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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Suomen sisällissodassa vangitut punavangit sijoitettiin kesällä 1918 sotavankilaitoksen hallinnoimille vankileireille odottamaan
valtiorikosoikeudenkäyntejä. Osa vangeista vapautettiin jo kesän 1918 aikana, mutta osalle langetettiin usean vuoden pituisia
vankeusrangaistuksia valtio- ja maapetoksesta. Poliittisesta rikoksesta tuomittuja vankeja sijoitettiin kärsimään rangaistustaan muun muassa tätä
tarkoitusta varten perustettuun Tammisaaren pakkotyölaitokseen, joka toimi vuoteen 1940 saakka ja jonne sijoitettiin koko tämän ajan poliittisin
perustein vankeuteen tuomittuja vasemmistolaisia. Vuosien saatossa Tammisaaren pakkotyölaitos sai legendaarisen maineen "Tammisaaren
akatemiana", jossa suomalaiset vasemmistolaiset kouliintuivat poliittiseen toimintaan.
Tutkielmassani olen vertaillut viranomaislähteiden eli Tammisaaren sotavankileirin - pakkotyölaitoksen arkiston ja vankien muistelmien antamaa
kuvaa vankilan arjesta ja vankien oloista vuodesta 1918 vuoteen 1926. Tutkielma rakentuu kahden ison teeman ympärille: miten poliittisia
vankeja kohdeltiin ja pystyivätkö poliittiset vangit vaikuttamaan omiin oloihinsa sekä jatkoivatko poliittiset vangit luokkataisteluaan vankilassa
ja jos jatkoivat, miten se ilmeni.
Tutkimustulokset osoittavat, että Tammisaaren pakkotyölaitoksella noudatettiin vankeinhoitohallituksen antamia ohjeita vankien kohtelusta ja
vankien erillisoikeuksista. Vankilaviranomaiset eivät syyllistyneet enää kesän 1918 jälkeen vankien mielivaltaiseen kohteluun ja poliittiset vangit
pystyivät myös vaikuttamaan jonkin verran oloihinsa pakkotyölaitoksella. Vankien ja vankilaviranomaisten väliset suhteet olivat kaikesta
huolimatta epäilemättä pitkään kesän 1918 jälkeen tulehtuneet.
Tammisaaren pakkotyölaitoksen poliittiset vangit järjestäytyivät vuonna 1920 neuvostomallin mukaan. Vankiorganisaation toimintaa voidaan
pitää yhtenä luokkataistelun muotona. Vankien organisoitua vastarintatoimintaa vankilaviranomaisten vastaisessa taistelussa ohjasi
kolmihenkinen pääneuvosto, jonka päätöksiä toteuttivat ja veivät eteenpäin asuinkasarmeissa toimineiden kasarmineuvostojen ja työpaikkojen
työpaikkaneuvostojen jäsenet. Vankien vastarintatoiminnan näkyvin muoto oli työtehon alentaminen. Vuonna 1922 vankien toimintaa alkoi
johtaa radikaalimpi, kommunistinen vankiaines, joka alkoi aikaisempaa enemmän painostaa vastarintatoimintaan vastahakoisesti suhtautuneita
vankeja. Neuvoston ohjeiden vastaisesti toimineita vankeja saatettiin toveripiiristä erottamisen lisäksi myös uhkailla ja pahoinpidellä.
Vankiorganisaatio huolehti myös vankien ideologisesta kouluttamisesta tarkoituksenaan valmistaa vankeja poliittiseen toimintaan vapauduttuaan
vankilasta.
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