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Kouluvuosien sattuminen sota-aikaan teki koulutien jokseenkin monivaiheiseksi. 
Olosuhteiden pakosta vaihtuivat koulut ja opettajat samoin kuin koulutoverit ja 
ystävät aivan liian usein. 

Ensimmäinen koulu oli Rakken alakoulu, joka siihen aikaan tunnettiin maineikkaana 
kouluna. (Rakke sijaitsee Länsi-Virossa, noin 50 km Rakveren kaupungista etelään). 
Kahdeksan kilometrin koulumatka olisi seitsenvuotiaalle ollut liian pitkä, mutta koulu 
oli pitkämatkalaisille sisäoppilaitos, joka tietenkin helpotti.  

Seuraavaksi lukuvuodeksi pääsin lähempänä sijaitsevaan Liigvallan alakouluun, joka 
oli parantanut mainettaan. Koulutiloina oli suuren kartanon päärakennuksen kaksi 
huonetta, toinen nuoremmille ja toinen vanhemmille oppilaille. Ilmapiiri oli 
samanlainen kuin se, jota Oskar Luts kuvaa kirjassaan ”Kevät” . Lukkaria ei ollut niin 
kuin Lutsin kirjassa, mutta tämän osan täytti värikkäästi koulun johtaja Kõhelik, joka 
laulutunnilla osui viulun jousella tarkemmin häiriköihin kuin viulun kieliin.  

(Asumattoman) kartanon rakennuksissa ja puistossa oli jännittäviä paikkoja. Isä oli 
ostanut kartanon alueelta pienen tontin, johon keskeneräisen rakennuksen lisäksi 
kuuluivat kartanon hedelmä- ja marjapuutarha.  Siitä oli minulle huolta, sillä 
syksyisin minun piti koulupäivän jälkeen vielä viipyä talossa puutarhan vartijana. 
Paikkakunnalla oli yleisenä tapana olut käydä kartanon puutarhassa 
omenavarkaissa. Koulutovereita ei taas sopinut ajaa pois puutarhasta. Omenasato 
oli runsas, ja siitä riitti kyllä koulukavereille.  Vuoden 1940 pakkastalvi  jäädytti 
puutarhan ja näin loppui tämä ilo. 

Pian totesivat minua vanhemmat ja tietenkin myös viisaammat veljet ja sisaret, että 
opiskelun sijasta on pojalla maalla liikaa muuta tekemistä, eikä hänestä ihmistä saa 
ellei häntä panna kaupungin kouluun.  Sisar Juta oli jo Tartossa koulussa, josta syystä  
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isän mielestä asunto- ym kysymysten kannalta tulee halvemmaksi valita Tartto myös 
Tartto katsottiin sopivaksi pojan  koulukaupungiksi. Niin minut neljännen 
(kansa)koululuokan jälkeen vietiin Tarttoon sen aikaisen koulujärjestelmän 
mukaisesti ”progymnaasiumiin” (vastannee meidän vanhan koulujärjestelmän 
mukaan keskikoulua). 

Koulun valinnassa ehdottomana auktoriteettina toimi veli Valter, joka jo siinä 
vaiheessa oli valmistunut Tarton Yliopiston talous- (eli kauppatiede-)tiedekunnasta. 
Koulun entisen oppilaan ja vannoutuneen reaalikoulutuksen puoltajan oikeudella 
hän vei paperini Tarton Poikien Reaalikymnaasiin. Siellä aloitin ensimmäisen luokan 
käynnin monilta paikkakunnilta ja monista kouluista lähtöisin olevien poikien 
joukossa. Oli vuosi 1938. 

Koulun alkaessa matkustin isän kanssa junalla Tarttoon. Mieleen on syöpynyt kuva 
kauniista asemarakennuksesta, jonka edessä vuokra-ajurit odottelivat kiiltävine 
vaunuineen. Sellaisella vaunulla ajoimme kaupungin läpi ja yli Emajoen Kivisillan 
kohti Narvan mäkeä, jossa Valter-veljellä oli pieni poikamiehenasunto. Minä en 
sinne kuitenkaan sopinut asumaan. Sen sijaan pääsimme sisareni Jutan kanssa, joka 
edellisen talven oli asunut muualla, täysihoitoon keski-ikäisen proviisorinrouvan 
asuntoon Kastanjakadulla. Sieltä oli lyhyt matka Paavalinkirkon vieressä sijaitsevaan 
kouluun. Asuintovereiksemme saimme maalaispoliisiin lapset. Tytöt majoitettiin 
yhteen ja pojat toiseen, tilavaan ja parvekkeella varustettuun huoneeseen. Elettiin 
Viron tasavallan talouden ja itsenäisyyden kukoistusaikaa. Radiosta alkoi kuitenkin 
kuulua lähestyvän maailmansodan uhkaavia ääniä. 

Ensimmäinen mieleen jäänyt toimenpide oli koulupuvun ostaminen. Koulupuku oli 
pakollinen, eikä maalaispoika paksussa villaisessa takissaan olisi pulpettiin 
mahtunutkaan. Valter oli tässäkin asiassa asiantuntija. Piti mennä maanantaipäivän 
ensimmäisenä asiakkaana juutalaisen puotiin, jossa silloin saisi tingittyä edullisen 
hinnan, sillä juutalaisen kauppiastavan mukaan ei viikon ensimmäistä asiakasta 
saanut päästää pois kaupasta niin, että kauppoja ei olisi syntynyt. Se olisi tiennyt 
huonoa onnea koko viikoksi. Niinpä siis lähdimme Emajoen rannalla sijaitsevalle 
kauppakujalle etsimään juutalaisen kauppiaan vaatemyymälä. Tarpeellinen 
kouluvaatetus tuli nopeasti valituksi. Kaupan edullisuutta en osaa arvioida. Minua 
jäivät kyllä häiritsemän polvihousut, jotka ensimmäisen luokan oppilailla piti olla. 
(Valterin kaupantekotaidoista sain todisteen puoli vuosisataa myöhemmin 
vieraillessani hänen luonaan Australian Sydneyssä. Edellä mainittua juutalaiseen 
kauppiastapaan kuuluvaa aikautusta hyväksi käyttäen hän osti minulle kevyen 
kesäpuvun naurettavaan muutaman dollarin hintaan). 
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Prokymnaasin ensimmäisen luokan pojat sulautuivat nopeasti yhtenäiseksi, oman 
koulun puolta pitäväksi joukoksi, joka halusi olla parempi kuin toinen tarttolainen 
poikakoulu, kuuluisa Treffnerin koulu, jonka oppilaita kutsuttiin sinisen 
koulupäähineensä vuoksi mustenokiksi.  Alkuvaiheessa oli luokan sisälläkin 
havaittavissa ”luokkaeroa” maalais- ja kaupunkilaispoikien välillä, mutta yhtenäinen 
koulupuku ja miesopettajien isällinen ankaruus madalsivat ”luokkaerot” 
tavanomaisiksi yksilöiden välisiksi eroiksi. Isänmaallisuuden opettaminen oli kunnia-
asia – juhlissa piti kaikkien laulaa ja laulujen sanat piti osata. Niinpä ei minun 
viisikymmentä vuotta myöhemmin tarvinnut etsiä laulujen sanoja, kun niitä laulavan 
vallankumouksen alettua taas uskallettiin esittää.   

Suuri tapahtuma koulupojille oli itsenäisyyden viimeisenä vuonna tapahtunut 
presidentti Konstantin Pätsin vierailu Tarttoon. Riian maantietä reunustivat 
koululaisten rivit ja ensimmäisen luokan pisin poika sai ojentaa presidentille 
kukkakimpun (Leo ei suoraan sano, mutta vaikuttaa, että kukkien ojentaja oli hän). 
Muistan, että kodeissa suhtauduttiin epäilevästi presidentin suuria lupaaviin 
puheisiin ”me”, ”me” jne , suhteessa todella tapahtuneeseen kehitykseen. 

Valitettavasti ei normaalia koulupojan elämää kestänyt pitkään.  Vuoden 1940 
tapahtumiin (eli Viron liittämiseen Neuvostoliittoon) liittyi myös koulusysteemin 
täydellinen muuttuminen. Prokymnaasit lopetettiin, ja ensiluokkalaiset määrättiin 
menemään takaisin maalle kansakouluun. Palaaminen vanhaan kaksiluokkaiseen 
maaseudun kansakouluun ei sopinut minun koulutuksestani huolehtiville eikä 
myöskään minulle itselleni. Keksittiin yllättävä ratkaisu. Tallinnassa poliisina toimiva 
Siegfried-veli oli juuri avioitunut. Hänen luonaan voisin olla koulukortteerissa. Niinpä 
lähdimme isän kanssa junamatkalle, nyt pääkaupunkiin Tallinnaan. Tästä 
ensimmäisestä Tallinnaan saapumisesta on jäänyt mieleen pitkä ajo ajurin vaunuissa 
pitkin Vanhan kaupungin ja Toompean kapeita katuja pyörännapojen välillä 
raapiessa kivimuureja. Tällä tavoin poliisi-veli halusi antaa isälle vaikutelman 
Tallinnasta. Minä, joka olin tottunut kyllä hevosiin ja vankkureihin pitkin peltoja ja 
metsiä ajellessani nautin vaunujen jyrinästä mukulakivityksellä suurten rakennusten 
välissä. 

Niin jäin Tallinnaan veljeni Siegfriedin ja hänen vaimonsa hoiviin. Kävin loppuun 
ensimmäisen luokan Liivalaian alakoulussa ja syksyllä siirryin Tallinnan 
Reaalikouluun. Jälleen vaihtuivat koulutoverit ja opettajat, mutta ilmapiiri koulussa 
oli yllättävän samanlainen kuin Tartossa. Ajat olivat jännittyneet, politiikka tihkui 
jopa koulun seinien sisäpuolelle. Muutaman viikon kuluttua ilmestyivät uuden vallan 
miehet keskellä päivää koulurakennuksen viereen kaatamaan Vapaussodan 
koulupoikien muistonmerkkiä. Uuden hallinnon miehet olivat itsevarmoja tai sitten 
kokemattomia, mutta saivat joka tapauksessa oppitunnin siitä, että päiväsaikaan ei 
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sellaisia tekoja ole viisasta tehdä kansan, ei myöskään koululaisten nähden. Nyt 
näytös tapahtui, ja vielä koulun juhlasalin ikkunoiden alla. Hetkessä sali täyttyi 
oppilaista. Ikkunat avattiin, ja patsaanryöstäjien suuntaan alkoi lentää kaikkea 
käteen osuvaa.  Parhaiksi ammuksiksi osoittautuivat mustepullot. Siihen aikaan oli 
kouluissa otettu käyttöön lasiset mustepullot, jotka oli asetettu kahden oppilaan 
pulpetin reunassa olevan syvennykseen. Pienimpien poikien tehtäväksi tuli 
”ammuksien” kiireinen kerääminen koulun luokista. Pian kuitenkin koulun johto 
sulki ikkunat. Mitään rangaistuksia ei ainakaan alaluokkalaisille tullut. Jonkinlaisia 
tutkimuksia oli tehty, mutta asia jostain syystä sitten vaiettiin. Urkkimisen ja 
kantelun systeemiä ei ilmeisesti siinä vaiheessa vielä ollut, joskin joitakin komnuoria 
ylemmillä luokilla jo oli. 

Koulupojan aika sodanedellisessä Tallinnassa kului pääosin opiskeluun, mutta jäi sitä 
minulle maalaispojalle muuhunkin. Kaupunkilaispoikien opastuksella löysin vanhan 
kaupungin kujien lisäksi Kadriorgin ja Piritan ja paljon muuta tarpeellista ja 
tarpeetonta. Rohkeuden osoituksina olivat Piritan luostarimuureilla juokseminen ja 
korkealta rantapenkereeltä jokeen kuperkeikkaa hyppääminen. Talveen kuului 
luistelu. Reaalikoulun piha jäädytettiin luistinradaksi, pienellä soittolavalla soitti 
koulupoikien orkesteri.  Myös kaupungin lammikoilla sai luistella. 

Sen ajan kaupungista jäivät mieleen puhtaat, pestyt kadut, hoidetut puistotiet ja 
hoidetut, ihmisystävälliset puistot. Nyt, seitsemänkymmentä vuotta myöhemmin 
ovat silloiset nuoret ja kauniisti leikatut puistokaunottaret harventuneet viallisiksi 
jättiläiskokoisiksi vanhuksiksi tai puistoista on tullut järkevä hoidon puuttuessa 
vesaikkoja, joissa ei edes ruoho kasva. Toisaalta on mieleen jäänyt hevosajurien 
karjuminen ja hevosen virtsan haju sekoittuneena herkulliseen pullantuoksuun. Sitä 
ei voi verrata tämän päivän Tallinnan autoterroriin ja vieraskieliseen meluun. Tosin 
näitäkin häiriöitä oli jo silloin.  

Minun oloni Tallinnassa ei jatkunut pitkään. Viron poliisilaitos lopetettiin ja veli jäi 
työttömäksi. Vanhana ratsuväen sotilaana hän piti itseään hevosmiehenä ja meni 
työhön ”jockeyksi” hippodromille. Hippodromi oli minulle äärimmäisen kiinnostava 
paikka. Menin sinne aina, kun oli mahdollista. Ravihevoset, niiden kiivaat loppukirit, 
arvokkaiden hevosten hoitaminen ja harjoittaminen oli maalaispojalle jännittävä 
maailma, joka huipentui siihen kun kilpailun jälkeen sai viedä ravurin jaloittelemaan.  
Hippodromi rikkaiden omistajien huvina joutui uusien ”orgaanien” silmätikuksi. 
Lisäksi veljelläni oli likaa painoa jockeyna toimimiseksi, eli tämä vaihe päättyi. Veli 
piti sen jälkeen vielä pientä sekatavarakauppaa Viru-kadun ja uuden kadun 
kulmassa. Täällä vierailin usein, lähinnä runsaan makeishyllyn ansiosta. Sodan 
kuminassa tiukkeneva neuvostovalvonta aiheutti sen, että entisen poliisin oli 
jätettävä myös kauppiaan ura ja aloitettava kamppailu omasta elämästä. Koulupoika 
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ei siihen seuraan sopinut. Viimeiseksi muistikuvaksi jäi monen miesopettajan 
suorittama erittäin epätavanomainen koko luokan kättely ikään kuin ikuisiksi 
jäähyväisiksi, joiksi se kättely sitten monen kohdalla jäikin. Noutaessani koulusta 
papereitani olin viimeistä kertaa tässä arvokkaassa rakennuksessa, joka silloin oli 
täynnä tallinnalaisten kodeista takavarikoituja radiovastaanottimia.  

Koulutieni jatkui uudelleen Tartossa. Veli Valter oli tällä välin avioitunut. Hänellä oli 
suhteellisen avara asunto Kivi-kadun varrella. Siellä joentakaisessa kaupunginosassa 
asuinkin sitten seuraavat kymmenen vuotta aina yliopisto-opintojen päättymiseen 
asti.  Tartto ei enää ollut se viihtyisä kaupunki, jossa olin koulunkäyntini aloittanut. 
Asuinrakennukset, koulut, liikerakennukset, teatterit ja elokuvateatterit, sillat ja 
kadut olivat raunioina tai kokonaan hävinneet. Poikakymnaasi oli otettu 
satilassairaalaksi, koulut toimivat siellä, missä tilaa sattui olemaan, kahdessa 
vuorossa ja lyhennetyin oppitunnein. Opettajat olivat pääosin samat, kuten myös 
koulutyö ja historian pyörteissä muutosten uhkaama oppisisältö. 

On myönnettävä, että olosuhteista huolimatta – sota, valtionhallinnon ja poliittisen 
systeemin vaihtumiset, rangaistusten pelko, taloudellinen kaaos, opetusmateriaalin 
niukkuus jne  -  pystyi koulun ja opettajien säilynyt auktoriteetti ja taso, mutta myös 
oppilaiden vakava ja vastuullinen suhtautuminen sodan aikana ja vielä sen jälkeen 
takaamaan suhteellisen hyvän ja monipuolisen keskiasteen koulutuksen. Usein on 
kriittisesti kysytty, mitä oppimista 1940-luvulla on voinut olla.  Seurattuani omien 
lasteni neuvostoaikaista koulunkäyntiä ja verrattuani sitä lastenlasten 
oppimateriaaliin uudelleen itsenäistyneessä maassamme olen ihmetellyt 
koulutuksen ja sivistyksen kiemuroita, opetuksen uhkarohkeita muutoksia, 
suunnitelmien ja tulosten ristiriitaisuutta. Ihmettelen myös sitä, että minun 1940-
luvun alkupuolella saamani tietämys historiasta, Viron kielestä ja kirjallisuudesta, 
varhaisemmasta maailmankirjallisuudesta puhumattakaan on osoittautunut 
paremmaksi kuin monella nykyajan koulutetulla nuorella. Silloin ajankäytön 
oleellinen osa omistettiin lukemiselle. Paljon muuta tekemistä ei koulupojalla 
sodanaikaisessa kaupungissa juuri ollut. Kirjoja löytyi, sillä puhdistustyö kirjastoissa 
oli vielä tekemättä. Ongelmana oli valon puute, sillä sähköverkko toimi harvoin. 
Muistan lukeneeni monta romaanisarjaa saksalaisilta ”sotasaaliiksi” saatujen 
bunkkerikynttilöiden valossa. Kun kynttilälaatikko oli poltettu, oli huoneen katto 
musta kuin bunkkerin katto. 

Elokuvateattereita oli, mutta sodan jäljiltä vain vähän. Saksalaiset filmit olivat hyviä 
ja iskelmät suosittuja. Lippuja oli vaikea saada. Vähänkin sisällöltään sopivia filmejä 
näytettiin sitten vielä sodan jälkeenkin Neuvostoliitossa menestyksellä 
”sotasaalisfilmeinä”.  Saksalaiset komediat vaikuttivat paremmilta kuin sodan 
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voittajien suositut Chaplinin tyhmät vitsit. Myös Vanemuine-teatteri toimi esittäen 
kaikenlaisia näytelmiä. 

Samoin Postimees-lehti ilmestyi Tartossa, sota-aikana tosin hyvin pienenä 
painoksena, josta johtuen tilauksia otettiin vain rajoitetusti. Tämä seikka jopa uhkasi 
lopettaa minun koulutieni. Veljeni Valter työskenteli silloin Postimees-lehden 
toimituksessa ja niinpä matematiikan ja fysiikan opettajani Viktor Masing  
(samannimisen biologi-akateemikon isä) pyysi minua hyvissä ajoin veljeni avulla  
varmistamaan lehden tilauksen jatkuminen. Pahaksi onneksi unohdin asian, ja kun 
opettaja sitten eräänä päivänä kysyi: ”Missä lehti?”, oli tilausaika jo kauan sitten 
päättynyt, ja moitteita tuli runsaasti. En minä Masingin  eli ”Sinin” silmissä 
muutenkaan  koskaan ollut hyvä oppilas. ”Sini”-nimen Masing oli saanut koululaisten 
keskuudessa kasvojensa kalvakan sinisestä väristä. Hän toi usein esimerkikseni 
veljeni, joka oli ollut paljon parempi oppilas. Nyt lehtijuttu pahensi tilannetta 
entisestään. Kevättodistukseen en saanut fysiikan numeroa ollenkaan, vaan sain 
ehdot, jotka piti kesällä suorittaa. Sellaista uutista en rohjennut kotiin viedä, sillä jo 
koulunkäynnin Tartossa alkaessa oli isän kanssa tehty sopimus, että minun 
todistuksiani hän ei tutki, mutta jos luokalle jään, on asia selvä: karjaa 
paimentamaan!  Uskoin, että syksyllä saan asian selvitetyksi. Kesällä ei talon töistä 
kesken kaiken kaupunkiin lähteminen tullut kysymykseenkään, varsinkaan syytä 
selittämättä. Kun sitten koulu alkoi, olin jälleen Tartossa ja menin muina miehinä 
istumaan luokkaani. Ensimmäisinä päivinä ei ollut Sinin tuntia. Ehdin jo toivoa, että 
asia on unohtunut. Kun hän sitten ilmestyi ensimmäiselle tunnilleen, komensi hän 
minut heti ulos luokasta. Syyksi hän ilmoitti sen, että minut on ehtojen 
suorittamatta jättämisen vuoksi jätetty luokalle. Yritin selittää tilannetta ja pyysin 
lupaa vastata myöhemmin. Mutta kunnianarvoisa pedagogi oli pedanttisen 
kategorinen. Viimeisessä hädässä pyysin päästä rehtorin puheille, sillä minun 
edistykseni kokonaisuudessaan ei ollut niin huono, että minut olisi luokalle pitänyt 
jättää. Koulun rehtorina oli Karl Maasik, tunnettu matemaatikko ja pedagogi. Hän 
kuunteli kertomukseni, antoi luvan jatkaa muiden aineiden tunnilla ja myös selvittää 
ehtojen suorittamisasiaa myöhemmin. Sini ei rehtorin päätöksestä välittänyt eikä 
suostunut enää järjestämään koetta eikä hyväksynyt myöskään sitä, että joku toinen 
opettaja olisi sen järjestänyt. Tilanne näytti jo ratkaisemattomalta, mutta ratkaisu 
kuitenkin löytyi. Ratkaisu oli se, että suorittaisin koko luokan kaikki aineet ja kurssit 
käsittävän tutkinnon ns. ulko-oppilaana uudestaan. Vaihtoehtoa ei ollut, ja niin jäin 
odottamaan tutkintopäivää. Muiden aineiden kysymykset olivat helppoja, mutta 
matematiikan ja fysiikan tehtävät panivat hikoilemaan. Koe tapahtui 
opettajainhuoneessa, jossa myös rehtori Maasik kävi tarkastamassa tilannetta. Hän 
jäikin pitkään sanaakaan lausumatta seuraamaan työskentelyäni matematiikan 
tehtävien parissa. Hänen rykäisyksistään ymmärsin, että olin tehtävän 
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ratkaisemisessani väärällä tiellä. Huomasin korjata virheen ja näin läpäisin 
tutkinnon, kiitos rehtori Maasikin. Sinin vastustuksesta huolimatta koulutie jatkui. 

Paljon jännittävämpiä kuin koulutalvet sodanaikaisessa puolipimeässä kaupungissa, 
olivat 1940-luvun tapahtumarikkaat kesät maalla. Noiden vuosien maaseutuelämän 
monenlaisten käänteiden ja mutkien kuvaamisen ei löydy riittävästi värejä. Vaikka 
neuvostoarmeijan maahantunkeutuminen ei keski-Virossa ollut kovin hyvin 
välittömästi näkyvää, oltiin levottomia ja ilmapiiri oli kiihtynyt. Eri maiden 
radiolähetysten avulla oltiin yleistilanteesta suhteellisen hyvin selvillä. Kodeissa 
elettiin Suomen Talvisodan tapahtumien mukana ja koko kesä 1940 seurattiin 
hämmennyksen vallassa kaikkea, mitä Tallinnassa tapahtui. Siinä vaiheessa oli vielä 
mahdollisuus ostaa radioihin paristoja ja ladata akkuja. (Siihen aikaan 
sähköverkottomalla paikkakunnalla tarvittiin radioihin kaksi virtalähdettä: akku 
elektroniputkien hehkuvirtaa varten ja noin 120 V paristo anodijännitettä varten). 
Myöhemmin ei ollut enää radioitakaan. ne takavarikoitiin siinä kun aseetkin. 
Talonpoika oli kuitenkin konservatiivinen, viimeistä ei annettu pois ja vaihtokauppa 
kävi kiivaasti. Tämä koski kaikkea elämässä tarvittavaa molempien miehitysten 
aikana.  

Kesäkuussa 1940 näytelty vallanvaihto Tallinnassa näkyi aaltona kautta koko maan. 
Joka tasolla nousivat esille uudet napamiehet, mutta myös vanhat vallanpitäjät 
yrittivät nopeasti sopeutua uuteen systeemiin. Hullunkurisinta oli seurata, kuinka 
valkeissa paidoissa hienoissa pikkutakeissaan kulkevien herrasmiesten leuan alta 
hävisivät solmiot. Kuitenkin kaikki se, mitä tapahtui, ei ollut mitään laulavaa 
vallankumousta. Ei se ollut niin yksinkertaista, että heität pois solmion ja vaihdat 
uuden rintamerkin, ja hallitset edelleen, kuten uudelleen itsenäistymisen yhteydessä 
vuonna 1991 tehtiin. Vuonna 1940 selviteltiin vanhoja velkoja ja pengottiin 
sukupuut aina iso-isoisään asti. Neuvostosysteemi oli juurrutettu jo moneen 
maahan, joten sen juurruttaminen Baltian maihin kävi suhteellisen liukkaasti. 
Likaisen työn tekivät pohjimmaltaan omat ihmiset, vierailta tulivat pistimet ja 
ohjekirjat. Koulupojat lauloivat uusia lauluja, tosin omin sanoin: ”Kyllä on hyvä, että 
ennen olin varas, ryöväri ja renttu. Kesäkuuhun kun päästiin tuli minusta 
valtionpäämies” jne. 

Ihmisten jakautuminen eri kerroksiin laajeni jopa kylien ja talojen tasalla. Viha 
isäntien, renkien, karjapoikien, mäkitupalaisten ja maattomien välillä syveni. Maata 
alettiin jakaa suuria tiloja lohkomalla. Viron kieli rikastui uusilla sanoilla, sellaisilla 
kuin kulakki, riistäjä ja uusmaansaaja. 

Uuden vuosikymmenen ensimmäinen kesä 1940 kului vielä suhteellisen rauhallisesti, 
itse asiassa kaikkein ongelmattomimpana raskaiden neljäkymmentäluvun vuosien 
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joukossa. Paljon tekemistä oli erittäin kylmä talven jälkeen, niin kauan kun kaupoissa 
vielä oli ostettavaa.  Venäjältä tuotiin myytäviksi maatalouskoneita, joiden alhaista 
hintaa ja huonoa laatua eivät maamiehet ehtineet ihmetellä. Ostettiin joka 
tapauksessa, sillä rahan arvon pysyvyyteen ei enää uskottu, mutta ei myöskään 
uskottu uuden vallan pysyvyyteen. Kun kesäkuun 1940 tapahtumista oli vuosi 
kulunut, alkoi Saksan sota, joka muutti maaseudun ihmisten, jopa eläinten elämän 
yli kymmeneksi ankaraksi vuodeksi. Kahden suurvallan välinen sota vaati nopeita 
valintoja. Asevoimat, (siis neuvostoasevoimat) jotka tulivat ikään kuin meitä 
suojelemaan, tarvitsivat nyt miehiä, hevosia – kaikkea. Miesten suhteen oli niin, että 
ne, jotka eivät heti joutuneet kiinni tai eivät olleet kommunistien kavereita. 
pakenivat metsiin.   

Yleinen liikekannallepano toi kotiseudun metsiin kaikki neljä veljeäni, sisareni 
miehen ja näiden ystäviä. Se oli rauhanomainen joukko, joka hiljaisena odotti sodan 
pauhun lähenemistä. Nuorten miesten joukko tarvitsi suuret määrät ruokaa. 
Maatalossa ruokatarvikkeita riitti, mutta ongelma oli ruoan toimittaminen 
tarvitsijoille. Se oli minun tehtäväni, jota hoidin unesta tinkien. Uteliaita silmiä tuli 
välttää. Isä oli Tartossa sairaalassa, äiti ja sisar työskentelivät voimiaan säästämättä 
keittiössä ja navetassa. Miesvoimaa edustimme minä ja nuori karjapaimen. Meidän 
ikämme yhteenlaskettuina vastasivat juuri ja juuri täyskasvaneen miehen ikää. Joka 
aamu oli vietävä hevosella maito meijeriin, josta taas sai voita. Kun joka päivä otin 
kilon paketin voita, kysyi maidon vastaanottaja epäilevin ilmein: ”Mitä sinä niin 
suurella määrällä voita teet?” ”Syön itse”, vastasin ja kysyjä tyytyi siihen. 

Onneksi rintama läheni kovaa vauhtia. Nyt näin sen ajan Puna-armeijan koko 
monipuolisuudessaan, puukopilla varustettujen kuorma-autojen väkevän hajun, 
pienet nukkavierut hevoset suurten vankkurien edessä, käskyjen mukaan laulujaan 
karjuvat marssirivistöt paksuissa asepuvuissaan. Ei ollut vaikea löytää vastausta sen 
ajan arvoitukseen: arvaa, mikä on se, mikä liikkuessaan karjuu ja seistessään haisee. 
Koko massa mukanaan ajettavan lehmäkarjan kanssa kiiruhti kesän kuumuudessa 
kohti itää. 

Kiire oli todella, sillä kohta ujelsivat ilmassa srapnellit ja kolonnat hajautuivat. Aseita 
ja ammuksia jäi metsään. Endlan suoalueelta löytyi myöhemmin monenlaista 
materiaalia. Meidän kotipihallemme ilmestyi rintaman juuri ollessa niillä paikkeilla 
väsynyt ryhmä mongoli-puna-armeijalaisia vaatien juotavaa.  Sisareni Beate tarjosi 
maitoa, jota oli jäähdytysastioissa paljon, sillä meijeri ei toiminut siinä vaiheessa. 
Joukon politrukki hyväksyi vain itse kaivosta nostetun veden juomisen. Tässä osoitus 
siitä, että politrukki ei paljon luottanut juuri Neuvostoliittoon liittyneen maan 
kansalaisiin. Yksinkertaisimmassa navettapiikatytössäkin nähtiin mahdollinen 
myrkyttäjä. Äkillinen konekiväärisarja lopetti puna-armeijalaisten vedenjuonnin. Se 
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myös pelasti meidät metsään pakenevien puna-armeijalaisten mahdolliselta 
väkivallalta. Ammuntaa pelästynyt nuori hevonen tempautui lieastaan ja lähti täyttä 
laukkaa päätietä kohti, läheneviä saksalaisia vastaan.  Lähdin hevosta etsimään. 
Mielenkiinto kohdistui kuitenkin lähestyvään saksalaisjoukkoon. Halusin nähdä 
sotilaat, jotka lyhyessä ajassa olivat vallanneet melkein koko Euroopan ja joita 
odotettiin saapuviksi vapahtajina. Juoksin pitkin metsätietä, johon hevosen 
katkennut liekaketju oli jättänyt jäljen. Tielle tullessani näin maalauksellisen näyn, 
kuin sotaelokuvasta: nuoret ryhdikkäät miehet yläruumiit paljaina, aseet siisteissä 
keoissa. Muutamat ajavat partaa, toiset lepäilevät maassa, keskustelevat, nauravat. 
Ikään kuin sotaa ei olisikaan, vain sotaharjoitus. Sotaelokuva-vaikutelmaa täydensi 
toinen kohtaus: kaukana pellon takana yksittäisiä venäläissotilaita oli pakenemassa 
pensaiden suojassa. Saksalainen sotilas ammuskeli tähtäämättä siihen suuntaan 
nauraen ja huutaen  ”schneller, schneller” (nopeammin, nopeammin). 
saksalaissotilaat olivat ottaneet hevoseni kiinni ja sitoneet puuhun selittäen minulle 
jotain. Kun he huomasivat, että en ymmärrä, ottivat he taskustaan seteleitä ja 
osoittaen niitä ja itseään toistivat moneen kertaan ”Deutscher, Deutscher…”  
Ilmeisesti he arvelivat, että poika ei tiedä kummalla puolen rintamaa hän on.  
Nauroin ja huudahdin ”Jawohl”, päästin hevosen ja lähdin kotia kohti. 
Rintamalinjasta ja sen molemmin puolin näkemistäni sotilaista minulle jäi 
vaikutelma sodasta, jota käytiin, ei saksalaisten ja venäläisten välillä, eikä natsismin 
ja kommunismin välillä, vaan Euroopan ja Aasian välillä.        

Sodan tilanteesta riippumatta jatkui maatilan elämä entisellä rytmillä, kun rintama 
oli vyörynyt ohi. Maataloustuotteita tarvittiin. Työvoimapulaa saksalaiset miehittäjät 
pyrkivät lievittämään antamalla talojen töihin sellaisia sotavankeja, joilla oli taitoja ja 
halua. Vankileirejä oli paljon, mutta paljon oli myös vankiruoasta talojen ruokiin 
haluavia. Työtaidot oli eri juttu. Usein ilmeni, että  leirillä itseään kokeneeksi 
maanviljelijäksi kehunut ei osannut edes hevosta valjastaa tai tadikkoa kädessään 
pitää. Isännät halusivat ensi sijassa ukrainalaisia, josta oli seurauksena se, että 
vankileirin venäläisetkin ilmoittivat olevansa ukrainalaisia. Apua heistä toki oli, jos ei 
muuta, niin ainakin minun venäjänkielen taitoni kasvoi. Erityisesti hallitsin rehevän 
ja runsaan kirosanavaraston. Kun vuoden 1944 syksyllä, uuden neuvostoajan 
alettua, koulussa käynnistyi pakollinen tehostettu venäjäkielen opetus, oli minun 
opittava vain kyrilliset aakkoset ja kielioppiasiat. Sanasto oli jo hallussa. 

Ensimmäiseksi venäjänkielen opettajakseni sain vanhan pedagogin ja teologin 
Tubinin. Hän oli kovin kiinnostunut siitä, miten olin venäjänkieleni oppinut. Vastasin 
niin kuin asia oli, eli kerroin oppineeni kielen yhteydenpidossa venäläisiin 
sotavankeihin. Tubin otti minut sivuun ja kuiskaten suositteli minulle vaikenemista 
sellaisista asioista.  Se oli ensimmäinen tarpeellinen muistutus siitä, että 
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neuvostomaailmassa ei omienkaan joukossa ole hyvä ajattelemattomasti mistä 
tahansa lörpötellä.  

 

Yliopisto 

Sodanjälkeisessä Virossa oli metsätiede monipuolisen koulutuksen ja suhteellisen 
epäpoliittisuuden takia suosittu ala. Maailmakatsomukselliset asiat eivät olleet 
kovinkaan voimakkaasti esillä. Tarton yliopiston metsätieteellinen tiedekunta oli 
jaettu kahteen osastoon, metsäteolliseen ja metsätaloudelliseen. Tiedekuntaa 
johtivat itsenäisessä Virossa aikanaan korkeakoulutuksensa saaneet, sodassa Viron 
tarkka-ampuja-armeijakunnassa (siis Puna-armeijassa) taistelleet miehet Valdek 
Ritslai, Endel Laas ja August Karu. 

Aloitin metsätieteen opinnot vuonna 1946. Yliopistoon pääsyn suhteen ei ollut 
ongelmia, sillä reaaliainepainotteisesta Tarton I keskikoulusta kaikki pääsivät 
korkeakouluihin.  Esimerkkinäni oli veljeni Ernst, Voltvetin koulun käynyt mies, joka 
toimi metsäpäällikkönä Raikkülässä, myöhemmin Purdissa. 

Suuri osa alkuvaiheen luennoista oli yhteisiä agronomi- ja biologiaopiskelijoiden 
kanssa. Mieleen jäivät professorien Osvald Hallik, Gerhard Rägo ja Karel Orvik 
luennot. Kemian työt tehtiin yliopiston päärakennuksen kellarissa, ”helvetissä”, jossa 
sai perinteisesti myös ”haistella” eetteriä. 

Maastoharjoittelu tapahtui Järveselän alueella, jonne matkustettiin GAZ-kuorma-
auton lavalla olevassa kopissa. Meille kuului suuri-ikkunainen rakennus, jota 
kutsuttiin Afrikaksi. Keskellä tupaa oli takka, päivällä oli kuuma, yöllä kylmä. Siellä 
toimitettiin myös ”kettujen” (eli fuksien) kaste. Vanhasta pumppukaivosta nostettiin 
kylmää vettä ja kaadettiin uustulokkaan niskaan. Metsätyössä harjoiteltiin kaikkien 
käsityövälineiden käyttöä. Perustyökaluja olivat kahden miehen saha (justeeri) sekä 
kirves. Järveseljassa olimme alkuvuosina omin eväin, oman leipälaukun varassa. 
Metsästettiin, valmistettiin kaurispaistia, myös kalastettiin. Kylän juhlissa myös 
käytiin.  

Paikallinen metsäpäällikkö ei metsästystä katsonut oikein hyvällä. Olin kerran 
lepäämässä vuoteella, kun dekaani Valdek  Ristlaid ja Tarton kaupunginjohtaja 
Bronislav Võrse astuivat sisään. Tuvassa oli kaksi lihatynnyriä (riistalihaa).  Ristlaid 
koputtaen tynnyriä: ”Mitä tässä on?” Vastasin, että pojat toivat kotoa lampaanlihaa.  
Muuten kauriskantaa verotti myös idästä vuonna 1950-luvun alkupuolella tullut 
susivyöry. Minun metsästysaseen hankintani tapahtui siten, että matkustin Pietariin 
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mukanani puoli sikaa, jonka myin. Rahoilla ostin ranskalaisen Demay-
metsästysaseen. Ase oli peräisin Göringin kartanosta, josta venäläiset upseerit olivat 
tuoneet sen sotasaaliina. Tällä aseella ammuin Järvselän ikimetsäalueella 
naarassuden. Järvselän metsästysmaja paloi 12. toukokuuta 1948. Silloiset 
opiskelijat osallistuivat innolla sen jälleenrakentamiseen. 

Opettajistamme muistan erityisesti August Karun, joka oli todellinen 
metsänrakastaja, perusteellinen ja analyyttinen. Tutkintotilanteissa oli säilynyt 
vanha  ”Gaudeamus”-mentaliteetti. Oppikirja ja kysymyssarja olivat kyllä olemassa, 
mutta käytännössä tentti tapahtui keskustellen niin, että opiskelijan tietämys tuli 
esille. Professori Hallik tuotti joskus yllätyksiä. Kun ylioppilas kysymykseen mullan 
humuspitoisuudesta vastasi: ”16 prosenttia”, hän totesi vain lyhyesti: ”Seuraava”.  

Opintojen päätyttyä kaikki kävivät, ”kauniin Helenan” eli henkilöstöpäällikön Helena 
Kurgin puheilla työpaikan määräämistä varten. Olin suunnitellut itselleni 
metsäalueen päällikön paikkaa, joita oli vapautunut runsaasti poliittisten 
puhdistusten ja vuoden 1949 kyyditysten ansiosta. Mutta Helene Kurg totesi 
yksikantaan: ”Menette ministeriöön”. Metsän asemesta jouduinkin siis kiviseen 
Tallinnaan.  Muuta mahdollisuutta ei annettu ja niinpä minusta sitten tuli 
metsäministeriön metsänkasvatuksen vanhempi insinööri.  

  Leo Pollin työura 

1951-1988 Viron neuvostotasavallan metsätalouden ja luonnonsuojelun ministeriö 
                    1951 – 1974 metsänkasvatuksen ja maanparannuksen osaston     
                                           pääinsinööri 
                    1974 – 1988 metsätaloushallituksen johtaja 
1988 – 1991 Viron talouskehityksen instituutti 
1991 – 1993 Viron valtiontalouden tarkastusviraston kansantalousosasto, josta  
                        eläkkeelle 
1993 -  1998 Viron maatilanomistajien keskusliiton metsäasiantuntija   
 
Mieskuoro Forestalian perustajajäsen ja monivuotinen laulaja 
 
           ========================================================= 
 
Tähän jatkoksi vielä Leolta aikaisemmin kuulemani tarina kouluajalta Tartossa: 
Leo halusi mennä katsomaan mielenkiintoista elokuvaa, mutta se oli lapsilta kielletty 
ja Leo oli alaikäinen. Ratkaisuna ongelmaan oli syntymäajan väärentäminen 
henkilökorttiin ja näin menoksi elokuvateatterin lippuluukulle. Pahaksi onneksi 
paikalla oli myös miliisi, joka tarkasti henkilökortteja. Leon korttia tarkastaessaan 
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hän totesi: ”Miksi olet vielä täällä? Tämän ikäisen pitää olla jo Puna-armeijassa 
varusmiehenä”. Seurasi pidätys ja muutamia päiviä kestävät kovat selvittelyt. joiden 
lopputuloksena oli kuitenkin vapauttaminen.    
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