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Pappislainen Arvi Tarkkanen on 
ollut kadoksissa noin 50 vuotta. 
Pappisen miesten keskuudessa 
on ”tiedetty” iät ja ajat Tarkkasen 
joutuneen henkirikoksen 
uhriksi, mutta virallisesti hänen 
kohtalonsa on auki. Joutsan 
Seutu keräsi viimeisten elossa 
olevien aikalaisten tiedot 
Tarkkasesta.
EI uskoisi, että miehen katoaminen jäljettömiin on 
mahdollista, vaikka tapaus tunnetaan ilmeisen hyvin. 
Näin kuitenkin aina joskus käy. Yksi tällainen tarina 
on perua Joutsan Pappisen kylältä, josta 1960-luvun 
puolivälin kieppeillä katosi mystisesti Arvi Tarkka-
nen -niminen mies. Hänen kohtalostaan on kyllä ”tie-
detty” iät ja ajat Pappisen miesten keskuudessa, mutta 
kylän ulkopuolelle tapauksesta ei juuri ole huudeltu – 
kaikista vähiten viranomaisille.

– Siitä katoamisesta jäi sellainen elämään, että aina 
kun ukot oli juovuksissa, ne kehuivat ukko hävis, ukko 
hävis, muistelee Joutsan Seudulle Tarkkasen katoami-
sesta kertonut Pekka

Myös hokema ”ukko hukku” on jäänyt elämään. 
Hokemia on siis ehditty käyttää jo vuosikymmeniä 
ja ne ovat tuttuja etenkin Pappisen miesten korttirin-
geistä.

Joutsan Seudulle on vuosien varrella tullut jo lukui-
sia pyyntöjä selvittää Arvi Tarkkasen kohtalo. Monet 
aikalaiset ovat jo nukkuneet pois, mutta tarina elää 
edelleen sitkeästi. Lehti ryhtyi lopulta toimeen ja teki 
loppukesän ja alkusyksyn aikana laajan haastattelu-
kierroksen liki 30 kyläläiselle tai muille tapauksesta 
ehkä tietäville.

Toimitus tavoitti kolme mielenkiintoista miestä: 
Pekan, Samulin ja Veikon. He pystyivät hyvin pitkälti 
valottamaan tuon ajan tapahtumia sikäli, kuin ne vielä 
valotettavissa on. He kaikki esiintyvät tässä artikkelis-
sa omasta pyynnöstään muutetuilla nimillä.

Muilta haastatelluilta on saatu vahvistuksia osaan 
kolmikon tarinoista sekä tietoa eräistä muista tapa-

ukseen liittyvistä yksityiskohdista. Myös jutun kaikki 
muut nimet viranhaltijoita lukuun ottamatta on muu-
tettu.

VIRALLISESTI Arvi Tarkkasesta tiedetään hyvin vähän, 
ei edes tarkkaa katoamisvuotta. Kirkonkirjojen mu-
kaan hän syntyi 26. elokuuta 1924 Sysmässä. Joutsaan 
hän muutti vuonna 1960. Hänellä oli täällä ollessaan 
vaimo, jonka kanssa hän sai pojan. Seuraava kirkon-
kirjojen merkintä on vuodelta 1982. Hänet on tuolloin 
siirretty seurakunnan poissaolevaan väestöön, mutta 
tarkempaa olinpaikkaa ei ole merkitty. Tämä merkintä 
tarkoittaa yleensä ulkomaille muuttoa.

Joutsan seurakunnasta ei ole saatavissa siis tuon 
tarkempaa tietoa. Nyt tehtyjen haastattelujen perus-
teella vahva olettamus on, että viimeisin merkintä pe-
rustuu 1960-luvun poliisitutkinnan lopputulokseen, 
joka todennäköisesti oli arvelu Tarkkasen muuttami-
sesta ulkomaille.

1960-luvun poliisitutkinnasta ei ole löytynyt tois-
taiseksi mitään asiakirjoja, eikä välttämättä löydykään, 
sillä iso osa näistä asiakirjoista on hävitetty. Tältä osin 
Joutsan Seutu suorittaa loppuvuoden aikana vielä kui-
tenkin eräitä arkistohakuja.

Niin Pekka, Samuli kuin Veikko ovat vakuuttunei-
ta siitä, ettei ulkomaille muutto voi pitää paikkansa. 
Tarkkasen omaisuus jäi nimittäin hänen Tammimäes-
sä olleeseen asuntoon, jopa kelloa myöten. Tältä osin 
miesten tiedot pitävät täysin yhtä.

– Allan Slant [jo kuollut poliisimies] kävi ja tutki, 
mutta se män villasella. Taneli [surmasta vahvimmin 
epäilty, nimi muutettu] ajoi tuohon aikaan Tammimä-
estä maitoja ja hän sepitti jutun. Hän väitti nähneensä 
Tarkkasen odottamassa ”lahtelaista” [linja-autovuoro 
Lahteen] ja tämän kertoneen lähtevänsä mustalaisten 
kanssa Ruotsiin, taustoittaa Veikko.

Poliisitutkinta jäi siis ilmeisesti tuohon lopputilan-
teeseen. Tätä näkemystä puoltaa muun muassa se, että 
Joutsan Seutu tavoitti myös joitakin 1960-luvun lopul-
ta tai 1970-luvun alusta toimineita poliiseja sekä ni-
mismiehen kanslian henkilökuntaa. Yksikään ei muis-
tanut, että tapaus olisi ollut tuolloin tutkinnan alla.

TOISTAMISEEN poliisi yritti ratkoa tapausta loppuvuo-
desta 1999. Tuolloin Pekka kävi kyselemässä Tark-
kasen tietoja Joutsan kirkkoherranvirastosta. Pekan 

käynti johti lopulta siihen, että tuonaikainen kirkko-
herra Timo Pietilä teki ilmoituksen poliisille ja kertoi, 
että Tarkkasen kohtalosta saattaisi olla uutta tietoa. 
Tästä tutkinnasta Joutsan Seutu sai käsiinsä asiakirjan 
poliisin arkistosta.

Asiakirjasta käy ilmi, että Pekka kertoi tuolloin 
pääosin samansisältöiset tiedot ylikonstaapeli Tapio 
Nurmiselle, kuin nyt lehden toimitukselle. Epäilty 
surmaaja olisi tunnustanut tekonsa kuolinvuoteellaan 
1970-luvun lopulla Joutsan sairaalassa Juha-Pekalle 
[nimi muutettu], joka puolestaan kuoli 1990-luvun 
alussa. Pekka oli tältä osin saanut tietonsa Juha-Pekal-
ta. Joutsan Seudulle Pekka vielä tarkensi, että tunnus-
tuksen olisi kuullut myös paikalla ollut lääkäri.

Pohjatietojen nojalla Joutsan poliisi suoritti syksyllä 
1999 Vili-nimisen [nimi muutettu] henkilön puhut-
telun sekä otti yhteyttä Tarkkasen entiseen vaimoon. 
Puhuteltu Vili kertoi muistavansa Arvin ja tämän ka-
toamisen, mutta ei muuta. Henkilöön Vili palaamme 
tarkemmin vielä jäljempänä. Entinen vaimo puoles-
taan totesi hänen eronneen Arvista 1960-luvun puoli-
välissä, eikä kuullut hänestä sen jälkeen mitään.

Tämän enempää tapauksesta ei siis irronnut. Polii-
sin asiakirjojen mukaan Tapio Nurminen kävi asias-
ta keskustelua rikosylikomisario Raimo Peltovuoren 
kanssa ja sai ohjeen kirjata tapauksen s-ilmoituksek-
si, eikä varsinaista poliisitutkintaa siis käynnistetty. 
Tutkinnanjohtajana toiminut rikoskomisario Heikki 
Miilunpohja kirjasi asiakirjan päätteeksi seuraavan 
lauseen:

– Juttu niin vanha, että vaikea saada selkoa.

SAMULI oli Arvi Tarkkasen katoamisen aikaan vielä 
niin sanotusti pojanvesseli. Hän ei nähnyt varsinaista 
surmaa, mutta hän on todennäköisesti viimeinen niin 
sanotusti ulkopuolinen, joka näki Tarkkasen hengissä.

– Se oli sellainen piharakennus, jonka seinät olivat 
harvat ja siitä läpi näki. Pappisen miehistä koostunut 
miesporukka istui siellä heinänteon aikaan ryyppyil-
taa. Kuljimme äidin ja isän kanssa siitä ohi ja isä mei-
nasi, että liittyy mukaan, mutta äiti kielsi topakasti. 
Minä jostain syystä kurkistin sisään ja näin ketä siel-
lä oli, Tarkkanen oli yksi heistä. Jatkoimme sitten ko-
tiin. Arvin piti tulla meille seuraavana päivänä heinä-
töihin, mutta häntä ei siis sen koommin ole tavattu, 
muisteli Samuli Joutsan Seudulle.

Ukko hukku, ukko hävis

Ryyppyporukassa olivat mukana jo aiemmin mai-
nitut Vili sekä paikan isäntä Taneli. Kumpikin heistä 
on jo siirtynyt ajan rajan taakse. Se, mitä tämän jäl-
keen tarkalleen ottaen tapahtui, on selvittämättä ja sii-
tä on kiertänyt Pappisissa myös jokunen hieman eri-
lainen versio. Luotettavin versio lienee Veikolla, jolle 
Vili vuosia myöhemmin uskoutui.

Taneli ja Arvi joko kohtasivat myöhemmin illalla 
tai siirtyivät yhdessä Tanelin lähellä sijainneella pon-
tikkatehtaalle. Vilin Veikolle kertoman tarinan mu-
kaan tilanne kärjistyi yhteenotoksi, jossa Taneli löi Ar-
vin kirveellä hengiltä. Arvi oli mahdollisesti uhannut 
käräyttää Tanelin pontikkatehtailustaan poliisille. Toi-
nen syy tai taustatekijä saattoi olla Arvin mahdolliset 
pontikka- tai korttipelivelat.

Vili avusti Tanelia Arvin ruumiin kuljettamisessa ja 
kätkemisessä Mustasuolle. Avustamassa oli todennä-
köisesti muitakin, mutta heitä Vili ei koskaan mainin-
nut nimellä.

– Vili sanoi, että se oli hänen elämänsä kaikkein 
kolkoin paikka. Hän aivan selvästi katui tapausta, us-
koo Veikko.

Pekan tarina tukee Veikon versiota. Samainen Vili 
on nimittäin tunnustanut myös hänen kuullen avusta-
neensa Tanelia ruumiin kätkemisessä.

– Taneli oli pyytänyt häntä kantamaan ruumista. 
Johonkin ne sen vei, Mustanlampeen tai Mustanlam-
minsuohon. Ja se sanoi, että vaikka oli juovuksissa, 

niin oksennus meinasi päästä. Arvilta oli lyöty kir-
veellä pää halki, toistaa Pekka kuulemaansa.

MUSTALAMMINSUO sijaitsee aivan Tammimäen ku-
peessa, Mahajärven luoteispuolella. Todennäköisin-
tä on, että Arvi Tarkkanen on kätketty nimenomaan 
suolle. Mustalampi on nimittäin suon ympäröimä ja 
sijaitsee keskellä laajaa suo- ja korpialuetta, Aukea-
suon ja Mustalamminsuon välissä. Lampi on edelleen 
erittäin vaikeakulkuisen maaston takana.

Suota lienee sittemmin kuivatettu ja saatu osin kas-
vamaan paremmin puuta. Muun muassa Samuli ei 
usko millään, että ruumista olisi tuohon aikaan mies-
voimin kovin kauaksi raahattu. Etenkään, jos osa po-
rukasta tai kaikki, ovat olleet juovuksissa. Todennä-
köisintä siis olisi, että kätkö olisi ehkä Mustalammin-
suolla, mutta likellä Mahajärveä.

Vuosikymmenten ajan Tarkkasen leposijaa on ar-
vuuteltu myös Pappisen miesten keskuudessa. Suohon 
kätketty ruumis saattaisi säilyä jollakin tapaa ja olisi 
ehkä löydettävissä, mikäli aluetta saataisiin rajattua.

Koska kätkemässä ollut Vili on tarinaansa vuosien 
saatossa kertonut, ja koska kätkemässä oli siis toden-
näköisesti useampi mies, ei paikkaa koskeva tietämys 
olisi varsinaisesti yllätys. Myös Joutsan Seutu sai kä-
siinsä pari vinkkiä henkilöistä, jotka ehkä paikan tie-
täisivät. Lehden yhteydenottoihin he kuitenkin vasta-
sivat, etteivät tiedä mitään.

PAIKALLISLEHTI Joutsan Seutu on tavoittanut kadon-
neen Arvi Tarkkasen omaiset, eikä heillä ole juuri tar-
kentavia tietoja tapaukseen liittyen. Katoamishetkellä 
Tarkkanen asui Pappisissa yksin. Omaiset toivovat ta-
pauksen selviävän.

Tarkkasen tapauksesta lisää tietävien toivotaan ot-
tavan yhteyttä Joutsan Seudun toimitukseen. Olemme 
kiinnostuneita kaikesta katoamiseen ja henkilöön liit-
tyvästä tiedosta.

Tärkeää olisi haarukoida muun muassa katoamis-
vuotta, mikä helpottaisi eräiden arkistohakujen teke-
mistä. Haastatteluissa ilmi tulleiden tietojen perus-
teella katoaminen on sattunut todennäköisimmin hei-
nänteon aikaan vuosina 1965–1967.

OHEINEN artikkeli on laadittu laajan haastattelukier-
roksen pohjalta, mutta se perustuu 50 vuoden takai-
siin tapahtumiin, mikä heikentää sen luotettavuutta. 
Tapahtumien oikeellisuudesta ei siis voi sanoa mitään 
varmaa.

Keskeistä tarinassa on kuitenkin ruumiin kätken-
nässä auttaneen, jo menehtyneen Vilin tarina. Vili on 
kertonut sen kahdelle nyt haastatellulle henkilölle, joi-
den tarinat ovat pääosiltaan yhteneväiset.

Jukka Huikko

Jos tiedät lisää 
katoamisesta, 
ota yhteys JS:n 
toimitukseen

OMA lukunsa Arvi Tarkkasen tapauksessa on henkiri-
koksen tekijäksi epäilty Taneli, jonka jäljillä siis poliisi 
oli, mutta ei saanut todisteita kasaan. Jälkikäteen on 
vaikeaa arvioida, miksi tapaus jäi selvittämättä, mutta 
aikalaiskertomukset saattavat selittää sitä ainakin osit-
tain. Taneli oli nimittäin tuon ajan vahva pontikkaku-
ningas. Todistajien saaminen naapureista ja kyläläisis-
tä on todennäköisesti ollut täysin mahdotonta.

– Sitä sanottiin, että kun kapuaa Tammimäen pääl-
le illalla, näkee sen seitsemän savua pontikkatehtail-
ta. Sitä minä ihmettelen, että minne se tavara päätyi. 
Vaikka Pappisissa on aina ollut kovia juomamiehiä, 
niin ei siellä kuitenkaan niin kovia ollut, että kaikki 
olisi juotu, naurahtaa Samuli.

– Kyllä meillä oli tieto, mitä naapurin isäntä touhu-
aa. Mutta siitä ei puhuttu, eikä edes haluttu olla tietoi-
sia mitenkään. Ei se ulospäin näkynyt ja jollakin tapaa 
jokainen lisäelantoa silloin hankki, muistelee lähellä 
asunut Iivari [nimi muutettu] lapsuusvuosiaan.

Tanelin pontikkabisnes oli laajaa ja verkostoon oli 
sotkeutunut runsaasti myös tuon ajan silmäätekeviä, 
niin ostajina kuin tarvittavien raaka-aineiden tuot-
tajakanavina. Tuohon aikaan lähimmät pitkäripaiset 
löytyivät kaupungeista ja toimeentulo oli maaseudulla 
muutenkin niukkaa. Paikallispoliisit olivat kyllä yrit-
täneet narauttaa Tanelia, mutta korvenlaki oli kova.

Sekä Samuli että Pekka muistelevat, että sittemmin 
Taneli olisi jäänyt kiinni liikkuvan poliisin ratsiassa, 
mistä alkoi lopulta miehen alamäki. Veikko seurasi 
Tanelin viimeisiä vuosia läheltä.

– Sen näki, että Tarkkasen tapaus painoi Tane-
lia. Minun käsitys on, että hän olisi surman halunnut 
tunnustaa viimeisinä aikoinaan, mutta tämän isä Vil-
le [nimi muutettu] otti asiaan tiukan kannan. Villen 
mielestä, kun asia oli jo niin kauan säilynyt vailla sel-
viämistä, ei siitä enää ainakaan virkavallalle puhuttai-
si, sanoo Veikko.

Pekan versio tarinasta kertoo siis sen, kuten jo ai-
emmin on tässäkin jutussa mainittu, että Taneli olisi 
surman kuolinvuoteellaan lopulta tunnustanut.

Jos näin on, niin asia lienee sovitettu korkeimman 
kanssa. Jälkeläisiä ajatellen maallinen jatkoselvitte-
ly olisi edelleen tarpeen. Vähintä lienee se, että Arvi 
Tarkkanen saisi hautajaiset ja viimeisen leposijansa 
hautuumaalta.
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