
Otto Adolf Meurmanin 150- vuotismuisto 

Esitelma Agathon Meurmanin sukuyhdistyksen kokouksessa 7.4.2001 

Syyskuun viidentena viime vuonna tuli kuluneeksi 150 vuotta Padasjoella synty- 

neen , mutta jo vajaan viiden vuoden ikaisena vanhempiensa kanssa Kangasalan 

Liuksialaan siirtyneen Otto Adolf Daniel Meurmanin kuolemasta. Hanelle oli suotu 

vain 33 vuoden mittainen mutta monivaiheinen ja traaginenkin elarnankaari. Vii- 

meisen leposijansa han sai lahella Kangasalan kirkon itapaatya ''Vanhojen Meur- 

manien " perh'ehaudassa. 

Agathon Meurman kertoo muistelmissaan (1909) vuosikymmenta vanhemmasta 

vefjestaan Otto Adolfista hyvin arvostavasti :"Vanhempi ja ainoa veljeni ,Otto 

Adolf Daniel , oli erittain lahjakas , perinyt isan lujan ,mutta ei tuimaa 

luonnetta.Hanen opettajansa oli isa itse.Kuinka hanen luonteisensa mies oli mah- 

dollinen opettamaan, on vaikea yrnmartaa.Mutta jos oli opettaja kova ja tuima, niin 

oli oppilas vilkas ja kasittava.Ja ihmelapsi han oli , jollei isan rakkaus vienyt muistia 

harhaan. Silla isan kertomuksen mukaan osasi han jo nelian vuoden vanhana pu- 

hua ja kirjoittaa ranskaa .seka Euklidesta ja algebraa tiesi kuinka 

paljon .... Kaikessa tapauksessa osoitti veljeni suurta etevyytta." 

Otto Adolf Meurman syntyi 28. helmikuuta 1817 Saksalan kartanossa Padasjoen 

Jokioisten kylassa kapteeni Karl Otto Meurmanin ja puolisonsa, Laukaan rovastin 

tyttarsn Amalia Lovisa Arwidssonin vanhimpana poikana. Tyttarien lisaksi per- 

heeseen syntyi edella [o mainittu poika Agathon, suomalaisuusmies ja valtiollinen 

vaikuttaja. 

Rasittamatta arvoisia kuulijoita pldemrnilla ja varmasti hyvin tunnetuilla sukuhisto- 

rioilla on syyta ainakin nimetta viitata niihin neljaan sukuun, joiden perintotekiloita 

nuori Otto Adolf sai kitttaa lahjoistaan. Padasjoella tai lahiseudulla nirnittain osui- 

vat yhteen 1700-luvulla ja 1800-luvun alussa nelja virkarnies- ja saatylalssukua, 
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Arwidssonit, Bosinit , Meurmanit ja Mullinukset-Molinit .Ainakin hiukan mielikuvi- 

tusta kayttaen voidaan kunkin naista sukupiirteita erottaa Otto Aadolf Meurmanis- 

sa. Kaikkiaan on katsottu, etta nuori Otto Adolf Meurman oli saanut neljan iso- 

vanhempansa suunnasta monipuolisen geeniperinn6n , hyvat huomenlahjat ela- 

rnalleen. 

Otto Adolf eli lapsuuttaan vain vajaat viisi vuotta Padasjoella.sllla vuonna 1821 

perhe muutti" Kangasalan suurimpaan taloon,viisimanttaaliseen entiseen kunin- 

kaankartanoon, nyt saterirustholliin Liuksialaan",kuten Agathon Meurman kuvaa. 

Taalla perheen lapsille jarjsstettiin saannolllnen ja ajan oloihin nahden monipuoli- 

nen kotiopetus. Mm ranskan kielen kunnollista oppimista pidettiin tarkeana niin 

pojille kuin tyttarillekin. 

Kangasala kuului Suomen rintamaihin, mutta pitajan vauraimmissakin taloissa 

henkinen virikeyrnparisto lasten kehitysta ajatellen oli 1800-luvun alkupuolella jok- 

seenkin niukka.Agathon Meurman muistelee:" Kirjoja ei nahnyt juuri muualla kuin 

Liuksialassa , jossa niita lienee ollut kymmenkunta, selvasti perintona rovasti Ar- 

vidssonin pesasta, koska joukossa oli postillojakin .Sedallani ... oli kirstussaan Ru- 

nebergin Hirvenhuhtejat.Sen tulin siis lapsena lukeneeksi ja olin eraan ruotsalai- 

sen arvostelijan kanssa site mielta.etta se oli ' tuota noin vahan kuiva'. My6hemmin 

oli sisarellani Runeberqin Hanna.Muita Runebergin teoksia ei ollut, ei rnyoskaan 

rninkaanlaisia lastenkirjoja. 

Otto Adolfin lahjakkuus havaittiin jo kotipiirissa, samoin Turun kimnaasissa, minne 

han tuli 13 vuotiaana.Pojalla oli vahva tahto ja vastoin isansa jyrkkaa kantaa han 

siirtyi Haminan Kadettikouluun, missa hanet vuonna 1834 kirjoitettiin koulun oppi- 

lasluetteloon kadettinumerolla 300. Taallakin han osoitti opinnoissaan harvinaista 

etevyytta. 

Samana vuonna aloitti Haminan kadettikoulussa opintonsa 16 muuta 

nuorukaista,mm.Teodor Sebastian Thile'n, Johan Henrik Witting, Adam Ferdinand 

Lanqenskjold, Johan August Westermark, Karl Johan Ehrnrooth, Johan Fredrik 

Standertskjold ja Anders Otto Streng.Edellisen vuosikurssin kadetteihin kuului mm. 

Magnus Fridolf Ehrnrooth, Suomen sodasta 1808-09 tunnetun , sittemmin kenraali- 

majuri Gustaf Adolf Ehrnroothin poika.-Oppilasluettelo koostuu voittopuolisesti tun- 

nettujen saatylais- tai aatelissukujen nirnista, maan eliltlsta. Monet Haminan kadet- 

tikoulun kayneet nousivat merkittaviin asemiin ei vain armeijassa vaan my6s siviili- 

hallinnossa seka maan sivistys- [a talouselarnassa. 
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Vuodet 1820-40 olivat Suomessa henkisen uneliaisuuden ja takatalven aikaa. Tu- 

run valtiollinen heratys dosentti A I Arwidsson - Otto Adolfin eno - johtorniehenaan 

oli nopeasti painumassa unhoon.Arwidsson erotettiin 1822 eliniekseen dosentin 

· toimestaan ja karkoitettiin rnaanpakoon.Hanen heratyshuutonsa suornenkielisen 

kulttuurin luomisesta,suomalaisen valtioelarnan kehittamisesta ja suomenkielen 

aseman kohottamisesta vaikeni. Nikolai l:n jaykka virkavaltaisuus ja vanhoillisuus 

loi leimaansa valtiolliseen elarnaan. 

Naina takatalven vuosikymmenina Haminan Kadettikoulu eli suhteellisen vireaa 

aikaa.Tuolloinen sotahistorian opettaja Fredrik Cygnaeus yhdessa eraiden mui- 

den opettajien kanssa sytytti monien kadettien mieliin isanmaatlisen heratyksen. 

Tama yhdessa enolta saatujen vaikutteiden kanssa muovasi kadetti Meurmanin 

ihanteita ja ajattelua. Opettajansa Fredrik Cygnaeuksen kanssa Otto Adolf ystavys- 

tyi niin, etta kutsui tarnan "nuodemieheksi ", nykykielella bestmaniksi haihinsa. 

Vaikka Suomen sodasta 1808-09 oli kulunut jo runsas neljannesvuosisata, ttllnpaa- 

tosta seitsemasta tai kahdeksasta vuosisadasta Ruotsin yhteydessa tehtiin 

edelleen. Otto Adolf Meurman kirjoitti vahan myohemmin ." Jos toisaalta onkin tot- 

ta, etta suomalaisten tunteet yleensa ovat jaahtynset nykyajan Ruotsia kohtaan, 

niin toisaalta taytyy myontaa, ettei ainoakaan mies, jolla on sydan paikallaan, voi 

unohtaa niita hyvia tekoja, joista olemme ta lie maalle velkaa. Sen kanssa olemme 

kahdeksan vuosisadan ajan kohtalot jakaneet ja sen mainetta ovat isamrne run- 

saasti lisanneet alttiisti vuodattamalla vertaan." 

Kiitollisuutta enernrnan olivat 1840-luvulla pinnalla muistot entisen emarnaan lai- 

minlyonnelsta itaista rajamaata kohtaan niin puolustuksen kuin taloudenkin alalla. 

Tuoreessa muistissa oli askeinen onneton sota, armeijan heikko varustus , puut- 

teellinen koulutus ja ernarnaan niukka tuki.--Runeberg julkaisi vasta 1848 ensim- 

rnaisen osan runokokoelmaansa , joka loi valoa tappion ja surkeuden synkkyy- 

teen, muovasi itse asiassa uudelleen koko sodan kuvan. Tulevaisuutta hahmotel- 

tiin kadettien ja nuorten upseerien miellssa suomalaiselta, jopa suomenkieliselta 

pohjalta. 

Kadettien henkiset harrastukset ulottuivat pitkalle yli tavanomaisten 

sotilasopintojen.Useat 1830-40-h..ikujen kadetit osoittivat kirjallista taipumusta, yh- 

tena naista Otto Adolf Meurman.Joitakin hanen runojaan sisaltyy tasokkaaseen 

"Finska kadetten " -julkaisuun (1846). Viimemainitun muistoalbumin kirjoituksista 
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kaksi oli julkaistu suomen kielella ja painoksen tulot osoitettiin Suomalaisen Kirjalli- 

suuden Seuralle "isanmaan ihanan kielen ja kirjallisuuden edistarniseksl." Myohem- 

min Otto Adolf Msurrnanin kirjalliset harrastukset ja suunnitelmat syvenivat ja han 

tutki mm. runoilija Lermontovin tuotantoa. 

Kadetti Emil v. Qvanten (s.1827) kirjoitti naihin aikoihin Suomen laulun, Suomis 

sang, joka Paciuksen saveltamana on saanut ajoin toisen kansallislaulun aseman. 

Semjonovin kaartinrykmenttiin 

Loistavasti opinnoissaan menestyneelle,aikalaisarvion mukaan "henkisesti paataan 

pidernmalle ymparistoaan" vanrikki Otto Adolf Meurmanille avautui vakanssi ar- 

vostettuun henkivartiovaen Semjonovin ( Semenovin,Semenoffin) kaartinrykment- 

tiin Pietarissa ensirnmalsena Haminan kadettikoulun kasvattina ja nahtavasti en- 

simrnaisena suomalaisena ylipaansa vuonna 1838. Lupaavampaa alkua upseeri- 

nuralle tuskin saattoi toivoa. 

Semjonovin rykmentti oli yksi nilsta henkivartiovaen kaartinrykrnenteista, jotka oli- 

vat lahella hallitsijahuonetta ja hovia, suorastaan vallan esikartanoissa.Useat ryk- 

mentin upseereista olivat nuoruudessaan kayneet Paashi -koulun, joka tahtasi ho- 

vipalveluun, diplomatian [a hallinnon alalle . Hovin loiston ja kunnian ohella ryk- 

mentille saattoi langeta rnyos synkkia tehtavia. Rykmentti oli ollut mukana mielen- 

vikaiseksi muuttuneen keisari Paavali l:n murhaamisessa maaliskuussa 1801. 

Otto Adolf Meurmanin aika Semjonin kaartissa jai neljaan vuoteen.Kaikesta paat- 

taen hanta ei tyydyttanyt sittenkin yksitoikkoinen varuskuntapalvelus Pietarissa 

eika -- pietismiin taipuvana - nuorten upseerien pinnallinen elarna 

paakaupunqissa.Han jatti vuonna 1842 lupaavan upseerinuransa ja siirtyi Suomen 

ministerivaltiosihteerin virastoon ylimaaraiseksi virkamieheksi ,erinomaiselle nako- 

alapaikalle. 

Suomen asioiden esittelijaksi suuriruhtinaalle eli ministerivaltiosihteeriksi ja sa- 

malla ylirnmaksi suomalaiseksi virkamieheksi oli maaliskuussa 1841 nimitetty 

kreivi Aleksander Armfelt . Han oli jo yhdeksan vuoden ajan avustanut edeltaiaan- 

sa kreivi R H Rehbindsria ja nautti Suomen kenraalikuvernoorin ruhtinas Men- 

schikovin luottamusta ja arvostusta. Aleksander Armfelt oli isansa Gustaf Maurits 

Armfeltin tapaan diplomaattisesti taitava ja hallinnossaan linjakas mutta varsinkin 
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valtiomiesuransa alkupuolella heikkotahtoinen ja masennukseen taipuva. Hanan 

puolisonsa kreivitar Sigrid os. Oxenstierna tuli Ruotsin ylhaisaatelista. 

Armfeltien maineeseen kohonnut suku oli talonpoikaista lahtoa Jamtlanmn 

· Froson pltaiasta, tuolloin Tanska-Norjaan kuuluneesta.Suku tuli vuonna 1650 Ruot- 

sin ritarihuoneeseen ja on tuottanut lukuisia tunnettuja upseereita, valtiollisia vai- 

kuttajia ja talousrniehla. Suuren pohjansodan kenraali, karoliini ja vapaaherra 

Kaarle Kustaa Armfelt ( s.1666 k. 1736) on edellamainitun Gustaf Maurits Armfeltin 

ohella maineikkain suvun edustaja. 

Esimieheensa kreivi Armfeltiin Otto Adolf Meurmanilla oli yksrtyisistakin syista 

syntynyt laheinen luottamussuhde. Eno A I Arwidsson , jonka puoliso kreivitar Jea- 

nette Arwidsson, os. Armfelt, Gustaf Maurits A:n pikkuserkku, oli ajan tavan mu- 

kaan suositellut sisarenpoikaansa taman esimiehelle. Mutta rnerkittavarnpaa vlela: 

Otto Adolf oli toukokuussa 1841 kihlannut ministerivaltiosihteerin vanhimman tyt- 

taren, 19-vuotiaan Hedvig Agneksen, joka vahaista aikaisemmin oli mensttanyt 

pitkaan sairastaneen aitinsa, Sigrid Armfeltin kuolemalle. Antaessaan rnyontei- 

sen vastauksen kosintaan oli Aleksander Armfelt kirjoittanut, etta oli "fortjust " 

saadessaan sellaisen miehen kuin Meurmanin vavykseen. 

Jos oli kosija, kaartinluutnantti Otto Adolf Meurman lahjakas ja komea mies niin 

hyvin kauniiksi on kuvattu myos Hedvig Agnesta .Sakari Topelius oli kahta vuotta 

aikaisemmin luonnehtinut hanta paivakirjassaan sanoin "en engla varelse ". 

Hedvig Agnes oli saanut saatynse mukaisesti monipuolisen, joskin hajanaisen 

kasvatuksen kotiopettajien johdolla. lsalla ei tehtaviensa vuoksi ollut mahdollista 

valvoa lastensa kasvatunsa , aidilla hauraan terveytensa vuoksi ei ollut siihen voi- 

mia. Perheen yhtalaksoinen.aldin sairaudesta johtunut kolmen vuoden ( 1836-39 ) 

oleskelu Saksassa ja ltaliassa, talvet Frankfurt am Mainissa,talvi 1839 Pisassa, 

kesat Baden Badenissa, oli avartanut Hedvigin maailmankuvaa ja kartuttanut kieli- 

taitoa. Vilkas seuraelama kuitenkin oli hairinnyt vakavaa opiskelua. Hedvigin per- 

soonallisuus ja luonne oli vasta kypsymisvaiheessa. Niinpa tarna aikanaan paljon 

puhuttu kihlaus purkautui morsiamen aloitteesta noin puolen vuoden kuluttua 

"molempien onneksi", kuten Liuksialan sisarukset asiaa arvioivat. 

Paavo Virkkunen on Agathon Meurmanin elarnakerrassaan omaksunut kasityksen, 

stta morsiamen isa kreivi Armfelt olisi toimillaan saanut kihlaukseen purkautu- 

maan, vaikka ei julkisesti sita vastustanutkaan. 
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Sven Hirn , 1948 ilmestyneessa Aleksander Armfeltin elamakerrassa asettuu toi- 

selle kannalle.Han siteeraa joitakin kreivin kirjeita sukulaispiirille, mm. kalylleen 

Ruotsiin, joissa kreivi puhuu arvostavasti tyttarensa sulhasesta , jolla " on run- 

saasti lahjakkuutta, tietoja seka epatavallinen luonne" ja suunnittelee kihlautunei- 

den yhteista tulevaisuutta rakkausavioliiton pohjalta. Nuoret tulisivat aluksi asu- 

maan apen luona ja Hedvig saisi toimia samalla sfjaisaitina orvoille nuoremmille si- 

saruksilleen. 

Ystavalleen Casimir van Kothenille Aleksander Armfelt viela marraskuussa 1841 

kirjoitti, ettei ollut halunnut antaa Meurmanille - niin vaikealta kuin se tuntuikin - yh- 

ta asken perustettua virkaa valtiosihteerin virastossa . Tulossa oleva lahisukulai- 

suus ja siihen liittyva jaaviys oli tassa viraston paallikolle esteena. 

Otto Adolfille oli psykologisesti varmaan helpompi sysata syy kihlauksen kariutu- 

misesta morsiamen isalle kuin myontaa Hedvigin tunteiden haalistuminen tai 

hallyvyys.Tarnan kasityksen Otto Adolf on voinut tiedostamattaankin antaa Agat- 

hon -veljelleen, jonka vanhuusian muistelmista Paavo Virkkunen on sen "krltiikitto- 

rnasti "hyvaksynyt, kuten Hirn sanoo. Morsiamen lahettarninen muutamaksi kuu- 

kaudeksi Suomeen sukulaisten piiriin, jotka kyllakin vastustivat kihlausta, vaikutti 

ehka keskeisesti lopputulokseen. 

Kihlauksen purkautuminen, josta Hedvig ilmoitti harkiten motivoidulla ja kauniisti 

muotoillulla ja kirjeella oli karvas tappio ja aluksi tuntuva isku Otto Meurmanille. 

Hedvig Agnes Armfelt avioitui vajaata vuotta myohemmln henkivartiovaen Mosko- 

van kaartinrykmentin kapteenin Nikolai Schelasnikovin kanssa. Hedvig sairasti ai- 

tlnsa tapaan keuhkotautia ja kuoli huhtikuussa 1848 Triestessa ollessaan aviomie- 

hensa ja sisarensa Sigrid Augustan kanssa hoitamassa terveyttaan, Avioliitosta 

syntyi tytar Varinka , joka nukkui pois jo ennen aitiaan. 

Otto Adolf Meurmanin viimeinen vuosikymmen 

Huolimatta epaonnisssta kihlauksesta Otto Adolfin luottamussuhde ministerivaltio- 

sihteeriin sallyi.Viirnemairuttu saattoi kayttaa tehtavissaan nuoren virkamiehen hy- 

vaa Suomen asioiden tuntemusta niin paivan kysymyksissa kuin esimerkiksi joissa- 

kin nimitysasioissa. Samain han arvosti Meurmanin kypsaa arviointikykya laajoissa 

yhteiskunnallisissa kysyrnyksissa. 
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Armfelt arvosti Meurmanin nyvaa arviointikykya ja seurustelutaitoa ja antoi taman 

mm. toimia isantana muutamille korkea-arvoisille virkamiehille ja tiedemiehille nai- 

den tutustuessa Suomen suuriruhtinaanmaahan . 

. ltsekin tietoisena poikkeuksellisesta kyvykkyydestaan tavoitteli Otto Meurman va- 

kinaista virkaa valtiosihteerin virastossa,senaatissa tai kenraalikuvernoorin kansli- 

assa. Han asetti heti tahtaimensa korkealle. Lyhyin askelin eteneminen byrokrati- 

an portaikossa tuntui hanesta vieraalta. Tuuli oli kuitenkin muuttunut vastaiseksi, 

lupaavilta nayttaneet mahdollisuudet eivat ottaneet toteutuakseen. Otto Adolf ryhtyi 

ministerivaltiosihteeri Arrnfeltin tuella ja hankkimalla rahoituksella suureen urak- 

kaan :Laatimaan ensirnmaista ruotsatais-venalaista sanakirjaa. Talloin han tyos- 

kenteli paaasiassa kotimaassa.Kaksiosainen laaja sanakirja, josta valmistettiin vie- 

la " kasisanakirja" ,alkoi ilrnestya 1846. 

1840-luvun viime vuosina Otto Adolf Meurmanin jo snnestaan hauras terveys al- 

koi horjua samalla kun han tunsi kokevansa mielivaltaa ja byrokraattista kylmakis- 

koisuutta vakinaista virkaa hakiessaan. Sukulaissuhde maasta karkoitettuun suo- 

malaisuusmieheen A I Arwidssoniin ei ollut nuna aikoina hyva suositus. 

Myoskaar, yksttyiselamassa onni ei hymyillyt. Vaikka oli epailematta kenen tahan- 

sa saatylaisaidin toivevavy ,ei sopivaa, korkeat henkiset mitat tayttavaa puolisoa 

• ·· · ..... : ..... tahtonuttoytya.Jonktn aikaa Otto Adolf jo harkitsi avioliittoa porvoolaisen sukulai- 

sensa .alykkaan .henkevan ja pietismiin suuntautuvan Lotta Molinin kanssa, mutta 

joidenkin sukulaisten neuvosta luopui ajatuksesta. Ajoittain masennuksen ja sai- 

raudenkin varjostamat viime vuotensa Meurman toimi Suomen virallisen lehden 

Finlands Allrnanna Tidningin paatoimlttajana, protokollasihteerin arvonimella, var- 

sin raskaaksi osoittautuneessa tehtavaasa.Aputoimittaiana hanella oli Fabian Cal- 

lan, liki paivittaisena keskustelukumppanina sensuurivirasto .. 

Nuori paatoirnittaja halusi kehittaa lehden sisaltoa ja hankki siihen artikkeleita eri 

maista, mm. Ranskasta. Tarnan aineiston kaantarnisessa ja muokkaamisessa han- 

ta avusti jonkin verran rnyos veli Agathon.Eno Arwidssonilta sai arvokkaita neuvoja 

toimeensa. 

Vuonna 1848 Otto Adolf Meurman solmi avioliiton turkulaisen vapaaherratar 

Mathilda van Troilin kanssa.Aikalaiset ovat ihailleet hanen "kirkasta sisallisyyttaan" 

ja jaloa luonnettaan. van Trail -suku oli vanha arvostettu suku , sotilas- ja hallinto- 

viroissa kunnostautunut . Onnellisesta avioliitosta syntyi kaksi tytarta, Bertta ja 

Ottilia.Aviotlinen onni jai kuitenkin lyhytaikaiseksi. 
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Syyskuun viidentena 1850 Otto Adolf Meurman kuoli akisti pahentuneeseen sai- 

rauteensa, isntavaan keuhkotautiin , Tukholmassa enonsa luona 33 vuoden ikai- 

sena. 
Ruumiin siunasi pastori Johan Olof Wallin, tunnettu runoilija ja sittemmin Upsalan 

arkkipiispa.Vainaja tuotiin Murtaja-laivalla Turkuun ja sijoitettiin aluksi Maarian 

kirkkomaan hautaholviin, kunnes talven ensimrnaisilla rekikeleilla kuljetettiin suru- 

saatossa Kangasalle ja haudattiin pitajan kirkon vierelle sukuhautaan. --Samaan 

hautaan paatyivat vain kahden ja puolen vuoden kuluttua vainajan leski ja Bertta- 

tytar , jotka saivat surmansa Turun Vaha-Heikkilan traagisessa tulipalossa 

3.maaliskuuta 1853. 

x x x 

Otto Adolf Meurman ei ehtinyt toteuttaa niita suuria odotuksia , jotka haneen jo 

lapsuudesta lahtien asetettiin, ei liioin laajoja kirjallisia ja yhteiskunnallisia 

suunnitelmiaan.Muistosanoissaan Helsingfors Tidningar- lehdessa Sakari Topeli- 

us kirjoitti :"Sita tulevaisuutta , joka olisi ymrnartanyt oikein arvioida hanen tarkoi- 

tusperiansa [a jossa han todennakoisesf olisi omistanut loistavan sijan, slta han ei 

ehtinyt saavuttaa." 

Ystavien ja vieraidenkin joukossa varhain poisnukkuneen jalostunutta, vetovoi- 

maista persoonallisuutta kaivattiin ja muistettiin kauan."Korkealle kehittynyt alylh- 

syys.elarnankatsomuksen syvyyteen perustuva siveellinen voima seka isanmaalli- 

sen hengen lapitunkerna suomalaisuus" olivat Paavo Virkkusen arvion mukaan ta- 

man Haminan kadetin peruspiirteet. 

Otto Adolf Meurmaniin jos kehen sopivat sanat:"Parhaat taalta lahtevat ensin". 
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