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ahjalaisille ja muille asiasta kiinnostuneille 
 

Kalajoelta on lähtenyt liikkeelle kolmet Rahjat, jotka eivät ole sukua keske-

nään. Varmaan muutkin, mutta eritoten Tyngältä lähteneet Rahjan veljekset osoittau-

tuivat todellisiksi merkkihenkilöiksi, ajassa noin sata vuotta sitten. He vaikuttivat - ja 

vielä enemmän yrittivät vaikuttaa – Suomen, Venäjän (sittemmin Neuvostoliiton) sekä 

peräti koko maailman historian kulkuun. 

 

Toimeliaita veljekset eittämättä olivat, sitä ei käy kiistäminen. Mistä energisyytensä 

kumpusi, ei ole kirjoittajalle selvinnyt. Ei ole selvinnyt myöskään, mikä sytytti heidän 

voimallisen palonsa kommunismille ja punaisen aatteen levittämiselle niin Venäjällä 

kuin Suomessakin. Tosin yksin he suvussaan eivät ajatustensa kanssa olleet, sillä aina-

kin äidin Sjöberg-suvussa virtasi punaverta. Muun muassa veljesten serkku Matti Mär-

sell oli 1905 perustamassa Kalajoelle työväenyhdistystä. 

 

Varsin hämäriin on jäänyt monet muutkin veljeksiin liittyvä taustat ja luonteensa piir-

teet. Siksi tämä kirjoitelma. Tarkoitettu ennen kaikkea Rahjalaisille, sillä onhan hyvä 

tietää, millainen on sen nimen historian patina. 

 

Lähteinä on käytetty osin netistä löytyviä lähteitä, osin kirjoja, joita kirjoittajallakin 

on hyllyssään. Joihinkin lähteisiin, eritoten Wikipedia, kannatta tosin aina suhtautua 

pienellä varauksella. Melko suurella varmuudella siellä on muutama väärä tai ristirii-

tainen tieto. Epäilemättä niitä on jäänyt tähänkin opukseen. 

 

Lähteitä ja mielenkiintoisina taustakirjoja on lukuisia. Esimerkiksi näitä voi selailla  

 Lauri Järvinen: Kalajoen työväenliikkeen historia 

 monet Suomen historiaa käsittelevät teokset 

 Heikki Ylikangas: Tie Tampereelle 

 Jussi T Lappalainen: Punakaartin sota 

 Suomen historiaa –blogisivusto 

 www.lenin.fi 

 Wikipedia 

 Kansan Arkisto -kotisivut 

 Markku Salomaa: Punaupseerit 

 Antti Tuuri: Suuri asejuna Pietarista 

  Antti Tuuri: Suuri viljajuna Siperiasta 

 

Tuossa vain pientä raapaisua. Jotkut lähdeteokset ovat niin hyvässä tallessa, että niitä 

ei tähän kirjoitelmaan löytynyt lainkaan. Sellainen on esimerkiksi Eino Rahjasta kir-

joitettu kirjanen ’Luotettava toveri’.  

 

Ensimmäiset, vanhempaa aikakautta esittävät kuvat on kaapattu netistä. Muut valo-

kuvat ovat kahta lukuun ottamatta kirjoittajan ottamia. Muutamat käännökset ovat kir-

joittajan, joten niihin tulee suhtautua sen mukaisesti. 

 

Kirkkonummella keväällä 2014 

 
 

Jaakko Rahja  

R 
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ukutaustaa 
 

Vuonna 1836 Lohtajan Alaviirteeltä 

muutti Kalajoelle Tyngänkylään ja siellä Rahjan 

taloon Aapo Matinpoika Mikkola.  

 

Hän ja perheenä ottivat sukunimekseen talon 

nimen Rahja. Perheeseen syntyi kaikkiaan yh-

deksän lasta, joista jo ennen Kalajoelle muuttoa 

vuonna 1828 syntyi Mikko Aaponpoika.  

 

Mikko Aaponpojan esikoinen oli Aapo Mi-

konpoika Rahja. Hän syntyi 1848. Aapo avioi-

tui samanikäisen Kalajokisen Fanny Katarina 

Matintytär Sjöbergin kanssa ja heille syntyi 

kahdeksan lasta: 

 Jaakko Vilho 1872 Kalajoella 

 Maria Lyydia 1874 Kalajoella 

 Alma Albertiina 1876 Pietarissa 

 Eemil Edvin 1883 Pietarissa 

 Eino Einar 1885 Pietarissa 

 Juhana (Jukka) 1887 Pietarissa 

 Nammi Sofia 1889 Pietarissa 

 Tyyni 1891 Pietarissa 

 

 
Rahjan veljesten kotitalo Tyngällä. Purettu 

1970-luvulla. Alkuperäinen kuva Lauri Järvisen 

kirjassa. 

 

Perhe lähti työansioon Pietariin ensimmäisen 

kerran 1871, toisen kerran 1873 ja pysyvästi 

vuonna 1876.  

 

Rahjan perhe on esimerkki niistä tuhansista 

perheistä, jotka lähtivät 1800-luvun lopulla töi-

hin Pietarin suurkaupunkiin (vuosina 1914–

1924 Petrograd ja 1924–1991 Leningrad) 

Aapo Rahja työskenteli Pietarissa lähinnä rau-

tatieläisenä, konepajalla ja kirvesmiehenä. Hän 

loukkaantui vakavasti Amiraliteetin työmaalla 

ja kuoli vammoihinsa helmikuussa 1902.  

 

Vanhin pojista eli Kalajoella syntynyt Jaakko 

meni jo 12-vuotiaana töihin torpedotehtaaseen. 

Hän työskenteli viilaajana ja sorvaajana muissa-

kin Pietarin tehtaissa. Vuonna 1899 Jaakko siir-

tyi rautateiden palvelukseen ja oli lähes 20 vuot-

ta veturinkuljettajana. 

 

Perheen kaikki neljä tytärtä kuolivat hyvin 

nuorena, jo ennen kymmentä ikävuottaan.  

 

Isän kuollessa oli Jaakko jo muuttanut kotoa 

pois ja perustanut oman perheen. Niinpä Rahjan 

perheen toimeentulosta joutuivat huolehtimaan 

pääasiassa 16-vuotias Eino ja 14-vuotias Jukka. 

Nimittäin heidän vanhempi veljensä Edvin sai-

rasti pahaa reumatismia eikä kyennyt käymään 

säännöllisessä ansiotyössä.  

 

 

allankumouksen veturit 
 

Eino ja Jukka liittyivät Venäjän sosiaa-

lidemokraattiseen puolueeseen varsin pian isän-

sä kuoleman jälkeen. Myös Jaakko Rahja osal-

listui aktiivisesti mm. Venäjän vuoden 1905 ka-

pinatapahtumiin.  

 

 
Eino Einar Rahja (lähde: historia-aiheisen 

nettisivuston www.proriv.ru artikkeli ’Suomen 

Kommunistisen puolueen terroristinen opposi-

tio’). 

 

Eino toimi 1910-luvun alussa Vladimir Iljits 

Leninin puolison Nadesha Krupskajan apuna, 

kun levittivät vallankumouksellista kirjallisuutta 

ulkomailta Venäjälle.  

S 

V 

http://1.bp.blogspot.com/_uy4vuBbsXMk/TMj3F6XLGtI/AAAAAAAAEhM/IGuEmUssmVA/s1600/Rahjan+kototalo+001.jpg
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Bolsevikkien matkustaessa Suomen ja Venäjän 

välisellä rautatiellä toimi Eino usein yhteysmie-

henä ja tuli tunnetuksi ovelana ja tunnollisena 

puoluetyöntekijänä. Hänellä oli ratkaiseva osuus 

siinä, että bolsevikkien Pravda-lehden Pietarin 

kirjapaino onnistuttiin pitämään toimintakun-

nossa vuoden 1917 levottomuuksien aikana ja 

silloin maanpaosta palanneen V.I.Lenin poliitti-

set kirjoitukset levisivät kansanjoukon luetta-

vaksi. 

 

Veljesten Eino ja Jukka Rahjan vallankumouk-

sellinen toimeliaisuus toi näkyviä tuloksia myös 

Pietarin suomalaisten keskuudessa. Huomatta-

vin saavutus oli Pietarin suomalaisen punakaar-

tin perustaminen tsaarin kukistumisen jälkeen. 

 

 

eninin adjutantti 
 

Heinäkuussa 1917 tapahtuneen epäonnis-

tuneen Venäjän vallankumousyrityksen jälkeen 

Lenin oleskeli Pietarin ulkopuolella piilossa vä-

liaikaisen hallituksen etsiviltä. 

 

Lenin piileksi muun muassa viikon verran Jal-

kalassa Eino Rahjan appivanhempien talon lisä-

rakennuksessa. Eino ja puolisonsa Lyydia (os. 

Parviainen) oleskelivat tämän ajan Pietarissa ja 

välittivät Leninille kirjeitä mm. hänen puolisol-

taan. Jalkalasta Lenin jatkoi Helsinkiin, missä 

hänet sijoitettiin vt. miliisipäällikkönä toimineen 

Kustaa Rovion asuntoon. 

 

Lenin odotti koko ajan sopivaa tilaisuutta palata 

takaisin Pietariin uusi vallankumousyritys mie-

lessään. Ensin hän siirtyi lähemmäs rajaa Viipu-

riin. Sieltä Eino Rahja saapui noutamaan bolse-

vikkijohtajaa. Tekotukalla ja muillakin naami-

oimistarpeilla Lenin sai suomalaisen papin ul-

konaisen hahmon. Epäluulojen välttämiseksi 

Eino Rahjan oli määrä puhua Leninille venäjän 

sijasta suomea, kun vähänkin epäilyttävän tun-

tuinen henkilö näkyi lähettyvillä. Ja Leninin tuli 

siinä tilanteessa vastata vain yksinkertaisesti jo-

ko ”Ei” taikka ”Juu”. 

 

Lähdettyään Viipurista paikallisjunalla Lenin 

ja Rahja siirtyivät ennen raja-asemaa Pietarin 

junaan. Autonomisen Suomen ja muun Venäjän 

raja oli tuolloin Pietarin ja Viipurin välissä. Ju-

nan veturinkuljettajan oli kommunistitoveri 

Hugo Jalava. Suomalaispapin eli Leninin hah-

mo vaihtui veturilämmittäjäksi. Matka kohti 

Pietaria jatkui.  

 

 
Tällä veturilla Lenin teki Suomen matkoja. Veturi 

on Pietarin Suomen asemalla. Sen lahjoitti Sosialis-

tisten Neuvostotasavaltojen Liiton hallitukselle 

Suomen hallitus vuonna 1957 (kuva kirjoittajan). 

 

Pietarissa Lenin piileskeli salaisessa asunnossa 

osoitteessa Serdobolskajakatu 1/92. Hän poistui 

piilopaikastaan useasti osallistuessaan puolueen 

keskuskomitean kokouksiin. Lokakuussa 1917 

piileskelijä lopulta päätti Eino Rahjan kanssa 

lähteä Smolnaan, Neva-joen toiselle puolelle, ja 

kiirehtiä keskuskomiteaa viipymättä aloittamaan 

kapina.  

 

Väliaikaisen hallituksen etsivät tekivät kaik-

kensa löytääkseen vallankumousta havittelevan 

bolsevikkijohtajan. Kaduilla ja erityisesti silloil-

la oli tiukkoja tarkastuksia. 

 

Hämätäkseen etsijänsä Lenin vaihtoi Rahjan 

neuvosta ylleen vanhan takin ja sitoi kasvojen 

ympäri liinan ikään kuin olisi potenut hammas-

särkyä. Päähän pantiin vanhan lippalakki.  

 

Illalla toverit poistuivat ulos, ajoivat raitiovau-

nulla lähelle Suomen rautatieasemaa ja ylittivät 

Nevan kävellen pitkin Liteinyi-siltaa.  

 

Sillan toisessa päässä olivat punakaartilaiset 

vartiossa. He eivät kiinnittäneet mitään huomio-

ta kahteen vaatimattomasti puettuun kulkijaan.  

L 
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Tästä ovesta Lenin lähti Eino Rahjan seurassa 

lokakuussa 1917 johtamaan vallankumousta. 

Alkuperäinen kuva Lauri Järvisen kirjassa. 

 

Mutta Kutuzovin rantakadun puolella olivat 

vartiossa Pietarin sotilaspiirin esikunnan mää-

räämät sotamiehet. He vaativat kulkulupaa, vaan 

eipä Leninillä ja Rahjalla sellaisia ollut. He pää-

sivät kuitenkin vartioston läpi, sillä paikalle ke-

rääntyi suuri joukko myöhäisvuorostaan palaa-

via työläisiä, jotka myös olivat ilman kulkulu-

pia. Syntynyttä kiistelyä hyväksikäyttäen Lenin 

ja Rahja pääsivät vartiomiesten ohi ja jatkoivat 

Liteinyi-valtakadulle.  

 

Muutaman minuutin kuluttua ilmestyi eteen 

kahden upseerioppilaan muodostama ratsupar-

tio, joka vaati kulkulupia. Eino Rahja kuiskaten 

kehotti Leniniä jatkamaan matkaa ja itse jäi vii-

vyttämään partiota. Toinen ratsupartiolainen 

vaati Rahjaa seuraamaan Komendantinviras-

toon. Rahja kyräili kulmainsa alta viiksiniekkaa; 

”Jos vain iskee ratsupiiskallaan, ammun satu-

lasta mokoman lurjuksen”.  

 

Viiksiniekka sivalsi kiivaasti hermostuneena 

tanssahtelevaa hevostaan, joka kavahti pystyyn. 

Rahja hyppäsi seinän viereen. Mutta partio lähti 

jatkamaan ratsumatkaansa. Rahja suoristi sor-

mensa, hellitti revolverin kahvan ja lähti taak-

seen vilkuilematta tavoittamaan Leniniä. 

 

Loppumatka Smolnaan sujui vaikeuksitta. Puo-

lenyön aikaan Lenin pääsi vallankumouksen 

päämajaan, jossa ryhtyi välittömästi johtamaan 

aseellista kapinaa. Seuraavat vallankumouksen 

10 päivää järisyttivät maailmaa, mistä siis osa-

kiitos Rahjalle. Olihan hän toiminut Leninin 

henkivartijana ja yhteysmiehenä. 

 

Eino Rahjasta ja hänen luottamuksellisesta 

suhteestaan Leniniin on olemassa suomenkieli-

nen kirja ”Luotettava toveri”. Kirjan nimi tulee 

kirjallisesta vakuudesta, jonka Lenin antoi Eino 

Rahjalle. Paperissa kehotetaan – vai olisiko pe-

räti käsketty - antamaan kaikki Rahjan pyytämä 

apu ja tuki. Allekirjoituksellaan Lenin lopuksi 

vakuuttaa, että ’Eino Rahja on luotettava tove-

ri!’. 

Toverusten Lenin ja Rahja taivalluksesta 1917 

lokakuisen Pietarin kaduilla on tehty pronssinen 

veistos, paino 10 kg ja korkeus 36 cm. Patsas oli 

Tampereella sijaitsevan Lenin-museon Kuukau-

den esine marraskuussa 2009. 

 

 

uomen sisällissota 

 
Jo marraskuussa 1917 Jukka Rahja oli tullut 

Suomen vallankumouksen kannalle.  

 

 
Jukka Rahja (lähde: historia-aiheisen net-

tisivuston www.proriv.ru artikkeli ’Suomen 

Kommunistisen puolueen terroristinen opposi-

tio’). 

 

Jukka ja Eino Rahjalla oli merkittävä osuuten-

sa esimerkiksi Suomen sosiaalidemokraattisen 

työväenliikkeen siirtymisessä yhä avoimemmin 

aseellisen vallankumouksen linjalle syksyllä 

1917. 
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Leninin ja bolsevikkien kaapattua Venäjällä 

vallan – ns. lokakuun vallankumous 1917 - Juk-

ka Rahja nimitettiin Suomen apulaiskuvernöö-

riksi kenraalikuvernööri Pavel Šiskon apulai-

seksi.  

 

Suomen senaatti kieltäytyi hyväksymästä ky-

seistä kaksikkoa. Suomi kuului tuolloin Venä-

jään, joskin hyvin autonomisesti saaden pitää 

muun muassa oman senaatin. Senaatin päätös 

osaltaan kertoi Suomen tekevän jo eroa Venä-

jästä. 

 

Suomen sisällissodassa Eino Rahja oli yksi ka-

pinallisten johtoryhmän jäsenistä.  Sisällissodan 

(nimitykseltään myös kansalaissota, vapaussota, 

luokkasota, punakapina…) alettua tarvittiin pu-

naisille aseita. Niitä veljekset hankkivatkin Ve-

näjältä runsain mitoin.  

 

Eino Rahja oli Leninin luottomies, joten hän 

sai luvan tammikuussa 1918 lastata Pietarissa 

junallisen aseita ja tuoda ne Suomeen. Eino ja 

Jukka Rahja lähtivät pietarilaisten punakaarti-

laisten kanssa matkalle läpi vallankumouksen 

kuohujen. Junassa Pietarista perille Tampereelle 

saakka tuli 15 000 kivääriä, 30 konekivääriä, 10 

kenttätykkiä ja suuret määrät ammuksia. Aluksi 

Jukka toimi junan päällikkönä, mutta hän haa-

voittui vaikeasti molempiin jalkoihin valkoisten 

väijytyksessä. Silloin päälliköksi astui Eino 

Rahja. Asejunasta ja sen kolkkeista on Antti 

Tuuri kirjoittanut kirjan. 

 

Suomen nälkää näkevälle punakaartille Jaakko 

Rahja puolestaan hommasi viljaa junalastillisen 

Venäjän Siperiasta. Oskari Tokoi oli sanonut: 

”Lehdissä oli kirjoitettu, että yksi Rahja toi 

Suomeen viinaa ja toinen Rahja aseita, ja pitäisi 

vielä sellainenkin Rahja löytyä, joka toisi näl-

kää näkeville ihmisille leipää … tässä nyt sitten 

kai on se kolmas Rahja, se leipärahja.”  

 

Lenin oli luvannut 400 junanvaunullista viljaa. 

Kolmella junalla lähdettiin reissuun Omskiin 

helmikuussa 1918. Yhden junan komissaarina 

oli Jaakko Rahja, tuolloin punaisen rautatiehalli-

tuksen koneosaston päällikkö.   

 

 Matkaa läpi Venäjän oli liki 4 000 kilometriä. 

Miehistölle jaettiin kiväärit, vaan tärkein ase oli 

venäläisen luonteen tunteminen. Se auttoi mo-

nissa paikoissa. Monenmoista temppua Rahjalta 

vaadittiin saada ensin hommatuksi vilja, siirret-

tyä se junaan ja juna monen vaihteen jälkeen pe-

rille Suomeen. Muun muassa tupakkaa meni 

lahjuksiin runsaasti. 

 

Maaliskuussa 1918 Eino Rahja oli jo Suomen 

punaisen armeijan ylipäällikkö yhdessä kahden 

muun henkilön kanssa. Hän ei niitä tehtäviä juu-

ri ehtinyt hoitaa, vaan oli mukana taisteluissa 

Lempäälän rintamalla ja neuvotteli kielitaitoise-

na venäläisten kanssa lisäavusta.  

 

Eino Rahja osasi monen muun asian ohella 

lentää. Niinpä hän teki mm. lentotiedusteluja 

punakaartin hyväksi. Kun punaisten keskuudes-

sa Tampereen piirityksessä alkoi epätoivo valla-

ta, lensi Rahja sinne ja pudotti lentolehtisiä, 

joissa kannusti punaisia taistelussa kaupunkia 

piirittäviä valkoisia vastaan. Piiritettyjen kes-

kuudessa mieliala kohosikin ainakin hetkellises-

ti, kun näkivät Rahjan lentelevän. Huutelivat in-

noissaan: ”Nyt se Rahja tulee”.  

 

 
Punaiset lentäjät Näsijärven jäällä Tampereel-

la, neljäs vasemmalta Eino Rahja. Lähde Kan-

san arkisto. 

 

Valkoisten onnistuessa katkaisemaan Helsinki-

Tampere ratayhteyden, yritti Eino Rahja panssa-

rijunan komentajana läpimurtoa Helsingin 

suunnasta Tampereelle. Taisteluiden välillä hän 

kävi pyytämässä apua Pietarista.  

 

Tilanteen käytyä toivottomaksi Rahjat pakeni-

vat muiden punaisten johtajien tavoin Pietariin. 

http://www.kansanarkisto.fi/kanssota/index.htm
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atteen paloa 

 

Punaisten tappion jälkeen Eino ja Jukka 

Rahja eivät lannistuneet. He olivat perustamassa 

Moskovassa elokuussa 1918 Suomen Kommu-

nistista Puoluetta ja kuuluivat sen ensimmäiseen 

keskuskomiteaan.  

 

Veljekset suunnittelivat vielä uuden aseellisen 

vallankumouksen käynnistämistä Suomessa. 

Päämääränsä oli Neuvosto-Suomi. 

 

SKP:n kokous hyväksyi Jukka Rahjan esittä-

mät teesit, joissa mm. vaadittiin  

 valmistautumista uuteen aseelliseen val-

lankumoukseen 

 tiukkaa työväen diktatuuria 

 kaiken maan ja kapitalistisen omaisuuden 

pakkoluovuttamista  

 kansainvälisen vallankumouksen edistä-

mistä ja tukea neuvostovallalle Venäjällä.  

 

Teesejä arvostelivat varsinkin ammattiyhdis-

tysliikkeessä toimineet, jotka äänestyksen hävit-

tyään poistuivat pitämään omaa kokoustaan. 

Riita oli valmis. 

 

Eino Rahjalla oli myös suunnitelma Manner-

heimin murhaamiseksi. Hän kokosi kahdeksan 

miestä tehtävään. Suunnitelmana oli ampua 

Marski Tampereella huhtikuussa 1920, kun hän 

osallistui paraatiin.  

 

Toden hetkellä ampujaksi valittu yksinkertai-

sesti jänisti. Muutamassa sekunnissa tilanne oli 

ohi ja yritys ponnettomasti kaatui. Epäonnistu-

misen johtanut lusmuilu aiheutti kovan riidan 

salaliittolaisten keskuudessa. 

 

Eino ja Jukka olivat kumpikin myös Pietarin 

lähellä kouluttamassa punaupseereita kansainvä-

lisessä sotakoulussa. Aloite tuli Leniniltä Eino 

Rahjan ehdotuksesta.  

 

Ensimmäinen suomalaisten punakomentajien 

jalkaväkikurssi käynnistettiin 1918. Koulun joh-

taja oli entinen tsaarinarmeijan kapteeni Alek-

sander Inno ja komissaarina Eino Rahja. 
 

iimeiset vuodet 
 

Suomalaisten kommunistit tekivät kes-

kinäistä välienselvittelyä Pietarissa Kuusisen 

klubilla vuonna 1920. Surmansa siinä sai mui-

den mukana Jukka Rahja, joka oli tuolloin iäl-

tään vasta 33 vuotta. Hän oli tupakalla por-

taikossa, kun sai kuulan kalloonsa. Vanhin vel-

jensä Jaakko Rahja haavoittui vaikeasti. 

 

Kähinän syynä oli liikkeen sisäinen eripura. 

Oppositiokommunistit Aku Paasin johdolla 

päättivät ryhtyä vallankumoukselliseen puhdis-

tustyöhön liikkeen sisällä. Jukka Rahjan ampui 

Allan Hägglund.  
 

Eino Rahja yleni puna-armeijassa kenraaliluut-

nantiksi ja palkittiin kahdesti Punaisen lipun 

kunniamerkillä. Hän kuoli vuonna 1936 olles-

saan 51-vuotias. Eino haudattiin sotilaallisin 

kunnianosoituksin Aleksanteri Nevskin luosta-

rin hautausmaana toimivaan puistoon.  

 

Hautakivessä on nimi Eino Abramovits (Aa-

ponpoika) sekä teksti: Kommunistisien puolueen 

jäsen vuodesta 1903, aktiivinen osallistuja val-

lankumouksellisessa liikkeessä Venäjällä ja 

Suomessa. 

 

 
Eino Rahjan (oik) ja Lydia Parviaisen haudat 

Pietarissa (kuva Osmo Rahja). 

 

Viereiseen hautaan on laskettu Einon puoliso 

Lydia Parviainen. Hautakivi paljastaa, että hän 

syntyi 1882 ja kuoli 1970 ollessaan 88 -vuotias.  

 

Parviainen oli sosialistisen Venäjän kommu-

nistisen puolueen jäsen vuodesta 1917. Venäjä 

A V 
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oli tuolloin siis Venäjän sosialistinen neuvosto-

tasavalta ja kuului Sosialististen Neuvostotasa-

valtojen Liittoon eli Neuvostoliittoon (NL). 

 

Nuorimpia veljiään vähemmän politiikkaan 

osallistunut Jaakko Rahja kuoli syöpään tai 

keuhkotuberkuloosiin 54-vuoden iässä vuonna 

1926. Hänet on haudattu Petroskoihin Le-

nininaukion veljeshautaan ikuisen tulen viereen. 

 

 
Jaakko Rahjan hauta Petroskoissa (kuva Timo 

Mustonen).  

 

Hautakivessä lukee: Rahja Jakov (Jaakko) Ab-

ramovitz (Aaponpoika), Karjalan autonomisen 

sosialistisen neuvostasavallan työläistalonpoi-

kaisen tarkastusviraston komissaari.  

 

Jukka Rahja on haudattu Pietariin. Kaupungin 

keskustassa Mars-kentällä on hänen muistolaat-

ta. Se ei siis liene hautapaikka. Muistolaatassa 

ovat merkinnät I.A. Rahja. Alkukirjain I tullee 

sanasta Ivan eli Jukka tai Juhana ja toinen kir-

jain sanasta Abramovits (Aaponpoika). Samassa 

muistolaatassa on muitakin nimiä. 

 

 
Jukka Rahja muistolaatassa Pietarin Mars-

aukiolla (kuva kirjoittajan). 

uonteista 
 

Veljesten olemus herätti voimakkaita 

tuntemuksia, ristiriitaisiakin.  

 

Eino Rahjasta kerrotaan, että hän arvosteli 

muita jatkuvasti ylimieliseen tyyliin ja uhkaili 

tarvittaessa väkivallan käytöllä. Riidanhaluisek-

si sanoivat. 

 

Heille ei runsas alkoholin käyttö ollut vierasta. 

Tiettävästi esimerkiksi sairastavan Jaakon kuo-

lemaa viina vauhditti. 

 

Jukka ja Eino Rahja olivat mukana salakulje-

tus- ja valuuttakeinottelupuuhissa Suomen rajal-

la. Einoa syytettiin myös rahan väärennyksestä. 

Olisiko niin, että kommunismin palossa kaikki 

keinot ovat sallittuja. 

 

SKP:n toisessa edustajakokouksessa 1919 lu-

kuisat edustajat moittivat kovin sanoin Rahjoja 

korruptiosta. Niin sanottu ”rahjalaisuus” sai 

monia vastustajia. Esimerkiksi Otto Wille 

Kuusinen vastusti Rahjojen linjaa, jolla puoles-

taan oli kannatusta venäjänsuomalaisten kes-

kuudessa. Eino Rahja muodosti opposition 

SKP:ssa käytännössä koko 1920-luvun ajan. Ei-

kä hän epäröinyt vetää omaa linjaansa esimer-

kiksi Pietarin punaupseerikoulussa. 

 

Toimen miehiä he olivat. Kun he ryhtyivät jo-

honkin puuhaan, niin tekivät sen loppuun saak-

ka kaihtamatta koviakaan ja juonikkaita otteita 

tai uhkauksia ja lahjontaa. Muutoin eivät olisi 

olleet mahdollisia muun muassa Lenin salakul-

jettaminen ja suojelu, viljan ja aseiden toimituk-

set junalla Venäjältä Suomen punaisille, punais-

ten puolella tapahtunut sotiminen, ja Marskin 

murhayritys. He olivat Suomen punaisten kes-

kuudessa niitä harvoja, jotka myös ymmärsivät 

järjestelmällisen sodankäynnin päälle. 

 

 

ahjan kylä 
 

Maailmassa on kaksi Rahjan kylää. 

Toinen Kalajoella, toinen Pietarista vajaat 30 ki-

lometriä koilliseen. Venäjän Rahja (      ) on 

nimetty Jukka Rahjan mukaan vuonna 1922.  

L 

R 
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Venäjän Rahjaan pääsee Pietarin Suomen ase-

malta. Matkan kesto paikallisjunalla on hiukan 

alle tunnin. Maaliskuussa 2014 edestakainen 

lippu maksoi 140 ruplaa eli 3 euroa. 

 
Edestakainen junalippu Rahjaan (kuva kirjoit-

tajan). 

 

Rahjaan vie sellainen rautatie, jonka päätepiste 

on Laatokan rannalla. Junalinja on Ladoskoje 

ozero eli Laatokan järvi. 

 

 
Juna suuntanaan Laatokan järvi lähtee klo 

15:12 (kuva kirjoittajan). 

 

Paikallisjuna Rahjaan (kuva kirjoittajan). 

 
Pietarin Suomen asemalta lähtevien paikallis-

junien linjat 2014 (kuva kirjoittajan). 

 

Kovista penkeistä huolimatta junamatka on rat-

toisa, sillä vaunuissa vaeltaa monenlaisen tava-

ran ja syötävän myyjää. 

 

Rahja on hallinnollisesti jonkinlainen kunta, 

jossa asukkaita nykyisin noin 3 500. Rahjan taa-

jamassa reilut puolet, loput muissa asutuskes-

kuksissa.  

 

Taajama on syntynyt ja kasvanut turvebriketti-

tehtaan ympärille. Turvetuotanto on loppunut ja 

nykyisin työtä tuovat mm. maalitehdas ja teuras-

tamo. 

 

Kunnassa on ainakin päiväkoti, lukio, kirjasto, 

musiikkikoulu, terveyskeskus, kulttuuritalo jne. 

Nämä päivittämättömät tiedot löytyvät lukion 

oppilaiden 2004 tekemästä Rahjan kotisivusta; 

http://gorahya.narod.ru/ru.html 

 

Rahjan taajaman seisakkeen läheisyydessä on 

pääosin iäkkäitä, neuvostoaikaisia omakotitalo-

ja. Eipä paljon muuta.  

 

Kylätiet ovat yhtä kevyen liikenteen raittia lu-

kuun ottamatta päällystämättömiä ja kovin 

kuoppaisia. Näin ainakin junaseisakkeen välit-

tömässä läheisyydessä. Teiden pinta on lähinnä 

savea ja hienoa hiekkaa. Voi vain kuvitella, että 

keväällä kelirikon aikaan ei puhtain kengin sel-

viä. 
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Rahjan rautatieasema on lähinnä seisake (ku-

va kirjoittajan). 

 

 
Yllättävän paljon on Rahjaan tulijoita lauan-

taina iltapäivällä (kuva kirjoittajan). 

 

 
Hiljainen on junaseisakkeen ohittava kylätie 

(kuva kirjoittajan). 

 

 
Varsin tyypillinen asumus Rahjassa (kuva kir-

joittajan). 

 

 Kelirikkoa pukkaa keväällä, tuskin jättää rau-

haan muulloinkaan (kuva kirjoittajan). 

 

 
 Tasoylikäytävä yksiraiteisella radalla, joka 

johtaa Laatokan rannalle (kuva kirjoittajan). 
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Kevyen liikenteen väylä on päällystetty (kuva 

kirjoittajan). 

 

Junaseisakkeen edustalla on ilmoitustaulu, jos-

ta ilmenee, että kylässä jossakin on myös kult-

tuuritalo. Sen täytyy olla jonkin matkan päässä 

seisakkeelta, sillä sieltä katseltuna ei silmä ta-

voita kulttuuriin viittaavaa. Kulttuuritalolla il-

moituksen mukaan pidetään ainakin taidealan 

’mestariluokkaa’. 

 

 
Tervetuloa Rahjan kulttuuritalolle taidetta 

harrastamaan (kuva kirjoittajan). 

 

Ainoa palvelus junaseisakkeen lähellä on pa-

rakkipuoti, josta saattaa ostaa ruokaa. Kulku-

koiria - kuten Karjalassa on tapana - liikuskelee 

pitkin raitteja. 

 

Kunnassa on myös Pyhän Varvaran ortodoksi-

kirkko. Kyse ei tietenkään ole kaikkien RUK:n 

käyneiden tuntemasta Varvarasta, joka oli katu-

leivonnaisten kauppias Haminassa.  

On ilmeistä, että pääosa kunnassa olevista pal-

veluista löytyy etäämpää rautatiestä ja sen var-

rella olevasta seisakkeesta.  

 

 
Kyläpuoti (kuva kirjoittajan). 

 
Toisen maailmansodan aikana Leningradia pii-

ritettiin syyskuusta 1941 tammikuuhun 1944, 

lähes 900 päivää. Leningradia (nykyisin Pietari 

eli Sankt-Peterburg) piiritti Saksan armeija. Toi-

saalta idän suunnalla vastassa oli Suomen puo-

lustusvoimat. Piirityksessä kuoli arvioiden mu-

kaan jopa yli 800 000 ihmistä. 

 

Marraskuusta 1941 alkaen rautatie- ja muut 

huoltoyhteydet kaupunkiin oli katkaistu ’Elä-

män tietä’ lukuun. Tämä Laatokan kautta kulke-

va yhteys ainoastaan yhdisti Leningradin muu-

hun Venäjään.  

 

Avoveden aikana liikenne tapahtui laivoilla 

Laatokan itärannalta saartorenkaan ulkopuolelta 

länsirannalla sijaitsevaan Osinovetsin satamaan. 

Talvella järvi ylitettiin Kobonasta Vahanovaan 

(venäjäksi Vaganovo) ja Kokkeroon (Kokkore-

vo).  

 

Rahja liittyy Elämän tiehen siten, että Lenin-

gradiin tuotavat tavarat siirrettiin Laatokan ran-

nalta Rahjan kautta kulkevaa rautatietä pitkin.  

 

Edellä mainittu Osinevets Laatokan rannalla 

on käytännössä Ladoskoe Ozero eli Rahjaan 

johtavan ratalinjan pääteasema.  
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irjoittajan tarinoita 
 

Jaakko Rahja Petroskoissa 

 

Kävin vuonna 1987 turistimatkalla Petroskois-

sa, sillä Petroskoin yliopistossa oli siihen aikaan 

suomen kielen ja kirjallisuuden opettajana Risto 

Koivisto, lapsuudenkaverini Oulusta.  

 

Menin Petroskoihin tavallisella ryhmämatkalla, 

ensin linja-autolla Pietariin ja sitten junalla Pet-

roskoihin. Perillä olin ryhmän mukana vain en-

simmäisen päivän, mihin kuului kiertoajelua 

kaupungilla.  

 

Ensimmäisen päivän alkuillassa tapasin sitten 

Riston hänen vapauduttua töistään ja olin hänen 

luonaan reissun loppuajan. Hyvä, sillä huoneka-

verinani hotellissa olisi ollut mies, joka oli um-

pikännissä koko reissun ajan, rajalta rajalle. 

 

Sightseeing suuntautui myös hautausmaalle, 

johon oli muiden ohella haudattu seudun suur-

miehiä ja –naisia. Siinä kävellessäni kauempana 

oleva oppaamme huusi ja pyysi tulemaan luok-

seen. Hän osoitti hautamuistomerkkiä, jossa luki 

Jaakko Rahja.  

 

Olin kuin nuijalla päähän lyöty. Tällaisesta ei 

ollut kukaan antanut ennakkovaroitusta. Olin 

kyllä lukenut Rahjan veljeksistä, mutta suuri yl-

lätys oli, että törmäisin Jaakko-kaiman haudalle 

jonakin päivänä. 

 

Väyrysen vieraana 

 

Paavo Väyrynen oli ulkomaankauppa- ja kehi-

tysapuministerinä Matti Vanhasen II hallituk-

sessa. Työn merkeissä järjestin elokuussa 2007 

tapaamisen hänen luokseen. Meitä oli Katajano-

kalle Ulkoministeriön tiloihin sovittuna aikana 

menossa neljä henkilöä, joiden nimet olin etukä-

teen ilmoittanut sähköpostitse aulan vahtimesta-

reille. Turvasyistä. 

 

Paikalla ollessamme ilmoittauduimme kukin 

vuorollamme vahtimestarikopilla. Ilmeni, että 

nimeni puuttui vieraslistalta. Lienee niin, että 

olin ilmoittanut muiden nimet, mutta unohtanut 

omani pois. 

Kerroin sitten kuka olen, varmaan jokin henki-

löllisyyspaperikin piti näyttää. Vahtimestari 

nosti päätään ja kysyi, että olenko sukua ’niille 

Rahjoille’. Vastasin, että ’valitettavasti en ole, 

mutta pääsisinkö siitä huolimatta sisään’. Häntä 

nauratti. Sanoi harrastavansa historiaa ja siksi 

tietävänsä veljeksistä. 

 

Asuntovaunua katsastamassa 

 

Meillä oli useita vuosia Oulunsalosta ostettu 

asuntovaunu Solifer. Ihan hyvä vaunu olikin. 

 

Laitoin kerran vaunua ajokuntoon kevään jäl-

keen havahtuen siihen, etten ollut katsastuttanut 

sitä. Oli jokin juhannusta edeltävä päivä – mistä 

päätelleen olimme lähdössä Kalajoelle – ja mo-

net paikat alkoivat jo sulkeutua. Mitään en ehti-

nyt vaunun huollon suhteen tehdä, vaan ajoin 

sen saman tien Espooseen erääseen katsastus-

paikkaan. Matkalla tein äkkijarrutuksia, että 

vaunun talviuniset jarrut heräisivät. 

 

Perillä ei ollut muita asiakkaita ja pääsin heti 

sisälle. Olin melko varma, että vaunu ei katsas-

tusta läpäisisi omasta mielestäni puoltavien jar-

rujen takia.  

 

Katsastaja otti paperit ja heti alkoi kysellä - ei 

vanusta, vaan - sukunimen taustoja ja mahdol-

lista yhteyttä ’Rahjan veljeksiin’. Siitähän urke-

ni hyvä keskustelu ja historiatietojen päivitystä 

molemmin puolin. Katsastusinsinööri kertoi har-

rastavansa Suomen historiaa. Oli kovin innostu-

nut, kun osasin kertoa veljeksistä asioita, joita ei 

hän aiemmin tiennyt.  

 

Siinä innostuksen keskellä sai Solifer pape-

reihinsa leiman pika pikaa. Ei sitä siinä sen 

enempää syynätty, mikä oli suuri helpotus.  

 

Autokorjaamo 

 

Kirkkonummella on autokorjaamo Carmax. 

Olen siellä käyttänyt autoja huolloissa ja korja-

uksissa jo vuosia. Luotettava ja mainio paikka, 

joka on oululaissiskon Skodankin saanut kerran 

asiakkaakseen. Hyvin korjasivat. 
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Ensimmäinen käynti pohjusti pitkäaikaisen 

asiakassuhteemme. Omistajakaveri heti kysyi 

sukunimen nähtyään tuon saman kysymyksen, 

että olenko sukua Rahjan veljeksille. Hänkin oli 

historian harrastaja ja innostui sukunimestä ko-

vin.  

 

Monesti on todistettu, että ainakin Carmaxissa 

sukunimi Rahja merkitsee luottamusta, vaikka 

kommunistitaustainen onkin. Kun esim. joku 

muu perheestä vie kakkosautomme ja tulee las-

kun aika, niin riittää sanoa, että ’isä lupasi käy-

dä sitten maksamassa’. Hän tietysti kysyy, että 

kuka se sellainen isä on. Ja kun saa vastauksen, 

niin toteaa: ’Ai Rahja. Tämä selvä’.  

 

Kyllä Lenin oli oikeassa; Rahja on luotettava 

toveri. 

 

Antti Tuuri 

 

Tuuri on kirjoittanut monia historiapohjaisia 

kirjoja. Kaksi niistä käsittelee Rahjan veljeksiä. 

 

Syksyllä 2009 ilmestyi Tuurin kirja Suuri vilja-

juna Siperiasta, jossa päähenkilönä on Jaakko 

Rahja. Kirja oli hyvin esillä Helsingin kirjames-

suilla. Siellä oli mm. kirjan tiimoilta vajaan tun-

nin pituinen puhe- ja keskusteluosuus, jonne 

uteliaana menin kuulolle.  

 

Tilaisuuden päätyttyä menin kirjailijan luokse, 

kättelin ja sanoin nimeni. Oli hauska havaita 

hämmästyksen kummastus kasvoillaan; ’Ai si-

näkö se olet’. Olemassaoloni oli hänelle tullut 

tutuksi haeskellessaan hänelle oikeampaa Jaak-

ko Rahjaa netin ja Googlen avulla. 

 

Nimi ei kelvannut 

 

Vuonna 2001 olin Kuopion musiikkialan kon-

servatoriossa erään työasiani takia. Konservato-

rion puolelta keskustelussa oli mukana henkilö, 

joka mainitsi hänen iäkkäämmän ja vielä elossa 

olevan sukulaisnaisen vaihtaneen Rahja-

sukunimensä toiseksi. Myös uusi nimi taisi al-

kaa R-kirjaimella.  

 

Muutos oli tapahtunut jo vuosia ellei vuosi-

kymmeniä aiemmin. Syynä oli kommunismilta 

tuoksuvan nimen huono maine sen aikaisessa 

Savossa. Ihmekös tuo. 

 

Tarkoitukseni oli käydä tapaamassa kyseistä 

naista seuraavalla reissulla, mutta niinpähän jäi 

tekemättä. Harmittaa vieläkin. Ei tullut laitetuk-

si muistiin hänen nykyistä nimeään. 

 

Veljeksistä Jukka Rahja asui Kuopiossa vuodet 

1906-1913. Hän on ollut silloin jo vuosia avios-

sa ja varmaan hänellä oli jo lapsia, vaikka siitä 

ei kirjoittajalla näyttöä olekaan. Voi siis olettaa, 

että perhe oli mukana. Jostakin on tullut käsitys, 

että takaisin Venäjälle olisi muuttanut vain isä, 

joka sitten kuoli 1920. Niinpä Kuopion Rahja-

taustaiset voisivat olla Jukka Rahjan jälkeläisiä.  
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älkipulinat 
 

Toivottavasti kirjanen antoi edes hiukkasen eväitä Rahjan veljesten lähem-

pään tuttavuuteen. Heistä voi huoleti sanoa kuten A. Kivi, että olivatpa ’aika veli-

kultia’. 

 

Monta kysymystä jää edelleen auki. Kiinnostaisi esimerkiksi tietää, mistä Tyn-

gällä oleva perheen kotitalo sai alun perin nimekseen Rahja. Onko siinä aiemmin 

asunut joku toinen Rahja-niminen? Ja jos, niin kuka voisi olla. 

 

Mielenkiintoista olisi tietää myös veljesten jälkeläisistä jotakin. Eino Rahjalla 

tiedetään olleen Eino-niminen poika. Jaakko Rahja meni vuonna 1899 Pietarissa 

ilmeisesti jo toisen kerran avioon. Missä lapsensa luuraavat? Onko heistä jollakin 

samaa aatteen paloa kuin isillään? 

 

Rahja-nimisiin törmää aika ajoin. Sellainen sukunimi on tai on ollut yli 400 hen-

kilöllä, heistä 13 ulkomailla. Voisi kuvitella, että joku olisi veljesten sukulainen. 

Olisiko muutama Venäjällä? 

 

Kuten lukijakin helposti havaitsee, ei kirjoitelma pyri olemaan tarkka historiate-

os. Sellaisen aika voisi olla joskus tulevaisuudessa, jos vain löytyy tekijää. Voisi-

ko joku Rahja-niminen tai -sukuinen historian opiskelija tehdä vaikkapa opinnäy-

tetyön aiheesta? Varsinkin noista auki jääneistä asioista. Jos luonnetta piisaa, niin 

väitelläkin sopisi.  

 

Entäpä miten olisi Rahjalaismatka Venäjän Rahjaan? Kylän kulttuuritalolla voisi 

pitää jumalanpalveluksen. Inkerin kirkko ja sen Pietarin rovastikunta varmaan aut-

taisivat. Liikutaanhan Inkerin maalla, entisen Rääpyvän luterilaisen seurakunnan 

tuntumassa. Tosin Leningradin saarrossa hengissä selvinneet suomalaiset evakuoi-

tiin Siperiaan, mikä muuttui karkotukseksi. Paluuoikeutta ei suomalaisilla ollut. 

 

Sopiva Rahjan reissun ajankohta voisi olla 2016, jolloin tulee kuluneeksi 180 

vuotta siitä, kun veljesten esi-isä muutti Kalajoen Tyngälle Rahjan taloon ja perhe 

otti Rahja-sukunimen.  

 

Eipä arvannut Aapo Matinpoika Rahja vuonna 1836, millaiseen maailmanlaajui-

seen maineeseen valitsemansa sukunimi tulisi kohoamaan omien jälkeläistensä 

ansiosta! 
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