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Kun kansa repesi kahtia

Viipurissa varttuneelle sota
oli epäilyksittä vapaussota.

TIEDÄTKÖ, MITÄ sinun sukusi teki 
vuonna 1918?

Kun Yle viime vuonna pyysi suomalai-
silta muistoja sisällissodan ajoilta, yli vii-
dennes vastaajista piti aihetta suvussaan 
yhä niin arkana, että siitä oli hankala puhua.

Sota repäisi kansan ja pahimmillaan  
perheet traagisesti kahtia.

Toimittaja Kalevi Rantanen kertoo tässä 
lehdessä nimekkäiden kemistien toimin-
nasta sodan aikana. Kaikki eivät osallis-
tuneet taisteluun, mutta useimmilla oli  
taustansa tuomaa sympatiaa valkoisten 
puoleen.

Nuorelle A. I. Virtaselle valinta oli selvä. Veturinkuljettajan poika ei kuulunut 
yläluokkaan, mutta Viipurissa varttuneelle patriootille sota oli epäilyksittä  
vapaussota, jossa missiona oli vapauttaa Suomi venäläisistä ja Viipuri 
punaisista. Siksi hän laittoi väitöstyönsä tauolle ja liittyi taisteluun.

OMAT ISOVANHEMPANI olivat lapsia tai nuoria aikuisia, kun sota  
syttyi. Kolme perhettä neljästä oli kannakselaisina tilallisina valkoisia, kun 
taas isäni äiti varttui Helsingissä sosiaalidemokratian hengessä ja koulut-
tautui sodan jälkeen opettajaksi. Hänen kauppiasisänsä vastusti punais-
ten aseellista toimintaa mutta joutui 
silti sodan päätyttyä vankileirille.

Isäni isä oli sodan syttyessä nuori vir-
kamies, josta sittemmin tuli maalais- 
liiton aktiivipoliitikko. Tausta ei estänyt häntä muutama vuosi sodan jäl-
keen avioitumasta ”väärästä” leiristä tulleen opettajattaren kanssa.

Äitini äidin perhe Ihantalassa välttyi sodalta. Isoisoäidilläni oli viiden lap-
sen kanssa kylliksi tekemistä muutenkin, sillä hänen puolisonsa oli kuollut 
vuotta aiemmin. 

Eniten sota ravisutti äitini isän arkea. Jääsken Ahvolassa asunut perhe 
pakeni naapurikylään, kun kotitila joutui kuukausiksi veristen taisteluiden 
keskiöön Suomen Verduniksi kuvatussa asemasodassa. Teini-ikäisen iso-
isäni ei tarvinnut lähteä rintamalle, mutta hänen isoveljensä joutui huol-
totehtäviin ja traumatisoitui näkemästään.

Äidinpuoleiset isovanhempani ottivat avioiduttuaan vastuun suku-
tilasta. Sen, että talossa asui myös isotätini punaiseksi tiedetty mies, ei 
annettu häiritä. Perherauha oli etusijalla.

Tuhoisaa sotaa puitiin kylän miesten kesken vielä pitkään. Emännät 
koettivat hyssytellä, mutta kymmenisen vuotta sodan jälkeen syntynyt 
äitini osasi jo pienenä osoittaa, missä ”linja” oli kulkenut.

TARVETTA MUISTELUUN riitti syksyyn 1939, jolloin uusi maailman-
palo käänsi puheet ajankohtaisempiin huolenaiheisiin.

Talvi- ja jatkosodassa Virtanen ja muut maamme kemistit tulisivat anta-
maan korvaamattoman panoksen yhteisen vihollisen yhdistämän kansan 
ja itsenäisen Suomen hyväksi.

Leena Laitinen
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