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 Minulla oli kesäkuussa mennä 
aamukahvi väärään kurkkuun. Hel-
singin Sanomissa kerrottiin Lahden 
historiaseminaarista kummia: Jo-
hannes Virolainen, Max Jakobson 
ja Väinö Leskinen olivat kertoneet 
tietoja Yhdysvaltojen tiedustelupal-
velulle CIA:lle. Olivatko nämä herrat 
siis peräti vieraan vallan agentteja?

Lähetin oitis tekstarin Urho Kek-
kosen ajasta seminaarissa esitel-
möineelle professori Kimmo Ren-
tolalla. Vastaus ja esitelmän teksti 
tulivat heti sähköpostilla minulle.

Mitä Rentola oli sitten sanonut? 
Tässä suora sitaatti:

”Herkimmissä asioissa CIA:n 
suomalaisten lähteiden nimet tai 
tunnistetiedot on (vuonna 2007) 
julkaistussa asiakirjassa peitetty, 
mutta tarkastelemalla niitä kohtia 
lähemmin voi tehdä varsin kiinnos-
tavia havaintoja. Näyttää näet siltä, 
että CIA sai erinomaista sisäpiirin 
tietoa, jonka alkulähteinä olivat 
Väinö Leskinen, Max Jakobson ja 
Johannes Virolainen.”

Historiajutussa 
pitää aina 
olla uutinen. 
Vai pitääkö?

Entä sitten? Kyllä tämän perus-
tella tuntuu lähinnä siltä, että ky-
se on ollut aivan tavanomaisista 
keskusteluista kokkareilla. Jyrki 
Vesikansakin myönsi, että semi-
naarissa paikalla olleena hän ei ol-
lut oivaltanut tätä HS:n skuuppia. 
Tuskinpa herrat mitään suuria val-
tionsalaisuuksia olivat laukoneet. 
Kun luin HS,:n jutun niin ei siinä 
jutun kirjoittaja tohtori Veli-Pekka 
Leppänenkään tehnyt mitään sen 
kummempia johtopäätöksiä Vi-
rolaisen ja kumppanien roolista. 
Rentolakin kertoi viestissään, ettei 
hän tavoitellut luennollaan mitään 
ihmeempää julkisuutta. Olennaista 
koko asiassa olikin, että HS:n jutun 
otsikosta ja asetelmasta saattoi saa-
da sen käsityksen, että Virolainen, 
Jakobson ja Leskinen olivat toimi-
neet ainakin jollain lailla väärin.

Miksi näin? Tämä menee nyt täy-
sin arvailujen puolelle. Saattaa olla, 
että toimituksesta oli annettu Lep-
päselle kehotus tehdä näyttävä juttu, 
jotta se julkaistaisiin – ja että Lep-
pänen free lancerina saisi juttupalk-
kion. Saattaa myös olla, että HS:n 
toimituksessa oli otsikkoa kärjistetty 
tai muutenkin juttua hieman teräs-
tetty. Tai sitten totuus on joku toinen.

Leppänen kirjoitti hieman myö-
hemmin jonkin verran jälkijättöi-
sesti HS:ssa, että maininta Virolai-

sen, Leskisen ja Jakobsonin tiheäh-
köistä CIA-yhteyksistä on nostanut 
jälkiporua. Minä tulkitsen, että 
tämä jälkiporu oli juuri Leppäsen 
alkuperäinen kirjoitus.

Olen tästä samasta aiheesta kir-
joittanut ennenkin Historian Ys-
tävässä. Olen omakohtaisesti ha-
vainnut, mikä on historia-aiheiden 
asema nykymediassa. Totuus ny-
kypäivänä on, että historiajutulla ei 
ole mitään arvoa tai kiinnostavuut-
ta, ellei se sisällä mitään räväkkää 
paljastusta. Aina mukana pitää olla 
joku ”uutinen”. Tämä on masenta-
vaa ja valitettavaa. On selvää, että 
historian saralta löytyisi runsaasti 
mielenkiintoisia aiheita, joilla voisi 
sivistää kansalaisia. Mutta kun niis-
tä ei kukaan twiittaa…

Poikkeuksiakin kyllä on. Nyt jo 
eläkkeelle Etelä-Suomen Sanomis-
ta siirtynyt Joel M. Vainonen kir-
joittaa ahkerasti lehteen mielen-
kiintoisista, historiaa likellä olevis-
ta aiheesta. Hyvänä esimerkkinä 
on elokuussa julkaistu koko sivun 
juttukokonaisuus Kuivasaaren ran-
tapyssyistä. Kiitokset tästä kuulu-
vat myös lehden päätoimittajalle 
Heikki Hakalalle, joka sentään ny-
kypäätoimittajista ymmärtää vä-
hän historiankin merkitystä.

Onneksi on tämä Historian Ystä-
vä, johon voi kirjoittaa historiasta 
ilman suuria paljastuksia.

– Risto Jussila

Kuva: Jyrki Vesikansa

Opetusneuvos Ville Marjomäki ja professori Ilkka Nummela ovat kesäseminaarin voima-
hahmoja.

Kunniamaininnan 
saaneet esittelyssä

Vuoden historiateos -kisassa liitol-
la on ollut tapana esitellä kunnianmai-
ninnan saaneita teoksia. Tällä kertaa 
teos ten esittelytilaisuus on keskiviikko-
na 13. marraskuuta kello 17.30 Tietei-
den talossa.

Viime talvena kunniamaininnan sai-
vat teokset, jotka käsittelevät Suomen 
romanien historiaa, saamelaisten his-
toriaa ja Helsinkiä sotakaupunkina. 
Tilaisuudessa paikalla on ainakin do-
sentti Seppo Aalto esittelemässä sota-
kaupunki-Helsinkiä.
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 Jo 24. kerran järjestetyssä histori-
an kesäseminaarissa Lahden kan-
sanopistossa kesäkuussa monia 
Suomen lähihistorian rajapintoja 
ja leikkauskohtia. Paikalle olikin 
saapunut 71 historian ystävää – 
monet vakiokävijöitä, mutta uusia 
tulokkaitakin oli monta. Järjeste-
lyistä vastasivat opetusneuvos Vil-
le Marjomäki ja professori Ilkka 
Nummela.

Melkoista julkista huomiota he-
rätti professori Kimmo Rentolan 
esitys etenkin suomalaisista yhte-
yksistä läntiseen tiedusteluun. Tee-
maa käsitellään toisaalla. Muutkin 
esitykset pitivät hyvin hereillä ja 
keskustelu oli vilkasta.

Professori Martti Turtolan mie-
lestä Stig Jägerskiöldin yritys tehdä 
Mannerheimista jo Venäjän-kau-
dellaan suomalainen patriootti “ei 
oikein onnistu”. Kompastuminen 
pääsyssä sota-akatemiaan heijasti 
sitä, ettei Mannerheim ollut teo-
reetikko, vaan käytännön upseeri. 
Hän yritti 1930-luvulla lämmittää 
suhteita entisiin punaisiin, mutta ei 
ollut kaikkien porvarienkaan ihai-
lema vielä 1939.

Talvisodassa Mannerheim, Väinö 
Tanner ja Risto Ryti olivat kylmä-
verisiä – myös taipuessaan Mosko-
van rauhaan. Jatkosodan alkaessa 
suomalaisten enemmistö hyväksyi 
hyökkäyksen. Ylipäällikkö jatkoi si-
tä Itä-Karjalaan ilman hallituksen 
hyväksymistä ja vastasi Winston 
Churchillin kirjeeseen taitamatto-
masti. Toisaalta Mannerheim mm. 
paransi sotavankien kohtelua.

Ilkka Nummela vertaili Suomen 
ja Ruotsin taloutta vuonna 1809. 
Suomen osuus valtion verotuotois-
ta oli tällöin viidennes ja valtakun-
nan varallisuudesta seitsemäsosa. 
Tätä on väitetty “riistoksi”. Elintaso 
Suomessa oli 80-90 prosenttia länti-
sestä valtakunnanpuoliskosta (jos-
sa tietenkin oli suuria sisäisiä eroja). 
Ero kasvoi 1800-luvulla paljon.

Yöpakkaset ja pelko
vallan menetyksestä
Filosofian tohtori Timo J. Tuikan 
mielestä kiistely Urho Kekkoses-
ta on jo laantumassa. Vastusta-

jiensa silmissä tahtopoliitikko oli 
häikäilemätön puolenvaihtaja. Ys-
tävilleen hän sen sijaan oli lojaali 
– Kaarlo Hillilälle erittäin pitkälle. 
Omassa puolueessakin UKK:lla 
oli vastustajia. Linjakiistoja oli 
neuvostosuhteiden ohella talous-
politiikasta mm. Tuure Junnilan 
kanssa.

Yöpakkasten 1958 taustalla Tuik-
ka näki myös presidentin pelon 
vallan menettämisestä K.-A. Fa-
gerholmille. Suuri käänne oli noot-
tikriisi 1961: sen jälkeen eräässä 
teoksessa kukaan ei uskaltanut kir-
joittaa kansanvallan kaventumises-
ta omalla nimellään. UKK onnistui 
kuitenkin säilyttämään Suomen 
itsenäisyyden, supistamaan eriar-
voisuutta ja vaikuttamaan alueke-
hitykseen.

Filosofian tohtori Panu Rajala 
tarkasteli kulttuurieliittiä murrok-
sessa 1919. Juhani Aho, Eino Leino 
ja Eero Erkko tukivat K. J. Ståhlber-
gia, joka vapautui taiteilijapiireissä. 
Virkaanastujaisiltanaan presidentti 
jopa illasti Ahon luona. Kaikki oli-
vat piileskelleet punakapinan ajan 
Helsingissä ja päätyneet mutkitel-
len ajamaan kansalaissopua.

Myös Mannerheim kokosi ym-
pärilleen kulttuurieliittiä – Akseli 
Gallen-Kallelan hän otti jopa ad-
jutantikseen. Sibeliuskin innostui 
monarkiasta, mutta ei lähtenyt 
valtionhoitajan suurille kutsuille, 
vaikka Mannerheim kävi houkut-
telemassa Ainolassa. Nuori F. E. 
Sillanpääkin tapasi suuret nimet. 
Aiempi suomettarelainen kuvasi 
Hurskaassa kurjuudessa osuvasti 
punakapinaa – ja arvosteli Ilmari 
Kiannon jyrkkyyttä.

Dosentti Tapio Bergholm korosti, 
että takavuosien Suomessa vaikut-
ti nelikanta – myös MTK oli vah-
va tekijä tulonjakotaistelussa. Sen 
keskeinen vaihe koettiin 1959–61, 
jolloin syntyivät SAK:n ja STK:n 
runkosopimus, työeläkeratkaisu ja 
työttömyysvakuutus. Vuonna 1965 
sovittiin viisipäiväisestä työviikosta.

Dosentti Toivo Flink kertoi inke-
riläisten ja Pietarin-suomalaisten 
vaiheista korostamalla Kolppanan 
seminaaria kansallistunteen herät-

täjänä jo vuodesta 1863 alkaen. Pa-
piston ja opettajien välillä oli tosin 
jännitteitä. 1917 Inkerinmaalla oli 
jo 245 suomalaista koulua ja kan-
sanopisto. Tarton rauhassa luvattu 
kulttuuriautonomia ei kuitenkaan 
toteutunut, ja väestönsiirrot alkoi-
vat jo 1924.

Porvarillisella antikommunis-
milla oli valtiotieteen tohtori Jark-
ko Vesikansan mukaan pitkät juu-
ret, mutta jatkosodan jälkeen se 
voimistui vasta 1950-luvun alussa. 
Tuolloin perustettiin mm. Suoma-
laisen yhteiskunnan tuki (SYT) 
ja Vapauden Akateeminen Liitto 
(VAL). Kommunistien toimia tie-
dusteltiin (yhdessä SDP:n kanssa) 
ja tiedettä hyödynnettiin SKDL:n 
kannatuksen syiden löytämiseksi. 
Tässä auttoi myös Arvo Korsimo. 
Suora propaganda oli tarkoitettu 
omille kannattajille. Toiminta hii-
pui yöpakkasten 1958 ja noottikrii-
sin jälkeen.

Professori Leena Koski pohti 
kansanopiston 120-vuotisluennos-
sa eroa akateemisen ja “kansan sy-
ville riveille” tarkoitetun sivistyksen 
välillä. Talonpoikaistoa romanti-
soitiin, mutta rahvaan karkeutta 
kauhisteltiin. Kansansivistäjät pyr-
kivät idealistisesti kannustamaan 
itsensä kehittämiseen. 1918 he to-
tesivat, että jossakin oli epäonnis-
tuttu, mutta sivistystavoitteeseen 
palattiin. Nykyään sivistyneistö sen 
sijaan “laulaa mammonan laulua” 
ja sivistys-sanakin on kadonnut.

Professori Martti Häikiö vertaili 
kahta “kansakunnan perustajaisää”. 
K.J. Ståhlbergin ura oli alkuun tie-
teellinen, P. E. Svinhufvudin käy-
tännöllinen. Edellinen alkoi polii-
tikkona ja liukui lakimieheksi, Svin-
hufvudin kehitys oli päinvastainen. 
Esim. valtalain julkaisemista kesällä 
1917 Ståhlberg puolsi ehdottomas-
ti, mutta Svinhufvud horjui (ehkä 
myös poliittisista syistä?).

Häikiö epäili, olisiko Ståhlberg 
pystynyt hallitsemaan tilanteen, 
jos olisi voittanut presidentinvaalit 
1931. Svinhufvud sen sijaan kukisti 
Mäntsälän kapinan, joka oli toisi-
naan kuvattua uhkaavampi.

– Jyrki Vesikansa

Runsas osanotto Lahden kesässä
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 Kirjoitin Historian Ystävän viimevuoti-
sessa kolmosnumerossa aloittaneeni uu-
den harrastuksen. Olin vuosia sitten saa-
nut isältäni perinnöksi Kalle Päätalon 
tuotannon. Päätin hetken mielihäiriössä 
ryhtyä lukemaan tuotantoa yhden kirjan 
kesässä. Päädyin siihen, että viimeistä kir-
jaa lukiessani olen 96-vuotias.

Nyt täytyy korjata tekemäni virhe. Huo-
masin, että minulta puuttuu neljä teosta. 
Näin ollen olenkin 100-vuotias luku-ura-
kan loppumetreillä. Nyt täytyy olla tarkka-
na kirppareilla, että löydän puuttuvat kir-
jat. Tietääkseni Susipari on vaikein tapaus.

Kesällä luin Viimeisen savotan. Olen 
edelleen sitä mieltä, että vaikka Päätalon 
tuotanto ei olekaan mitään suurta maa-
ilmankirjallisuutta, sillä on kuitenkin oma 
suuri arvonsa suomalaisessa kirjallisuudes-
sa. Jahnaavasta tyylistään huolimatta Pää-
talo on hyvä tarinaniskijä.

Maailmankirjallisuuteen kuuluu sen si-
jaan Alexandre Dumas’n Kolme musket-
tisoturia. Luin ensimmäistä kertaa teok-
sen lyhentämättömänä. Minun mielestäni 
tämä yli 800-sivuinen järkäle on loppujen 
aika tylsä ja tyhjänpäiväinen. Mukana on 
vauhtia ja romantiikka, mutta vähempikin 
riittäisi. Onhan mukana tietysti ajankuvaa 
ja popularisoitua historiaakin. Monte Cris-
ton kreivi on kuitenkin juoneltaankin pal-
jon mielenkiintoisempi.

Kummastuttaa, että juuri Kolme mus-
kettisoturia innosti professori Matti Klin-
gen aikoinaan perehtymään Euroopan 
historiaan. Selitys voi olla siinä, että hän il-
meisesti luki teoksen ranskan kielellä. Kos-
ka en ranskaa taida, jouduin lukemaan 
vuoden 1968 suomennoksen. On aivan 
hämmästyttävää, etteivät kirjan kääntäjä 
ja kustannustoimittaja ole tienneet, miten 
ranskalaisia nimiä taivutetaan. Miltei joka 
sivulla puhisin, kun silmiini osui esimerkik-
si Seine´iin, La Rochelle´in, Place Royale´ille 
tai Wardes´in kaltaisia kielisammakoita.

Kesän lukuohjelmassa oli muitakin klas-
sisia seikkailuja. En ollut ennen lukenut 
Jack Londonin Merisutta. Teos on omitui-
nen. Toisaalta koko tarina ja juonenkään-
teet ovat jokseenkin kökköjä ja epäuskot-
tavia. Kuitenkin teos on hieno psykologi-
nen kuvaus ihmisluonteen moninaisuu-
desta. Puutteistaan huolimatta teos kuu-
luu maailmankirjallisuuden klassikoihin.

Hieno seikkailu on myös Robert Louis 
Stevensonin Aarresaari. Vuosikymmeniä 
sitten olin lukenut siitä lyhennetyn version. 
Lyhentämättömän version suuri anti oli jo 
siinä, että kuin luonnostaan lukija saattoi 

LUKUKOKEMUKSIA mielessään kuvitella tapahtumapaikat. Kir-
ja oli aivan mukava lukukokemus. Vähem-
män mukava – joskin antoisa – lukukoke-
mus sen sijaan oli kanadalaisen Heather 
Pringlen Himmlerin suuri suunnitelma – 
Arjalaisen herrakansan etsintä. Ei voi edel-
leenkään muuta kuin vain ihmetellä ihmi-
sen pahuutta.

Aivan huikeita seikkailuja on myös G. 
J. Ramstedtin kirjassa Seitsemän retkeä 
itään. Tämä klassikkoteos osoittaa, kuin-
ka suomalaiset kielitieteilijät olivat maail-
man kärkeä toistasataa vuotta sitten. Har-
va nykyihminen lähtisi moisille retkille niin 
heppoisin ennakkotiedoin kuin Ramstedt. 

Hauskojen seikkailujen sarjaan kuuluu 
Juhani Ahon Rautatie. Huomasin, etten 
ollut koskaan lukenut sitä. Teos on mai-
nio kuvaus siitä, miten syrjäkylilläkin ihmi-
sen mielen valtaa uteliaisuus ja kuinka si-
tä on niin vaikea tunnustaa. Matin ja Liisan 
tarina on epäilemättä suomalaisklassikko.

Rautatietä lukiessani muistui mieleeni 
lukion äidinkielentunti. Luokkakaverini Eki 
oli saanut tehtäväkseen tehdä esitelmä ky-
seisestä teoksesta. Esitelmä oli sujuva ja ai-
nakin näennäisesti osoitti tekijän paneutu-
neen asiaan. Tautologiaa välttääkseen hän 
kuitenkin mainitsi jossain vaiheessaan Ma-
tista ja Liisasta puhuessaan sanat ”nämä 
lapset”. No, käryhän siinä kävi.

– Risto Jussila

Englannissa retkeläiset näkivät useita komeita linnoja.

Kuva: Risto Hurmalainen
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 Sää ei täysin suosinut Historian ystäväin 
keväistä linnareissua Manchesterin ympä-
ristöön. Jos oli sää kotimaassa kolea, niin 
eipä ollut perilläkään odotettavissa parem-
paa. Muutoin matka oli antoisa.

Heti perillä meitä odotti iso bussi ja op-
paamme Marja Nurmikko sekä mukava 
kuski Carl. Lähdimme heti matkalle en-
simmäiseen kohteeseemme Arley Hal-
liin. Jo ajomatkalla linna-asiantuntijamme 
Risto Hurmalainen kertoi linnan vaiheis-
ta. Linnan ympärillä on kaunis puisto, jos-
sa kasvaa yli 300 erilaista rhodondendro-
nia. Päärakennuksen nykyinen asu on vuo-
silta 1832–48. Tuona aikana se sai tiilifasa-
din. Remontin suunnitteli nuori arkkitehti 
Latham Elisabeth I:n tyyliin. 

Sisätiloissa huomio kiinnittyi runsaa-
seen tammen käyttöön: seinät olivat 
paneloidut, lattiat tammea, samoin ovi-
en taidokkaasti veistetyt pielet, takkojen 
kehykset ja porraskaiteet. Remontin yh-
teydessä uusittiin myös kattojen komeat 
stukkokoristeet. Talossa oli mielenkiintoi-
nen erikoisuus, vuodelta 1675 oleva vir-
ginaali-kosketinsoitin. Lounaan nautim-
me viereisessä vanhassa tallirakennukses-
sa, joka on muutettu ravintolaksi.

Jatkoimme matkaa Lyme Parkiin, jon-
ka julkisivu on monelle tuttu brittisarjan 
”Ylpeys ja ennakkoluulo” Mr. Darcyn ko-
meana kotipalatsina Pemberleynä. Paikan 
ensimmäinen omistaja oli Thomas Dany-
ers, joka pelasti Mustan Prinssin Crecyn 
taistelussa vuonna1346. Alkuperäinen ra-
kennus on kokenut vuosisatojen vieriessä 
monenlaisia muutoksia. Nykyinen ulkoasu 
muistuttaa italialaista renessanssipalatsia.

Manchesterissa hotellimme Renaissan-
ce oli laadukas. Oli hyvä, että meillä oli sa-
ma hotelli koko matkan ajan. 

Lauantai-aamuna sää yllätti. Taivas oli 
sininen ja pilvetön. Hyvän aamiaisen jäl-
keen lähdimme päivän ensimmäiseen koh-
teeseen upeaan Chatsworthiin, joka on 
yksi Englannin hienoimmista palatseista. 
Matkalla sinne Risto kertoi taas palatsin 
vaiheista ja Marja Englannin nykyelämäs-

tä. Ajoimme Buxtonin läpi, joka oli kylpy-
läkaupunki jo roomalaisten aikana. Ihana 
sää kaunisti vehreää maaseutua. Chats-
worth on suosittu tutustumiskohde ja ih-
misiä parveili joka paikassa. Sisätiloissa jo-
ka puolelta kuului ihastuneita huokailu-
ja väen tuijottaessa komeita kattomaala-
uksia, hienoja tauluja, upeita, taidokkaas-
ti tehtyjä huonekaluja, nahka- ja silkkita-
petteja ja gobeliineja. Maalausten joukos-
sa oli mm. aito Rembrandt!

Söimme täälläkin lounaan vanhassa 
tallirakennuksessa, jossa meitä odottivat 
kauniisti katetut pyöreät pöydät. Valitet-
tavasti meille jäi liian vähän aikaa tutustua 
palatsin upeaan ja kuuluisaan puutarhaan. 

Seuraavaa kohteemme Haddon Hall 
on vallan erilainen. Tämä pienehkö ”lin-
na” oli ollut asumattomana pari vuosisa-
taa 1700–1800, minkä vuoksi se on säi-
lynyt vanhassa kunnossa tosi kauan. Van-
ha keittiö, leipomo ja suolaamo, jossa 
riistasaalis käsiteltiin, olivat varsin karu-
ja. Suuressa hallissa oli komeana yksityis-
kohtana Henrik VIII:n lahjoittama gobe-
liini. Puutarhan muureilla kukkivat jo vä-
rikkäät kivikkokasvit, mutta ruusujen ai-
ka ei vielä ollut. 

Sunnuntaipäivän ohjelmassa oli vain 
yksi kohde Tatton Park. Risto kertoi, et-
tä linnan maa-alue on suurimmillaan ol-
lut 100 neliökilometriä. Sen puutarha ja 
puisto ovat kuuluisat. Meille oli järjestetty 
mainio opastettu kierros talossa. 1800-lu-
vun lopussa silloinen lordi, joka oli koulu-
tukseltaan insinööri, oli varustanut talo-
aan uusilla keksinnöillä. Oma iso höyryko-
ne tuotti taloon sähköä,. Keittiö uusittiin 
mahdollisimman uudenaikaiseksi ja valoi-
saksi, ja hissikin rakennettiin.

Huoneissa silkkitapetit verhoavat sei-
niä. Kirjaston suurilla hyllyillä on yli 6000 
nahkaselkäistä teosta. Vanhin on painettu 
1513, ja ensipainoksia on mm. Jane Aus-
tenin romaaneista.

Kierroksen jälkeen lähdimme hienos-
ti hoidettuun, valtavaan puutarhaan, jos-
sa upeat moniväriset rhodot kukkivat. Au-

rinko lämmitti niin, ettei villatakkia tarvit-
tu. Tatton Parkissa oli paljon väkeä ja tal-
lin edustalla oleva aukio oli täynnä pöytiä 
ja tuoleja ruokailijoille. Keskellä kenttää 
oli vanha iso karuselli ja iloisia lapsia pyö-
ri karusellihevosten selässä. Meille oli tilat-
tu lounas läheiseltä The Mere Golf –klu-
bilta. Siellä oli suureen saliin katettu pitkä 
pöytä, jonka ääreen me kaikki 33 matka-
laista mahduimme. Meille tarjottiin tyypil-
linen englantilainen sunnuntaiateria: pais-
tia yorkshire puddingin ja vihannesten ke-
ra. Kyllä nyt taas jaksettiin. 

Lähtöpäivänämme maanantaina aamu 
oli aurinkoinen, mutta säätiedotus lupai-
li kunnon vesisadetta ja tuulta. Aamiaisen 
jälkeen meillä oli kaupunkikierros kävellen 
ja meitä opastamaan saapui mukava Ville 
Kinos. Hän ohjasi meidät lähellä sijaitse-
van katedraalin luo, joka nyt tosin oli sul-
jettu korjausten vuoksi. Tällä paikalla on 
ollut alkuperäinen asutus ja myös rooma-
laisten leiri. Nyt tälle alueelle on rakennet-
tu runsaasti uusia rakennuksia, esimerkik-
si mahtava kolmiomainen lasilaatikko, jos-
sa on jalkapallomuseo.

Kiertelimme katsomassa mm. pörssi-
taloa, joka oli aikanaan Englannin suu-
rin pörssi. Komean goottilaistyylisen kau-
pungintalon edustalla oli merkkihenkilöi-
den patsaita.

Kierroksen jälkeen monet lähtivät os-
toksille ja osa taidemuseoon, jossa on mit-
tava kokoelma Englannin 1800-luvun tai-
detta. Lounaan nautimme vanhassa Mr. 
Thomas’s Chop Housessa, joka ulkoapäin 
näytti tosi pieneltä, mutta syvyyssuunnas-
sa tilaa riitti. Pian istuimme pitkien pöytien 
ääressä ja eteemme tuotiin isolla lautasel-
la muhkea pala friteerattua turskaa chipsi-
en ja hernemuhennoksen kera. 

Lounaan jälkeen olikin jo aika hakea 
laukut hotellin säilytyksestä ja nousta 
odottavaan bussiin. Silloin alkoi myös sää-
tiedotuksen lupaama sade. Luulenpa, et-
tä me kaikki muistelemme antoisaa mat-
kaamme hyvillä mielin.

– Raija Hurmalainen

Kolea mutta antoisa
linnareissu

Retkeläiset tutustuivat Manchesteriin Ville Kinoksen opastuksella.

Kuva: Risto Hurmalainen


