I näytös

Yksin
maailmassa
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Maailma ympärillä on kylmä ja kova. Hautakivet kohoavat
mustina helmikuisesta lumesta, merenlahti taustalla on
jäässä, lumiläikät mustan jään päällä ovat kuin pieniä
valkeita saaria.
Pieni poika seisoo yksin juuri peitetyn haudan takana.
Seppeleitä, valkoisia nauhoja koristeellisine kirjoituksineen,
kukkia niin paljon, että pojasta näkyvät niiden takaa vain
hartiat ja pyöreän karvalakin peittämä pää.
Mereltä käy jäätävä tuuli. Poika pitää kädellään kiinni
hautakiven takana olevan lehdettömän pensaan oksasta.
On käsketty pysytellä liikkumattomana niin kauan, että kuva
ehtii valottua talvisessa hämärässä. Valokuvissa on tapana
hymyillä, ja niin poika yrittää tehdä. Nyt hän ei ymmärrä
itkeä, haudalla nieltyjen kyynelten aika tulisi myöhemmin.
Hän tietää kyllä, että kukkien ja hautaan lapioidun
hiekan alla on valkoinen arkku, ja hän tietää, että arkussa
makaa Hugo Alm. Ja Hugo on hänen isänsä.
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Isän haudalla
Alfons Alm oli viisivuotias menettäessään isänsä. Hänen isänsä Hugo Alm oli
ollut kahdeksanvuotias menettäessään oman Wilhelm-isänsä.
Wilhelm Alm oli syntynyt 1845 Siuntiossa, jonne hänen isänsä, rakuuna
Johan Almgren oli muuttanut Ruotsin Grännasta. Johan oli lyhentänyt nimensä muotoon Alm, avioitunut Danskbackan tilan tyttären kanssa ja saanut
yhdeksän poikaa ja kaksi tytärtä. Osa pojista lähti Amerikkaan, yhdestä tuli
Taalintehtaan isännöitsijä, yksi toimi Kemiössä seppänä.
Wilhelm ryhtyi puutarhuriksi ja perusti oman kauppapuutarhan Helsinkiin nykyisen Tunturikadun tienoille. Hän avioitui siuntiolaisen Ida Adolfina
Lindströmin (1847–1890) kanssa ja sai kaksi tytärtä ja kolme poikaa, joista
nuorin oli vuonna 1882 syntynyt Hugo. Kun Wilhelm Alm kuoli vuonna
1890, omasta puutarhasta jouduttiin luopumaan, ja Ida alkoi myydä vihanneksia Kauppatorilla.
Almien asunto oli Vuorimiehenkatu 23:ssa, syreenien ja kukkien ympäröimässä piharakennuksessa. Sieltä käsin Hugo Alm kävi kansakoulua, meni
sen jälkeen juoksupojaksi, lähti vuodeksi merille ja pääsi Suomeen palattuaan
rautateille asemamieheksi. Hän menestyi työssään niin hyvin, että siirtyi vuodeksi Tornioon asemamiesten esimieheksi, palasi sitten Helsinkiin, suoritti
konduktööritutkinnon 1904 ja ryhtyi neljä vuotta myöhemmin jarrumieheksi.
Hugo Alm oli toimelias mies. Ansiotyönsä lisäksi hän toimi asemamiesten
ammattiosaston puheenjohtajana ja harrasti kuorolaulua. Lauluharrastuksella
oli merkittävä vaikutus hänen elämäänsä, sillä sekakuoron harjoituksissa hän
kohtasi 22-vuotiaan pitkän ja kauniin naisen.
Nainen oli Hilja Björkman. Hän oli syntynyt Petäjävedellä 1880 rakennusurakoitsija ja puuseppä Kalle Björkmanin (1855–1931) perheeseen. Sisarukset
olivat lahjakasta ja yritteliästä väkeä, sillä yksi heistä eteni aina talousneuvokseksi
ja pankinjohtajaksi asti. Hilja lähti aikuistuttuaan Jyväskylään ja pääsi palvelijattareksi seminaarin silloisen johtajan Y. K. Yrjö-Koskisen perheeseen. Kun
Yrjö-Koskiset muuttivat Helsinkiin, myös Hilja seurasi mukana.
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Hilja ja Hugo vihittiin avioliittoon 1.11.1902. Lapsia alkoi syntyä. Alfonsiksi
ristitty esikoispoika kajautti ensimmäiset korkeat äänensä 20.8.1904.
Perhe asui Malminkatu 40:n ylimmässä kerroksessa. Alfons odotteli iltaisin
parvekkeella. Lopulta odotus aina palkittiin, illan hämärässä näkyi pitkä mies,
joka harppoi kotia kohti pää tutusti hiukan kallellaan ja eväskori kädessä. Alfons kiirehti sisään ja huusi äidille: ”Isä tulee.” Ja isä tuli ja kaappasi heti sisään
päästyään vaimonsa syleilyyn.
Aikalaiset muistivat nuoren avioparin suorastaan ihanteellisena. He olivat
pitkiä, komeita ihmisiä ja heillä oli lämmin suhde. Alfonsin serkku Arvid sanoi
myöhemmin: ”Kuinkahan paljon teitä olisikaan, jos isäsi olisi saanut elää, kun
äitisi oli niin hulluna isääsi.” Lapsia syntyi joka vuosi. Alfonsin jälkeen maailmaan tulivat Aune 18.1.1906, Mirjam 17.8.1907 ja Veikko 8.4.1909.
Hugo Alm oli yritteliäs mies ja hän päätti huolehtia lastensa tulevaisuudesta.
Hän halusi, että heillä olisi varaa kunnon koulutukseen ja siksi hän perusti
paperikaupan Fredrikinkadun ja Kalevankadun kulmaan. Siellä Alfonskin kävi
joskus ostamassa nalleja leikkipyssyynsä.
Perheen, työn, liikkeen ja harrastusten lisäksi Hugo Alm kävi vielä auttamassa äitiään. Alfons muistaa, että isoäidin kaapissa oli aina sekahedelmäkeittoa
ja pikkuleipiä. Hugo oli nimittäin perso makealle, etenkin kun ei tupakoinut
lainkaan. Kiitokseksi Hugo lauloi aina muutaman laulun. Isoäidin suosikki
oli ”Kellot kaikuu, kellot temppelin”. Sen Alfonskin oppi jo varhain ja sai
myöskin laulaa isoäidille. Tosin hän uskalsi laulaa vain oven raosta, niin paljon
esiintyminen vielä ujostutti.
Koska sekä Hilja että Hugo olivat kuorossa, kotonakin laulettiin paljon.
Parhaiten Alfonsin mieleen jäi säe: ”Pojat kansan urhokkaan, mi Puolan,
Lützin, Leipzigin ja Narvan mailla vertaan vuoti, viel’ on Suomi voimissaan,
voi vainolaisen hurmehella peittää maan.” Sen Alfons osasi laulaa ulkoa vielä
vuosikymmenien jälkeen. Myöhemmin hän kyllä huomasi, että se ei kuulostanut samalta kuin Porilaisten marssi yleensä: Hugo oli baritoni ja lauloi
kuorossa toista ääntä, joten Alfons tuli oppineeksi baritonistemman ennen
varsinaista melodiaa.
Lapsen mieleen jäivät parhaiten pyhäpäivät. Hugo joutui joskus olemaan
töissä sunnuntaisinkin, mutta useimmiten oli vapaata. Silloin Alfons pääsi isän
kanssa retkelle. Retket eivät suuntautuneet kovinkaan etäälle, joskus kodin
ikkunoista näkyville kallioille, joskus aina Hesperian puistoon tai Kaisaniemeen
asti. Kävelyretken aikana äiti teki kotona ruokaa. Usein se oli isän erikoisherkkua, lihapullia ja perunamuusia, jonka kanssa kesäisin oli tillillä, sokerilla ja
suolalla maustettuja kurkkuviipaleita. Jälkiruoaksi oli vielä sekahedelmäkeittoa.
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Nuoren rautatieläisen perheessä vietettiin onnellisia hetkiä. Idyllinen Helsinki
eli viimeisiä rauhanvuosiaan, työtä riitti ja maa kehittyi hitaasti mutta vakaasti.
Vuoden 1910 alkaessa kaikki oli hyvin kuusihenkiseksi kasvaneessa Almin
perheessä Malminkadulla.
Keskiviikkona 16.2.1910 Hugo Alm lähti jälleen töihin. Lähtöä pohjoiseen
oli odottamassa raskas tavarajuna. Alm totesi heti, että jarrumiehiä oli liian vähän
näin pitkään junaan, vain kaksi. Ennen paineilmalla toimivien jarrujen aikaa
junissa tarvittiin paljon miestyövoimaa, sillä miesten piti hoitaa käsin vaunujen
jarruttaminen. Jarrumiesten tehtäviin kuului myös vaunujen kytkeminen.
Hugo Alm meni asemapäällikön puheille vaatimaan, että miehiä saataisiin
lisää.Venäläinen asemapäällikkö ei suostunut kuuntelemaan perusteluja, nämä
miehet saisivat riittää. Hän ajoi Almin ulos huoneestaan ja lähetti junan liikkeelle.
Järvenpäässä pysähdyttiin liittämään junaan vielä uusia tukkipuilla lastattuja
vaunuja. Niitä siirreltiin heittämällä, veturi työnsi vaunulle vain alkuvauhdin ja
jätti sen vierimään eteenpäin kunnes se törmäsi junassa odottavaan seuraavaan
vaunuun. Ratapihan täytti kolina, kun koko juna nytkähti perään iskeytyvän
vaunun voimasta. Siinä vaiheessa jarrumiehen piti mennä nopeasti vaunujen
väliin ja kytkeä ne toisiinsa ennen kuin ne heilahtaisivat jälleen irti.
Kun jälleen yksi raskas tavaravaunu vieri kohti odottavaa junaa, Hugo Alm
huomasi, että paikalla ei ollutkaan yhtään jarrumiestä. Hän juoksi hoitamaan
työn itse ja loikkasi vaunujen väliin.
Hugo Alm myöhästyi vain hiukan. Hän ei ehtinyt vaunujen välistä turvalliselle alueelle ennen rautaisten puskureiden iskeytymistä toisiinsa. Hänen
kylkensä murskaantui puskureiden väliin.
Miehiä riensi apuun, vaunua työnnettiin ja Hugo Alm saatiin irti. Hänet
nostettiin veturiin, joka lähti saman tien höyryämään kohti Helsinkiä. Helsingissä hänet vietiin suoraan Kirurgiseen sairaalaan. Hän oli vielä elossa, mutta
hyvin huonossa kunnossa.
Ylikonduktööri Jalo lähti ilmoittamaan tapahtumasta, sillä hän asui samassa
talossa ja tunsi hyvin Almit. Hilja järkyttyi ja kiirehti heti sairaalaan. Hoitajat
eivät halunneet päästää häntä heikossa kunnossa olleen potilaan luo, mutta
mikään ei voinut estää Hiljaa. Hän riistäytyi hoitajien käsistä ja pääsi huoneen
ovelle. Hugo kuuli hänen äänensä, kääntyi vuoteellaan häntä kohti, voihkaisi ja
kuoli. Hän oli jaksanut hengissä juuri niin kauan, että oli saanut vielä kerran
nähdä rakkaan Hiljansa.
Sunnuntaina 20.2.1910 lähtee patologiselta laitokselta pitkä hautajaissaatto
kohti Hietaniemeä. Ensimmäisessä vossikassa heti ruumisvaunujen perässä
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ovat Hilja Alm ja hänen neljä pientä lastaan. Lapinlahden sairaalan kohdalla
Alfons nousee seisomaan ja katsoo taakseen. Näky jää hänen mieleensä vuosikymmeniksi: katu on täynnä ihmisiä niin pitkälle kuin hän saattaa nähdä.
Punaiset liput liehuvat, surumarssia soittavan torvisoittokunnan vaskipuhaltimet
hohtavat. Kulkueessa ovat Rautatieläisten liiton, Svenska Kamratförbundin,
Rautatieläisten raittiusyhdistyksen ja monien muiden edustajat.Työtapaturman
uhrin hautajaisista on tullut rautatieläisten suuri mielenosoitus. Hautajaissaatto on pitkä ja Hugo Almilla tuntuu olleen paljon ystäviä. Silti Hilja ja lapset
tulevat pian jäämään yksin.
Haudalla pitää puheen konduktööri Jalo. Ehkä hän puhuu haudan ympärillä
värjötteleville ihmisille samoja asioita, joita myöhemmin käsiteltiin Juna-lehden
muistokirjoituksessa:
”Vallassa olevan luokan työjärjestelmän uhri oli Hugo Alm. Sitä todistaa
vainajan tapaturman sattuessa lausumat sanat: ’näin sitä käy, kun on liian kiire.’
Vaikuttavatkohan nämä lausutut sanat sen viranomaisen omaantuntoon, joka
vähensi siitä junasta miehiä, missä Alm silloin oli. Tuskinpa hänellä on mitään
tunnon vaivoja – hän noudatti kapitalistista järjestelmää. Lepää rauhassa kunnon
isä, hellä poika, lempeä puoliso ja kaivattu toveri! Muistosi elää. Uskomme
vahvistui oikeaan pyrintöömme, seisoessamme hautasi reunalla ja me taistelemme sen aatteen puolesta innolla, jonka eteen sinäkin työskentelit.”
Soittokuntalaiset nostavat kylmät vaskisoittimensa huulilleen, ja pian
surumielisen juhlalliset sävelet kantautuvat kauaksi. Sitten astuvat esiin rautatieläisten kuoron laulajat ja talvisen hautausmaan lehdettömien puiden alla
soivat sanat, joista suomalaiset ovat satoja vuosia etsineet lohtua: ”Tuuti lasta
tuonelahan, nurmen alla nukkumahan.”
Miehet tarttuvat lapioihin, sora ropisee, ja valkoinen arkku peittyy näkyvistä.
Hugo Alm on pian kylmän maan peitossa lopullisesti.
Seppeleet lasketaan haudalle ja lopuksi Alfons laitetaan seisomaan kukkakummun taakse valokuvaa varten. Hän on tänä päivänä tarkalleen viiden
vuoden ja kuuden kuukauden ikäinen eikä hän voi ymmärtää täysin, mitä
on tapahtunut, miksi äiti itkee lohduttomasti, miksi isä on laskettu maassa
ammottavaan aukkoon. Nyt on sunnuntai, tänään hänen olisi pitänyt kävellä
käsi isän kädessä kohti Kaisaniemen puistoa eikä seistä täällä yksin keskellä
suurta väkijoukkoa. Äidin ei pitäisi nyyhkyttää mustan harsonsa alla vaan olla
kotona laittamassa perunamuusia ja lihapullia niin kuin ennenkin sunnuntaisin,
niin että he voisivat retkeltä palattuaan syödä ja kaikki olisivat hyvällä mielellä
niin kuin aina sunnuntaina.
Alfons katsoo kohmettuneiden kukkien yli suoraan kohti kameran linssiä,
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pitää oksasta kiinni aivan kuin se voisi tarjota edes hentoisen kiinnekohdan
elämään. Hän odottaa niin kauan, että kuva saadaan otettua.
On alkamassa Alfonsin ensimmäinen taistelu. Mereltä puhaltaa jäinen tuuli,
ja maailma ympärillä on kylmä ja kova. Hänen olisi oltava vielä kovempi.
Lastenkodissa
Hiljan maailma oli romahtanut. Hän oli jäänyt yksin neljän pienen lapsen
kanssa, vailla ammattia, vailla toimeentuloa. Hugo Alm oli ollut vasta 27-vuotias
kuollessaan, joten hänelle ei ollut ehtinyt kertyä juurikaan eläkettä. Hugon
työtoverit tulivat apuun ja järjestivät keräyksiä. Juna-lehdessä ilmoitettiin: ”Helsinkiläiset toverit! Muistakaa antaa vuolaana virtana vuotaa avustuksenne työn
uhriksi joutuneen ja manalle menneen toveri Hugo A. Almin suurilukuisen
perheen avustamiseksi. Listoja on useampia avustuksen merkitsemistä varten,
mm. tämän lehden konttorissa. Älkää olko kitsaita!”
Työtoverit eivät varmaankaan olleet kitsaita, mutta pienistä palkoista ei
voinut kertyä suuria avustuksia. Jokaisella oli omat vaimonsa ja lapsensa huolehdittavana.
Almien oli muutettava rautatieläisten omistamasta talosta Malminkadulta
halvempaan asuntoon esikaupungin puutaloon. Paperikaupasta oli pakko
luopua.Taloudellista ahdinkoakin pahempaa oli, että Hiljan maailma oli murtunut myös henkisesti. Hän ei pystynyt luopumaan Hugosta vaan halusi olla
jatkuvasti hänen lähellään, edes haudalla. Hilja vietti pitkiä aikoja kylmällä,
tuulisella hautausmaalla ja sai vilustumisien heikentämänä keuhkotuberkuloosin.
Almin perheessä tuskin tiedettiin mitään siitä, että puoli vuotta Hugon
hautajaisten jälkeen aloitti toimintansa talo, josta tulisi Alfonsin kohtalo. Kotimainen Ooppera esitti ensimmäiset näytöksensä syksyllä 1911, ja Edvard
Fazerin ja Aino Acktén johtamassa talossa koettiin pian jo ensimmäinen johtajakriisi, kun Ackté lähti ovet paukkuen laitoksesta. Kriisejä tulisi riittämään
ja niitä tulisi kokemaan vielä Alfons Almikin.
Hilja sairasti kotona eikä lopulta enää pystynyt nousemaan vuoteesta. Pieni
Alfons sai nyt ensimmäistä kertaa elämässään ottaa johdon käsiinsä. Hänen oli
huolehdittava sisaruksistaan, laitettava ruokaa, hoidettava kotia. Kukaan muu
ei sitä tehnyt. Sukulaisistakaan ei ollut apua.
”Olimme kuin siipirikon lintuemon surkea poikue”, Alfons Almi muisteli
myöhemmin tuota aikaa.
Joulukuussa 1914 Hiljan tila huononi. Hän tiesi aikansa käyvän vähiin ja
herätti eräänä yönä Alfonsin. Hän tiesi lähdön olevan nyt lähellä.

