan ryssen härjade i landet. Då tar han hatten av sig och säger: Finland 

hade söner... Och fast han inte minns våra namn, så är det dig med som han tackar, lill-Kokko. (200–

201) 

Onni saa hiukan entistä rohkeuttaan takaisin ja lähtee rintamalle luutnantin mukana – isän-

maaksi on hänelle tullut tämä yksi ihminen, toteaa kertoja. Enää Onni ei kuitenkaan jaksa hur-

mioitua taistelun melskeestä muiden tavoin. Kun Onni Messukylän rinteessä näkee jonkun täh-

täävän kiviaidan takaa luutnanttia, juoksee hän ”suoraan kohti valorenkaan mustaa silmää”14 

(186) ja saa osuman. Loppu on ravisuttava. Katsoessaan Onnia, luutnantti ajattelee, että ”kaiken 

tuhotun voi korjata tässä maailmassa, kunhan vain joku rakastaa tuhottuja”15 (178), mutta sa-

malla hän johtaa pojan kohti kuolemaa. Onni puolestaan saa viimein kaipaamaansa huolenpitoa 

ja uhraa itsensä heittäytymällä luutnantille tarkoitetun luodin eteen. 

                                                 
13 Ks. Hietasaari 2010. 
14 ”[H]an sprang rakt på det svarta ögat där inne i ljusringen” (215). 
15 ”Ty då Löjtnanten såg på Onni tänkte han: allt förstört kan botas här i världen, bara det finns någon som älskar 

det förstörda” (206). 



Kirjailijan lyyrinen tyyli ja luontokuvaukset saivat aikalaiskritiikeissä kiitosta, mutta aiheen 

käsittelytapa jakoi mielipiteet. Toisten arvioijien mukaan alkuosasta puuttui syvyyttä,16 toisten 

mielestä se oli nimenomaan psykologisesti uskottavampi kuin jälkimmäinen osa, koska perus-

teli työläistaustaisen nuorukaisen halun liittyä valkoiseen armeijaan.17 Monet arvioijat viittasi-

vat Runebergin Vänrikki Stålin tarinoiden sankareihin ja erityisesti Sotilaspoika-runoon.18  

Teoksen tulkinta on aina riippuvainen ajasta, jossa sitä luetaan – monista klassikoista on löy-

detty piirteitä ja sävyjä, joita aikalaisvastaanotto ei havainnut tai halunnut nähdä. Onni Kokkoa 

on vaikea analysoida ilman, että sitä lukee kaksituhattaluvun arvojen lävitse. Myöhemmät ar-

vioijat ovatkin nähneet Onnissa enemmän traagisen kuin herooisen sankarin. Kirjallisuudentut-

kija Leena Kirstinä on osuvasti todennut, että ”Hemmer ei halunnut olla myytin ylläpitäjä, vaan 

kirjoitti niin, että Runebergin ’Sotilaspoika’ tuli ideologisesti riisutuksi, sillä tämän rääsyissä 

kulkevan lapsisoturin kaatumisen kuvauksessa on enemmän säälittävää kuin ylevää sankarilli-

suutta”.19 Sodan raakuus, punaisten teloittaminen sekä kapteeni Karrin murtuminen ja hänen 

sodan mielekkyyden kyseenalaistavat puheensa tekevät Hemmerin romaanista poikkeuksen va-

paussotakirjallisuudessa.20  

Onni Kokon muisto vapaussodan sankaripoikana elää sekin yhä, mutta tulkinnat ja käyttötar-

koitus riippuvat kirjoittajasta. Kaksituhattaluvulla Onni Kokkoa on käsitellyt eri yhteyksissä 

historiantutkija ja poliitikko Jussi Niinistö. Vuonna 2001 hän julkaisi Vapaussoturi-lehdessä 

artikkelin, joka julkaistiin vuotta myöhemmin myös Suomen Kuvalehdessä. Artikkeli on lähes 

sanasta sanaan sama, mutta Niinistön harmiksi Suomen Kuvalehden päätoimittaja oli korvannut 

vapaussodan neutraalimmalla kansalaissodalla.21 Artikkelin lopussa Niinistö mainitsee Sanka-

ripoikia-teoksen ”romantisoidun” tarinan ja Koskenniemen runoelman Nuori Anssi, mutta Suo-

men kuvalehden tekstissä hän ei viittaa Vänrikki Stålin Sotilaspoika-runoon, jonka säkeisiin 

”Kun viisitoista vuotta vaan / ma kerran täyttää saan…” artikkeli Vapaussoturissa on ”helppo 

päättää”.22 Niinistö viittaa myös Hemmerin romaaniin, jossa kirjailija hänen mukaansa ”kai 

yritti kritisoida vapaussodan veljessotaulottuvuutta – tavalla, joka loukkasi sankarivainajan 

                                                 
16 Ks. esim. ”Kotimaista kertomakirjallisuutta. Jarl Hemmer: Onni Kalpa. Kertomus” (kirj. M–n.). Karjalan aa-

mulehti 18.9.1921. 
17 Ks. esim. Krohn 15.12.1920. 
18 ”Onni Kokko av Jarl Hemmer” (kirj. Vox.). Åbo Underrättelse 5.12.1920. 
19 Kirstinä 2007, 47. 
20 Koskela 1999, 234. 
21 Niinistö 2003, 130. Niinistön mielestä kyse oli sensuurista, joka ”sai irvokkaat muodot”, sillä vapaussodan 

sankarivainajien sijaan lehdessä luki ”kansalaissodan sankarivainajat”. 
22 Niinistö 2001; Niinistö 2002. 



omaisia”. Hyvä puoli oli se, että ”Hemmerinkin kirja ja sen ympärillä käyty polemiikki tekivät 

Kokkoa tunnetuksi”.  Onni Kokon nimen ja kuvan käyttöä nykyajan lapsisotilaita käsittelevien 

tekstien yhteydessä Niinistö pitää jälkiviisautena.23 

Hemmerin Onni Kokko ansaitsisi laajempaa ja analyyttisempaa tutkimusta. Millainen oli aika-

laisvastaanotto ja miten arviot asettuivat vasemmisto-oikeisto-akselilla? Nostettiinko arvioissa 

esille Onnin ja Iisakki-enon kohtaaminen ja jos, niin missä mielessä – haluttiinko se nähdä vain 

pohjustuksena Onnin tulevalle asennoitumiselle ja sankaruudelle vai nähtiinkö siinä syvempiä 

merkityksiä? Miten Onni Kokon tarinaa on tulkittu ja hyödynnetty myöhemmin? 
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Teksti on osa Punavalkoista historiaa. Näkökulmia sisällissotakirjallisuuteen -tutkimustani, 

joka on osa laajempaa Sodan muisti -projektiani, jossa tarkastelen sodan muistamisen ja siitä 

kertomisen tapoja. 

 


