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l\Ikusananen. 
Tämän juhla-a'Lbumin oli a'lkuaan mä-ä<rä UrncSltyä seuran 

sUllmriteltullill 2O-vuo1Jisiulrlaan syksyHä 19.18, mutta alikuvuo-
della l'IiohuI\Il1i ikansalaiswl:a ja sen anka.rat SCill"aamukset vai-
kuttiva.t, ettei mitään> sen tapaista jlrhlaa vrOlltu1: ai-ateLla·kaati, 
seuralla Ikun S'pnä 'kertaa ei oHut toimintalupaa, ei huoocustoa, 
eik ä! .omaisuutta, ioota suuri osa oli 'ryöstetty, sekä ,1oP\?-u, taka-
varikossa. Si'iltä sY'Ystä 'OJi.k,in 'ka~k'ki 'tämänslUootaiset, vähem-
män Hilhdlä jo-kapäiväJistä elä.mää olevat u'Urastelut iä'tettävä 
epämääJHiiseen ttclevaiSUltteen. 

Kun· va!Wu Toimituskunta nyt läd!Jtee täyttämään siHe us-
kottua tehtäovää, civ<ät suin-kaan ed,ellytyokset tähälJ1 O'le otolli-
set. Edes Hilhiimainkaan vastatakseen .ta'l1koHustaan, pitäisi 
!oki 20 v,llotta i.uhlivaLn seuran elämä!kerta olla Il"U-nlsaasti Ikuv;j-
tettu ja kaikin:puoHn upea U'lkoosuHaan, mutta vallitseva kal-
lis aika Qn <l!ihcutlanUlt sen, että ToimituSkunnan on täytynyt 
hir.kan tinkiä al,ktrPer,ä'isistä suunnitelmistaan, varsinkinr mi'tä 
kU\i1iluksOO!1 ija 'kansilehtoon tu:!ee, me :kUJl olisivat tulleet yJem -
määrin kal·lii'ksl ia peir.in rasi,ttavi:ksi seu:ran taloudelle. Vlielf 
on stnulla ma,inittava, ·että, T'Q'imHuskunta panistaan ikadotti 
inno'kka~mman ja a'tllsiok,kaimman jäsenensä:, Kössi Ahmalan, 
jon·ka kansalaissota a'rmotta .lihrikseen inHsi'i. 

Vaiklka:kaa,n albumi eräissä -k-obdin ei vasfaisikaan odotet-
tuja ja oiiketrtetfuja'klln vaatimUlksia, :00 Toimituskunta "k.uiten-
Ik,in 'katsonut sen ilmestymisen nyt j\Hmi olevan' paikal'laan, se 
·kun on kuvas'limona seuran vahllei~a ja ko'kenmksista men-
ncitJiä' vuosina sen läJhtiessä taiva,ltamaan kohU uutta aikaa. 

lIiels;nki, elokuu.lla 1919. 
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juhlaruno. 
Moito: - se on olIui, se on, se jatkuu, 

ja meidän' jälki!mme astuu toinen 
polvi, joka voi alottaa avatun kor' 
ven laidasta, kohoUaa sata kättJ. 
yhden hervonneen sijalle -

Proloogi. 
Nähnyt on vuosia. palloja. ja hyviä. 
Satollonsa akwwita, saionansa jyviii. 

Purrut on peftua. Elänyt on armoilla. 
Taas siiten seisoI/ui jafoillansa varmoilla, 

ffiuillen huomeuen mureUa Oll kantanut. 
Efiimiinhimostoollkin merkkejii anlanut. 

Maksanut muä ev malli muu maksallut. 
jaksanut mitä ed IIloni muu jaksal/ut. 

Toveruuden siteellii. fQvemuden erolla 
vllo/anut verensä elämälle verOIla, 

Itseföstänsä taas uutella ilänyt. 
On oman lippunsa pyhänä pitänyt. 

Maakamarallensa jättinii juurtunut. 
Koeftefemukset kestlien suur/unut. 

·Linnankoski. 



Kasvanut itseystuomioill ankarin. 
Nyt kajo OIlIlen jo otsalla stwkariJl. 

Vuoskymmenlell kylvönsit jo tiihkinii häilyvät. 
!lIlomentetl unelmat päissiinsä jo piiilyvät • 

.sana 011 keskellii , verenä ja Uhana. 
IlImekö? Ei! MIlIta lyön/ulos ilWlla. 

Uranuurtajat. 

Ei ollut heillä ennestään kynnettyii sarkaa, 
vaan miefissiinsii IMI hedelmöivät. 
Ei tUlltenool lie «elämän viiSQultaD arkaa, 
vaan /Joalunsa viJliin kenttään löivät. 

Ja kysymättä keUäii/~ he aloi1t~vat työtään. 
Niin luultiin: kälY he /Xffkaitomaan vaivaan. 
He lJvosiimin tuijottain Iwluftjvat yötään 
ja mietleensti harvat luta sai vaan. 

He "o(veliJvat outoino aatelmien tultaan 
ja uskoåvai he raskaan auran olaan. 
He poiMivat sen syviille kynnöstensä multaan 
kuin liaastais he kel/tiill kanssaan solaan. 

Bi siemenestä kYnlriikseen ollut aino taikaa. 
Tai5 sa(l(la pitkän evään villin (Jitää 
he elokutsta Ilotfaissaan viliankoriuun aikaa. 
- Niili hit(lasti kylvö maassa itää. • 

Vaan le(JoymiitW iaksotval aikansa he raastaa 
ja sarka aukes toisen saran rintaan. 
Nyt UjyteläisiTJ tlihkii(Jiiin teoistaan ne haastaa. 
he mlllillklt hankki Uimäll hilltaan. 

5 
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jälkipolvi. 

Entispo'r1ven työ on tehty. 
AamutQlua viettää yötäiin 
suku, jonka voimat ehty 
yrittäissä uutistyötääll. 
- Tali/omalta kesken laata, 
saava! kynnökseUään maata. 

Letkisfäiin näin uroo( lepää. 
Uranuurtajiell vaivaa 
funnoissaan ne eivät epää, 
jotka uutta alaa raivaa. 
Jotka jatkaa vanhaa sotaa, 
tunnustavat auran olaa. 

- Kerkee kun he kentän laitaan, 
seisoo komi niinkuin seinä. 
Masentaa ei Ollila maitaan: 
olkoot maat ne oisoin teinä. 
Kaatajaansa hongat soimaa, 
iäyfää /yöjiiin jännervoimaa. 

MElUa kaatua on korven 
osa, anfaaksensa alaa 
kajahdella palmentarven, 
suoda kaskituUen palaa. 
Paistaa idän puolta valon 
kypsykkeeksi kylvön jalon. 

- Seisoo korpj niinkuin seinä, 
multa tuntee tuhon saavan. 
Näkee hetkf;f piiiittyneinä 
sekä peltom laajan {luvan, 
joka lainehtii kuin meri. 
Voiton iännervolma peri. 

" . 



Entispolvein vaislot ajaa 
paisuttamaan (Julioks vähän. 
Veren velvoitus 011: rajaa 
vultus sUrrä, vaikka tähiin 
pailkkaan silten pakohtuT/et. 
Taatiois t«!wan otat unet. 

Lunnaaksi ken alIlaan lUQtu 
kaikkensa on, eikä maaliin 
silti pääJtymään 00 suotu, 
siirfäii seu,aaiill~n SlUuiin. 
Siirtää niinkuin vainen mres 
joka näin on käyvän ties. 

Tulee loinen polvi taasen, 
siemenessiis sisu eUiii. 
Veres ve{voituksen saa sen. 
Aseen iskuissooll se-"elää 
niinkuin laulu aikain yösW, 
valfalaulu laaja työstä. 

Se on laulu jok' ei lakkaa 
slnis kUII on siitfyy suku. 
Pyliii pyyt!e onneen, hakkaa 
nwallan esteet. - Tuhatluku 
voikk' ois' vastllksia noita, 
tarioin tuolloin kohtaloita. 

Kaikuu jo kuirb iättiJmoro. 
hyrskyy hymn~ niinkuin meri. 
Tulisimman (unnon vuoro 
noslaa faas QIl taistoon veri. 
'!ukeemaksi korven llksen, 
elon VlUlkeill vapahlluksen. 

7 
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Nuorten laulu. 

Per;mme illistelltvaivan ja työn 
laattojen kutsun tähden. 
Kohllasta elämän korven yön 
rlOusemme, kaikkein nälulen 
iarlumme taistelulIseeseell. 
aivankuin hekin ennen. 
Lujasti luokkamme hiJomeneen 
luottaen taistoon me merl1leu. 

Mei.ssii on 1l/l0rtUltut taJl/onsa taas, 
valtve1lI/Ut faaitoin varsi. 
Vaikkapa kohtalo heidät kaas, 
taistelulaulllllsa /Jarsi 
kaikuupi, uhmassa f}{1iSUIIU/ vaan. 
Aseensa ktjytfö aito 
uhkana esleiltett uudestaan 
on sekä kesfämisfailo. 

Perimme laisfefuvaivan ia- (.vön, 
mutta me nuoret kerran 
taistelufarmosS<l koh(lasla yön 
kasvamme kahden verr(U/. 
Per/mille voiftajarier1l1mkin: 
korpi kun martona makaa, 
Iflokkamme päf,vä kun kultaisin 
y lenee takausten takaa! 

Kössi Ahrtw[a. 

= 
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Helsingin Nuorisoseura. 
Alku.vaihee( ja toiminta vuoden 1905 suurlakkoon saakka. 

Viime vuosi'Sad-an 'IOPD,lrpuo~i ja varS~llk in sen viime vuosi-
kyllltlOOJl on tässä maassa ollut lIimhyvin thenkisten kuin 1:a-
Joudellistenkin vtr!austcn nou&u'kausi . Smohrllan var,sillainen 
työrätelkcvä kallsanlltd~ka Ikaupungeissa ja 'Suuremmissa teh-
daspaikoissa maaseudulla he.r,äs i l!momaamaa'll oma,n !kurjan 
Mansn ja avuttoman asomansa, ruveten y1rteisv.oimri'n vaati· 
maan .oikeutettuja lParatlUuksia sretäimättömiin oloihi.nsa sekä 
aineellisessa että henkisessä suhteessa. OUvabhan työpäivät 
ensikgJJdn luonnottoma'll pitkät ja niistä 'Suoritettu pa lklka 
IIsch16l:11l s1ilrtoottomall mitätön; mi lcä oiilroan siis l.uonnoUi-
SCTTl: j}.:1.a ~lI'i:n että ,näi'lI sornetllssa asemassa .olevat liit1YIl\"ät 
YlhdistYksiill ,tullakseen k,Ul.nu~ksi. JU lwi tähän aikaan my.Ös~ 

kin IIQusivat ensimäisct IJ'ldhkeat esitaist.elijat 'Perustamaan työ-
väelle omaa sanoma lehdistöä ja Juurfi nämä ·taistelilaseet lie-
nevät viime vuosisadan .loD"DllPuolel1a monin .paikoin antal1'CCt 
sysäJl\k'sen son-.etun !luokan itsel1'äJi.sjlle 'py,rmnöillc.. Ja am-
mati'l'~inen työväerdiilw elpYi YJITI'päri Imaan ja ~öV"d.ki ~rurj es~ 

täy,ty j. omiin -amma.ttry1hdistylksHnsä s[lksi luja'ksi ja v.oimak-
,kaaksi, että menestyksellä saatbdi ry,hlyä taisteluun ikapita-
li'Smin sortovaHaa vastaan. 

Samoin raittiuslHke juuri samaan aikaan lienee ottanu t 00-
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simäiset askeleensa, voittaen .alaa var·s~in maaseudulla, missä 
vä'kiviinaa yapaasil rpol~ettijn vä,estön tunmWksi. Peroustettiin,-
ha;n näin:ä v.oosina ruittiUSgeUfldja ja -yhdistyks.iä tätä a'ailetea 
ajama.an -ja !kenran duodulle ,peruskl.lle va,rttui. rali.tttiusliilke 
siksi voimakik:aaksi ~a ka-nsanva·!i'aiseksi tku)i;n s,e thllä ihettikellä 
tod't'~lnakill on. Etenkin maaseutu .oli tämän rjennlOIl varSlJ... 
nainen ',ty1ysstiJa; mutta ll11yosldn ,kallpung,eissa perustettiin sen-
Iwja ~a yhdistYksiä ,tätä aatetta .ajamaan uSkaltaiisinlko sanoa 
aivan JiiaJL tiheään. Tästä, -oli s.eurauksena, että kun ensimäi-
mm linn.ostus !aimel1li, vie1llivät ,nämä yhtymät jotensakin vaa-
Nma.!lonta olemassaoloa, Niinpä vuosisadan allu'ssa tlielsiJl-
ghsilin oH 'raittiusseunoi'a venraMa'iJ1 monta: lRaittiusy,hd~s

tyS O<.oitto, Väinölä,. Rauha. il(i.lpi, lKiJ.pi inuorempi, Uitto sekä 
mwhdolHsesti vielä ·t-oisi'<OOTh. NämäoHvat .usein-kin - ihuoli-
matta 'runsaasta valtioav.usta ja .anniskeluvoittovalroiS'ta -
va~lan toimettomina ja 'lienee jo ,usea niistä Ikokonaan laka:n>-
out toiminnasta. 

~f.äUä' Ikertaa emme ~lIitc.n!kaan pitemmäIti tarkkaile ene.m-
.roWn rtryövä,en'lii·k.eM!ä ikum iraittiusliikettäkään maass.arnme; näi-
den vai:lrutus ja yihleiskll'llJ}<lJllinen merldtys on jo Siksi tun-
nettu da tunnU'stettukin etbä. voimme ne hyvä.nä syy:llä ~v.uut

taa. iMkom.uksemme on lhel!kiseksi ra-j.oittua Cll'ääseen Ik-dl-
manteen v,ir-tawkseen, mi:kä <ni'inikään samoillrfut aikoihin tai sa-
nO!~simmck-o Ikenties .hiukan myöhemmin sy,nt"ynoonä sUli mie-
let innostumaan yhteistyöhön ja donka päätehtäovänä .oli hen-
kisen tason !kohottaminen Jkansan ja enncni)(aikkea nUOI1i-
san hskuuMssa. Tar.Jroitamme ,nuorisolHkettä. Tos.in oli 
jo v·uonna 1882 :ot.elä-Pdhja.nmaal!c synty,J1!Y.f nuori$lOsc,ura., 
mutta se oli kau-a,n a'iMa .ma,assa.rome; tämä liike k·un edis-
'Iyi IPCl1i'n hitaa:sti, vaill vaiv,a,l1a voitlaen alaa· etlil1a:kikoluuloi-
sen ,kansan 'keskuudessa ja vasta vuosisadan 'J.Qppupuolel1a 
voimme sanoa sen va.l')lTIIistuneen ja verSIQncen. ikulkoisttik-
see,nsa. Noorisoseuroja oli ,näet tilaston mukaan koo:o maassa 
vuonna 1890 vasta kaikkiaan 14, vitsi vuotta myuhemmin eli 
vuonna 1895 jo 81', :mutla \~ielä y:iisi v,uot1a myöhemmin las-
kettuna, siis vuonna 1900., kokonaista 338 ja jä.senJuiku niissä 
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y'htocnlaskettuna yli 23,000 '). Tästäkin jo kyJlin se1vä'Sti 
näemme, miten tiuun v'lloslisa:dan ,loppupuoli oli mCl1kitykselJi-
nen noorisoliikk~ nähden. 

«Nuorisolle korkeat illanfe€t!» Sii.nä ,kdko n·ll~Jilik.keen 
ensimäinen tultnLm. Tuo )'Iksil~keatai:oen ilause sai maasclLdlltlla 
ja ennenkaikkea Pohjanmaalla - mikä :ensi vuosikymmeninä 
olikin varsmaisen n.oorisoHikkeen ~uvattu maa - ' siHe ennen 
vieraat rrx-ielet 'Pa1-amaan ~nnoshiksesta. Nuo sanat ne kul-
4clival 'SYlyttävinä s-cudusta toiseen.. kylästä ikyläJän. saaden 
vastakaikua nuor.on !kansan, nousevan 'SUk'llPolvell ~lct'ikässä 

miolessä. kootcn ja yhdistäen ,heidät taisteluun ylevren man-
!wttellsa puolesta. Ja siNi mukaa k.un Iluorisomke voitti alaa 
ja uusia nuorisoseuroja rpe.wstetmn, katosivat roa'a,t tavat 
nuorten pa,risla da mis~ä ennen tultiin ylhteen hlilI'jiin plllikko-
tappeluihin ja venisiin juomi,nkeihin, siellä kokoonnuttiin .nyt 
yht'€Jisten harrastusten eläJlytlämiill 'juhliin ja Jdsoihul tai talvi-
iltoina y,htci seen kotiin pohtimaan elämän sotkuista vyyhtiä 
tak:kavalkean Jwrkassa ol'äiskyessä. Sii\1ä llooriso~iikkeen ensi-
mäinoo 'saav.utus! 

Voonna 1895 ö1i liiiikc Ij.o siihen -määrin ilcvtinnyt että katsot-
tiin 'O.Ievan Syytä perustaa sen hl''kemiseksi eriokoincn lk-eSkus-
elimistö ja tiinä vuonna p.er.ustetti1n.kin Suomen NlIQTison ,liitto. 
Nuorisoseuroia 'Olikin jo silloin maassa toista sa.taa, joitten 
ylhteinen iäsenhJ'ku .oli alun boistak'yrrnmeILtätUlhatta" T·ä/män 
Iklc.skuSjärjestön ,toimesta ,onkin in,uoriso~iike lIooUwlaflla va-
kifntu.nltt maassamme; si ihen kuuluVlien seurojen lukumäärä. 
lienee ylimmillään ollessa noussut .päälle neljänsadan ja yn-
tciincn iäscnluku yli Ikolmenkymmenentuhannen. 

Tässä olemme I\yhyill piirtein eSittäneet fI11aa.mmc nuoriso-
liikkeen suuntaviivat, mikä on ollut ta"'lleen johdan'tona tai 
taustana esitytksene, joka on tämän kirjoitltksetr t>a.nk<litus ja 
koskee maamme pfuä:kaupungin ainoata nuorison Jlarras-
lusten Yihdyssidett~ Helsingin NuO!ri$L()scuraa. 

1) Alkio; Katsaus ,"uorisoseu rain toimintaan. 

, 
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Kesänä vuonna 1:898 sattui pienempiä .edmielisyyksiä tai 

kahnauksia .. RaittiusYthdislys KHpj Nuorempi • • ni.misessä seu-
rassa, joka s~ihen aikaan toimi ja mal.iaofli <TIiinsanotussa 151ä-
mmt tuvassa Hesperian IPlli~tossa . Nämä riidat dl ivar oikeas· 
.taan thYVlin pikllwmaisia, mlt'tta oH tästä 'kuitenkin S'cural1kscna 
että no~n Ikymmenkullta sanotun 'Yihdistyksen Hilse'ILtä tltn'si 
tämän kotinsa sei.nät liian a;hta!iksi ja llman ILmrnc:htunecksi. 
Tästä syystä 100 yhdellä kertaa 1Y,h'di'styksestä erosivat !kul-
kemaan väljcmmHle vesille. Ilähtien perustamaan uutta yilly-
mää iharrastusrensa tyyssijaksi. 

Kesän k·ulues:sa ia elenkin SYlYskeSädlä IJlidettiin useampia 
alustavia kdkollksia kaJl\'li loissa ia yksityisten åäsenten luona, 
joissa fyiys'tin ' pohdittiin uuden seuran per.us'tamiS'lTla1Hwlli-
suutta ja viitattiin siUe suun'tavHvat Tul:ok sen'a oli näistä 
n'euv.ottel-u ista, 'että päiitef>tHn y.kosimielises'ti !perustaa .'H cl~ 

singin rNLt.QrisQscll'ra :o, ~ollaista ei päälkaupLm'gissa silloin v.ie~ä 
ollut. lKun oli 'Päästy afkuto~mista, valittiin ensitöikSf !komi-
tea ila-atimaan iPcrustettavalle seurwlle sääntöehdotu'S. Tämä 
edisbyikin v-tmrattain InQpe3.sti: jo syyskuun alku,päi,vinä .oli 
ehdotus valmfina Ja voitiin alistaa silloisen Senaa;tin va~lvis
tettaviksi. Aij,otlln 'Sellran pel'ustamista k<XSkevan .kirjelmän 
al!ekiItioitta-jina iOlivat 'kirja!Wat G. H. Cajander 6a Vilho Man-
tef.e (mro~emmat nytt-enlmin jo ,~uo~leet; ooelijnoo ~ienee \1iime 
VIIOSIltaan toiminu t ki'fiallisuusasiamielhenä Helsingissä, jäl-
Ikimäincn taas oli val'lhaisimpina vIIosina <tunnettu näyttelijä 
Tryövåen T eattcrjssa., silloin, !kuin tämä majaili Yrj önkadun 
27:ssä sek>ä 'Paljon kä.ytetty runQnla1usuia), 'konttoristi Lauri 
Miettinen ja räätäli Ko,"lo Kuusela (myöS'bn suosittu T yö-
välcnteatterin näy.tteUjti, val'ihaisemmilta vuosilta; myöhem-
min tofminut rn. m. Va-asan työvåennåy,ttämöll 'io11tajiaITa, 1lY-
kyää!n lHelsin&lissä samassa .tohtävälssäJ) . Ja io sYY9kUlTTI 28 
'p:;nä 1898 !hallitus 'fekomältläälll pää~aks:ellä .:katSlOO ikdhtuul, 
Nseksi ei ainoastaan sal'lia 'kysymyksessä .oIevan ylhdistyksen 
pClrustamisen vaan myöskin sme Illyväksyä ja ,ooudatettavaksi 
v,aihvistaa seuraavat 9äännöh. jotka ansaitsevat tu~la muis-
min ,merkit yksi, ,ne 'kiun ovat ve.rratfaoin vapaat: 

, 
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«Helsingin Nuorisoseuran säännöt. 

I §. Helsing~n Nuorisoseu.ran .tarkoitus on lulla yhdyssil,eeksi 'piHi· 
kaupunl{'in nuorison keSkuudessa Hikkttville edistYS'Pl'TinnÖille. 

2 §. Tiitä tarmitusta pyrll:ii seura wte'uttamaan o.ttama'lJa 1<cskus-
lelun .ja ·tutkimusten alaisiksi tärkeitä el!imänkysym}"ocsiä, loin1i1ta-
'Illalla csitehniä j:t luentOlia setlaisissa aineissa, dotka ovat orriansa 
kiirlJlitlamään 11uoris.oll ihuomiota ;hanlee!li~!fl IPyrintöih~n, tpitämällii 
.miclt:i 'VirkisliLviä IhuveJa. iltamf3, näytäntöiili Y.an. ja y.Leensli 1anjoa-
malla 'jiisenidlc!n ~ilaistint.ta keillittämiiån Ihenk:isiä v?imiaan. 

3 §. Seuron jäseneksi lPääsee Jokainen .ehdottomasti raJlis, 16 vuotta 
iliytUiDyl :kafttsalainen, !jonka jootokunta bhden seuran (jäsenen suo-
s.ituksesla 'h~'Våksyy· Syytä hylkää:miseen ei Johtokurman ~af1Vjtse 

ilmoittaa. 
- 4 §. Sellaisen Hisehen, taka seurassa rpanellell1l1a, j}uonttlla, dUQpot-
Itlul1a tahi 'ffiJ;ulla ·tavalla aikaansaa tW~ua talli ,ka1lkenm(ta, v.()~pi 

jollwkllnta, a·nne(tua:ln 111inel1c k3'ksi 'Varnit'usta, Sll'~kea ipois sourasla, 
jos vä,hintiiiin 7 SelHaJl Jiisentä si'lä Jo!JtOik'unnalta pyytää . • 

5 §. Seu ra V.oip ~ keskuudessaan muod.ostaa .osastQ,ia erilais.ia Ihar-
rastuksia \'artoo. l1:inkuin tieteellisiä, yhtCoiskunnal1isia, usk'Onl1Omsia, 
f2.ilee·nisia y. m. K'u kin osasia valitkoon .keskuudestaan ~ahi IjOlllo-
"'unnan luva'lJa <seuran ulkopuolelta .itselleen 'Johtajan, mutla .kaikkien 
osastojen raha-asiat Ipy,syvät yMeisinä. 

6 §. Seuran Jolrl'okuJ\ta sijatlsee lHelsing~n kaupungbssa ~a kunl'uu 
siihen seuran rvaliiwma esjmi~ 'ja kuusi Hlsen1ii. .Esimies 'Valitaan 
ioka vuosi, mutta ucfutokll'lJnan jiisenistfi eroavat kolme ,k:ounaldn 
VUOIUkl, oosikerral13. arvan mu'kaan . Johtokunta, 10ka 'keskuudestaan 
val~lsee i!selleen vara,pllheel1jolrtajan, 0 11 rp!lätösvaltainen 'ne\j:in däse-
neil llisnä ollessa, jos rpäätöksestä .ovat yksimielisiä: asioissa, joissa 
ollaan erLmieHsiä, ,tulee v;lh~ntliin viisi Ij:isent!i olla ratkaisemassa. 

7 §. J.c;:ihto:1\'IHrta valitsee seuralle kHiiurin, taloudenhoitajan ja mllut 
'taru>ee!liset vir.kailijat da 1llilliriiii 'heidli'll ,palkkansa, 

8 §. Jos lioku vi,nk<3111ieS keske.n y,uotta eroaa. vaHttakoQQn rhC'li toinelI 
hiillen su'aansa~ 

9 §. Es.imies d<lhtaa ~ran ~ok.ouksia, kutsuu t anpeen vaatiessa 
jOhtakunna'lllkokoon, &1leki"jomaa k>utsumuskirjat ,ja 'mullt Sellral1ipllO-
lesta tcimitettåvat kkoioitukset, ottaa v.3s!aan kaikki seuralle osoitetut 
kinjeet sl!kä vo3[voo sääntöjen ,tarok'kaa '11oudaltamista. KWI <lSimies on 
estetty, 10irnittaa varaesimies hän.en tehtävlinsli. 

JO §. Kirjuri laa't fi v,uosi- oa .iohtokuntakokollstClI ,päätöS1pÖytl\kirjat, 
valmistaa ja mmclHilin vahvistaa oka\kkd asiakiniat sekä toimi1taa ne 
miifiriipaikkoi:hinsa, pittlä opöytä1d"joista, 1Pa.'Pereis!a, sineteisHi y. m. h._ -

Rabastonhoitajan tulee vastaanottaa, tallentaa 'ja 'hoi taa !Va rat ja on 
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-hän I1tistit .johtok>unnalle laillisessa edesvastauksessa, suorittaa esirrie-
hen mukaan maksu! kunkin 'rahallsaajan Jcuirtia vastaan. 

KUhll!Jiklin 'Vuosmk.okQukseen tulee I\<!tniurin laatia lVuosi'k.ert.omus Ja 
rabastonhoflaljan vuosibili. 

II §. Seuran ~ UOStkill<ous Ipidetään Ihe\mik-uun ,kuluesso. V'lIosi· 
,kokouksessa luetaan vuosiker,tomus Ua ' ... uosi~i"1i.lDääletään ~olrtok,llnnan 
tiliva;p.audesla sekä valitaan tulevaksi toimilltavuodElksi seUfalJl esJmies. 
kolme ~Clhtokunnan däsenlä sekä 1ilinbpkastajat, IP~HUelåä'n Ijiiscmnak-
su n su<uruude9ta 'ia annetaan }lleiset määräy.k6el uO'htokunna!le sen 
jciminnan oSuhteen sektl keskustellaan da 'Päätetään muista otoimia133 
koskevista ikys}'mylksislli .t~.amsella tlänienemmistö11:i. 

·1,2 §. Seuran yuosiJuhla 'V,iele!ään Sa'kart T opeliuksen elämäntyön 
muistdksi 'hänen kuolinpäivänäfin. 

13 §. Sääntöjä. '\',ctdaan vuosikokouksessa m~auttaa, Ijos ehdo.lusta 
kannattaa vähintäin kaksikolmatta osaa ra,nneluisla äänistä. Mutrlos-
ehdotus da sen syy.t hdee dwiienk.in kiniaHisesti esltHlä seuran \ioIjhto-
kunnalle kuuk1H.tl-a ennCln 'Vuosikokoust-a dulaislavaksi 'Seuran lili'nen-
kannaHajassa. 

14 §. Jos seura iliajoaa, on sen omaisuus lahjottettava sellaiseen 
yleiseen tankan uksee-n, doka silloin ·vastaa seuran alkuperä-istli lar-
kOKusta·. 

Kun nä in sää.nnöt o'ii saatu onnelliseen ra tkaisuun, voitiin 
seul'an varsinainen toiminta aloittaa ja säännöstel lä'. Ja ·tll-
,li sella jnno:~la: mrkä on ominain'en muori!1a kaiklkeen uute.en 
ry:htYCSSiliän, käytim:kin tähän k"äsiksi. IHuoneusto -onnistut-
tiin seu.ralle vuOkraamaan talosta N:Q 4 Maariankadun valr-
re].]a, Jpihwra:kennuksesta, silloisen Filhat1monisen stmra.n ,har-
ioitushuOllcustO, mikä hlav\lut-eensa lkatsoen verrattain hyvin 
'Soveltui souran v:i !k<kaanpuoleiseNc alklttoiill'innaUc. Kun oli 
asetettu sääntöjen mää:räämä jOhtokunta ja muut välttämättö-
mät orgam1lit valittu , kutsuttiin seuran .ensimäiseiksi ' csimic-, 
heksi tOhmittaja ja kiIljallija Matti KIlrikka, joka sHloin <l!eskeli 
'Jlääkal~pLmgissa, 1iän suostuikin ,tähän pupeamaan da linnalla 
a!ett ii~ ,toLminta. ,Koko sy,ksyn lieneekin troiminta ollut kai-
-kissa suhteissa mitä Ullpaavinta: viik'<of.ta.iTII kokoormmtiin 
~äännö!lises-ti ikokoutksi in, 'joissa - ottannatta rmOmtOO11 seuran 
sisäistä toi-mintaa koskevia asioita - 'keskl!steltiin ydcisempäa 
mielcnkiint<oa -ansaitsevista .Jrysymy,ksistä-. Muitten Ikeskustclu-
kysymyst-en joukossa oH .ralituusky'sYmys, jolloin sellran esi-
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mies i ienee esiiutyn,yt tä.män Jti.kkeen tulisimpana vastusta-
jalla ja piti-kin ·väittelyssä 'puolensa. Vtelä toimi seurassa, ku-
ten säännöt cdelly:l:tivät. alaosastoja eri ,hanrasluksia varten; 
sr~h.en aikaan oli seuran rnäytel.mäosasto mainittaVlin. Sillä 
katsottiin jo siHoin olevan se sUll'ri mcrkitys taloudelliseltil 
'kannalta katsottuna. rn~ä (liina myöhemminkin on tudlut sen 
osaksi, .se kun on välttämätön tekijä ohjelmia suunniteltaessa 
seuran huvi tilaisuuksiin, 

Toätä ensimäistä innostlLtksen ja toim~nnan aikakautta näyt-
tää okui·teltkin jo Ibyvinkin pian seuranneen niinhyvi,n ihDriki-
nen kuin alineellinenkin lamaannus.. Virk.eyttä ja innostusta 
riitti 'kylläkin sivu -joulun., mutta 'kevätpuoleHa vcloostui seu-
ran toiminta ja !kun vielä sen ensimäi.ncn ja SIt(lSiJttu esim!cs 
muitten lukursl<en harr,rastustell uuy-uttamana yä$oyi ja erosi toi-
mcslaa-n, vaikutti tämä lamauttavasH seuran toimiiIltaan 
yleensä ja se nukahti vallan autlamattomasU. Lisäksi joutui 
seura nyt jo ta.loud.eiliseen ahdittkotilaan; nyt niinkuitn mo-
nasti myöhemminkin .on toiminta 'kokonaan täJyty_nyI keskit-
tää 1akmd-dliseen puoleen. Milloin seuran talous oli joltises-
sakin kunnossa, silloin oli Il11Hlltin toiminta elpymässä, sen (}II 

'myöhäinenki.n Ikdk'Clmus niin ItltoT1asti todcTttanut. 
Kesällä 1899 oi seuralla sitten ollut vars~nais.ta ,huoneusloa; 

välttä.mältömimmät k,okoukset 'Pidettiin imiJ'loin mrs.säkin ikalh-
vilassa. Vaan sy.ksylläpä näytti toiminla'hoa:lu i~l1oon !herää-
vän ja kun seura .onnistui saamaan \itselleen joltisen'ki.n onnis-
tuneen ,h UOnClIs1:oll Sofian'kadun 2, näytti tulevaisuus melko 
va'loisa,]la. Esimiehe'ksi valittiin tä;!löin Villtori Kosonen, Ij()lk:a 
Sli!,!oin oli HenkivakuutusYhtiö -Kalevan V'ir,kai.Jtjana, Toiminta 
olikin taas miltä ,ri~rtt-ä; pidoet,'ilm tava'nlllwkaisia y-;,ikt'kok-dkouk-
sin säännöllisesti ja ohjelmaBis.ia iltamia iä,rljest-ettiin tuhkati-
heään. Enikoisempaa kujallista lhallrastusta tä'itä ajalta to-
distaa sekin seikka, että seuran käsinkrTljoitetlu lehti cNllorll-
kaillen ." tälhän aikaan julkai$otii11 painettuna 16-sivuisooa $oUUT,ta 
kokoa. L elhdcn sisä~tö ei $oui'llkaan ollut mfkään errkoi'l1Ctl tahi 
ens~luokkainen: rhuonompia ja parempia kaunokirjallisia pa-
lasia haalittu sieltä täältä ikehnO'jen mnoien o'he~la . Alkujaan 

. . 
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licll.c-ckin siitä iulkaisusta seuralle suunn1te:ltu taloudellista 
apua, mutta kun sitten valtavin osa verrattain suuresta (5,OCIO 
kpl.) 'pailloksesta järikin myymättä, ei tätä tarkoitusta edes 
osapuiollecnkaan saavutettu, vaan tuli SliHä ~nvastoin tappiota 
ja sai 'Seura jälkeenpäin suorittaa täm~in julkaisun paiookus-
taJlm~kset - asianaiotoimistoon. 

Tuskin kahtakaan vuotta iaksoi seura 1.ä'Ssäkään huoneus-
tossa asustaa; ",iimeiset toimintakmlkalldet 1äiväiJki'll vllok,rave-
.laksi tu,levaisulldcn tiliin,. , VUO$Iisadan vailhlcessa ja vUO'Si 1901 
ja kevätlkausi 1002 seura sitten majaili JTIissä milloinkffi; ko-
kouksista .ei ollut min.kään.la:ista tietoa ja 'SillointMlöin t-oimcen-
pannu! tilapäiset ,iltamat ja huvi! olivat miltei 'ai.:Jlo~na elon-
mCI"k.keinä ko'ko seurasla. Välttämättömimmät asiat !keskus-
teltiin ja päät'tttliin tilapäisissä 'kahvilakOikouksissa ; tfuhäJl oli 
ct;in -käytetty Uni.onin'kadIlJl vaNella sillo~n sijaitseva _IKah_ 
vila -Kaisal1ijcmi ~ _ 

Syksyllä v. 1902 näytti toiminta taaskin vHkastuva·n ja seura 
llfuytli todellisia oIpy:misclI-oireita; sään'llÖllisesli Hmoitct1iin 
virikkokokouksista ja ;k'uuJu,teHiinpa uusia jäsctuiildn kirioitet-
tavan seuraan. Huoneusto oli silloin talossa n:o 3 !Konstan-
tiininkadun vanel'la -ensimmäisessä 'kerroksessa y'hdessä Rai!-
tiusy,hd.is~ys KHpj Nuoremman Ikanssa. Vamhat ~rri,t!tielisyyd.et 

oli molemmillpuolin unohdetut ja muuan isompi s~ i ja pari 
pikkuhuonetta käytettiin Y1hteisesti. Toiminta oli varsin Ju-
paavaa: !kOiköuksia ja iltamia aivan luhkati1h eä:än. Seman esi-
miehenä toim i tähän aikaan jalkinetyöJlte~jä Otto Myyryliii-
nen, kunn.es :hän joulun tienoilla erosi Almerii'kkaa·n lältteäk-
seen. Samalle matkalle lähti siHoin seuran tor9ial)(in toiJl1~hen
,ktilöitå, Eero Helin, A. Stekman y.m., joka seuran toimintaa 
aika paljon haittasi. Ja uud,elta vuodelta Mädettiin molem-
mat seurat silk>isesta huollcustostaan, se .kun ,ra.kennuksen ali-
kenrassa siiaitsevåna Ihäiritsi talossa aSlIvain vookralaisten 
rauhaa. Ta'aslkrin oli seura siis taivasalla, joten sä-äJnnöNisestä 
toiminnasta ei voinut o~la edes puhettakaan. 

Tämän jälkeen muutti settra alk·upuolella V'oot!a 1903 Viro-
laisen Hyväntekevä~syysseuran 'huoneustoon Itä..{Heikinkadun 
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• 
13, missä pari vaJ,lan vaatimatonta i}}uonetta oU molempain seu-
rain käytefttävänä :kokouksiin ja HJau viettotila.isuuksiirh .. Juh-
!as-aJii.n« saattoi mahtua parikymmentä henkilöä Ikork(!j~ntaa.n. 

Toimintakin oH, samoin kuin 'hooneustohn, tähän aikaan ,Pe.rin 
vaaUianatonta; oli pääasia vain py·svtellä jäsenet !koolla, mikä<h 
mruhdollista 'fulevaisulttta silmällläpitäJen·, Vakinaista esimiestä 
ei millään tahdottu seurnHe saada; joka !kokouksessa oli ni-
mittäill \liisi sellainen va'tittava~ Arrttl Räsänen va.Jitmu :seu-
ran esimi.eheksi. mutta erosi J() seuraavassa Ilwkowksessa 
muka siitä syySlt'ä, kun vaati Ikdlrousta ,täsmälleen aJettavalksli! 
Vai!k-kakaan ei Räsänen milloinkaan myöhe!mminkäJän f '\lVen-

liiti seuran esimi6heksi, otti 'häm tkui~ellkln osaa muuhun mi-
mintaan ja «!NuQnu:kaisen» Il'SOO pääkirjoitus silltä ajal1>a 'lienee 
lähtöi.si.n hänen [kynästään. ,Vielä u1:i dläm. usein puhujaseuran 
vastaan.ottotilaisuuksisSla ja 'Perhei'!tamissa., alusti usein ·kes~ 

kustelukysymy3<siä j.n.e. Mutta vaninaiseen toimintaan ci 'hä-
nestä ollut. vaan Iky~ä neuvoi Ja «dhJas'i,. meitä nuorlmlpia .. 
Tämän jälkeen valittiin puheen.iOlhta.jaksi 'Puuseppä K. Hytti-
nen, mutta :hänkin tJyvinkiIJJ: pian. meni men.o·jaan ---: Amerik-
,kaan tietysti. Nyt saati~'n esimieheksi suost-umaan 'I'äätä'li 
Kaarlo Holm, mOIl'~PUOilinen näyttelijä ja tottltIlut seuramies da 
sitäJpaitsi seuran perustava jäISen. Hänen miellyttävät henki-
,lölliset om~naisuuten:sa ennenk'aikkea vaj'kutfi.vat sen. että seu-
ran toiminta entisestään vilkastui tässä ahtaassa ja ikaJiiclcea 
muuta k'uin SldDivassa Ihuoneustossa. Ja !k·un keväällä taaSlkin 
oli muutettava majaa, tapahtUi se tällä kertaa huoneu'stoon. 
mikä .on onufsfouneimDj.a, mitä seu-r'alla miLloinkaan .on ollut. 
nimittäin P.ol\Ytelknillisen yMisi"ytksen entiseen Ihuoncusroon. 
Antinka1!i 29 pihar-a'kennus. Vkalainen Hyvänt~eväisyys'Ylh
distys .oli lhuoneuston v.udkranl1ut ja sen suo.i ii'11l as~ui Nuori--
SoS'Cura. Ja ih'UoOneustoo >tjlav,uus vaikutti sen, että seura .n:iin-
Ihyvin sisäilS-eSti kuin ttlkonaisesti'ldn [kulki nousuun päin. Ja 
kun taaskJi.n seuran ·esimies syySlk'e~llä .oli vuwootaan lähtenyt 
suureen ;länteen .onneaan etsimään, vali'ttiin esimiehek:s.i kiriai-
ltja Lallri Soini (Sauramo), joka sm-oin sUll1'c!la inr!oHa anmu-
eui pUheen.iohtaia-te11IävääTI!Sä. Harvinaisella mielenkiinnoola 

2 

• 
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hän sai toimintabov,erinsalk'i,n innostumaa,n työskentelyyn yh-
teisten :harrastusten ihyväiksi j"a tästä oHkin seuraulksena, että 
seura," jäisenl liku vä,hä$lsä ojassa huimaaNasti ika~voi -ja seura 
kohosi tällöin eihh J.oistav,hmpa'an Ikukoistw.seensa" 

Paitsi swä·nnöllilsiä viik:ki)k.dkou'ksia ja ,uusien Jäsenten vas-
taanottoiuhlia jäirjestettiin :kalrd,esti tkuussa i1tamia ent,istä af-
vdlGkaamma!la ohjelmruUa; rwtihän oli :seunan näytelmiiseural-
lakin tilaisuus tll'lo.ksclliseen toimintaan, ,kun Ihlloneusto .oli sii-
'hen vel'raJttain suotuisa.. SydäntalVeilla ~ärj,es:tettiin selJran .esi-
miehen jdhd()['la luenlokursslt idka su!tnuntai-i!talpäivaks'~ joila 
kou.lu- ja tiedemiehet ~ri .aloilta 900s1011~sesti avustivat. IHar-
taita kltulijQita kerääntyi sä'äln1Töllilscsti avara san ,täJyleen ja 
.olipa luvassa nälitä varten aput'aJha!kin kaUJ)unginvaltuusoon ·ta-
halta, mikä kuitenkin jä/i Slaamatta. 'kun työväenopiSto juuri 
sillboin jä,rjestettiin sääJnrnölliseksi. .k..aupungrn avustaman:a. Seu-
ra onnrlstui sitäpaitsi talven da Ikevä'än I\w:luessa iäriestämäärl 
muutaJl11ia tk·okol1ksra, joissa suurempaa ll1llelerikiintoa hel'ät-
tämeet lkysymykset keskusteltiin, :kuten sjveelUsyyskysymysj 
näilhin Ik-dkouksilin raWvat osa'a silloiset 'eri'k:o~stuntiiat tällä 
ala~la., Ikuten Ebvira WMrman, Paavo Snellman (Virkkunen), 
paS'oori Emil Muren, y,ll'tl'ä monet muut. Kdwustrlaisuudet 
muU!tiuiv3.lt useil1 ho/.v;i'n!kin hdisiksi ja !ko'kousy,leisö - !f,un-
&'Qkseen 'SaaJcka! - seuraSIi mielen'krinooHa vastakikaisia Ikäsit-
beitä jlma1iscvia rpuheerwoo'l"oia. 

Kevään ,kuLuessa suurtrJiteltiin vielä selWan keSkuudessa voi ... 
misteluseuran pewstami'sta ja ,panti.in puuha ,hyvälle alulle; en-
nen pitkää toim~kin sellairucn ['ei:ppaas1i Ikonttoristi j. H. Ell-
roosin johdolla.. Myöskin sekakuoro ha-r~()Iitteli ,tähä.n ailro.an 
ensi .laulujaan R.äsli~en (RaelI) johtamana. Se eli etl'Si kertaa 
ikun omat ,laulajat ikaiuttivat säveleitää.11. 

Mutta miten ol;ikaan, n~~n 'SIeura sai taas'ldn ma~kapassin ja 
jootdhenkilöiNe tUlli 'tulma työ S'aada seuralle uusi huoneu'$to. 
Sellainen saatiinkin 'P.redrikj.n'kadtm va.rrella talossa N:-o 30, 
missä oli yksi sijurempi sali ja ~olme pikkdhuonetta käytettä-
vig,sä. Taås ipiilkätstä aikaa siis 'Oma ,h,uoneusto., Qiman katon ( 
alla, vaikkakaan se ,ei QUut ta~lroit·ukseen niin sopiva :kuin en-

• 
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tinen. Mutta y,htälkaikki ia~oi seura täällä tqmi'ntaansa vielä 
ripeä.mmin ;kuin en.nen, MaLni'ttavimpia tapauksia tältä ajalta 
ja seuran .k.o1w tQimint·a:kalldelta on sen albumi «Nuorten Ai-
rut,., mi,kä kevääLlä 1905 seuran toimittamana ilmestyi Yrjö 
VeHm'rn kustan.nuksella. Julkaisu on kokonaista 160 siv,un laa-
juinen ja on siinä ·ki!'lioitu:ksia elämän eri aloilta nuorten sil-
millä katsottuna. Siin·ä <OI1 sit~paiitsi :kaunokkj'aflisiaki:rt 'paloja. 
Mutta" jul'kaisuHa oli kaksinainen tarkoitus: sen oli myö~ 
määrä olla seuralle taloudelliseksi av·uksi ja lieneeki'n ollut 
melko lisänä seuran twlQPoolcd.la. 

Syks-yllä oli toiminta erittäin monipuolista ja vitk-asta. 
Paitsi ,laulukuoroa ja voimisteluseuraa olli näytelmäseurakin 
tällöin taiteilija Kaarlo Karin Johtamana 'paremmassa mai-
nE'>essa ~un ennen mH1oinkaan. Seuran nai'spuoliSlmatkin. jäse~ 
nitlä :Oli ,nyt ensi ,kerran tilaisuus liittyä <m1aan yhtymäänsä 
ja siellä esittää ,ha:l"rastuksiaan. seu,raan .kun oH ,tähän, aikaan 
perustettu naisosasto, jonka puheenjohtajana boimi ,toimittaja 
MihuI Sillanpää. Tämän osaston toiminta oli kyJdäkin v.ilkasta 
ja vi.t1kistävää. Mutta !k<eSlken :kailcen <erosi ,taas seuran esimies 
llcti jOI)[un aHa, jättäen seruan varaesimies J. lf. Enroos'i:n 
iohdettavaksi vuosikokoukse.en saakka, V,uosilrokouksessa 
1906 valittiin sitten seumn esimi-elheksi ·toim~ttaja Jalmari Kir-
jarintll. 

Seuran iäsenluku ,kun syks.yn kuluessa oli huimaavasti li-
sään:tynyt, ollen !hyvä·n juukan futstatuhatta, päätettiin seu,ra 
RaittiusY'hdistys Koi'ton ma:lliin jakaa osasfoil/i.n, j'Otta pare m-
min voita'isiin IklinnHtää jäsenet seuraan ja niilllä oHst lti\aisuus 
toimintaan,. TäJmä ei .kuttenkaan osoittanut olevan siitä me~i
tY,ksestä .mi,tä alussa suunniteltiilJ1 ja ,nyt jälkoonpäJin voidaan 
sanoa, että tämä osasooja'ko 'oli seuralle turmioksi. Osastot 
näJet toimivat ,uutterasti ja pontevasti, mJrtta seuran toiminta 
kokonaisuudessaan jäi undhduksiin. Ja väJhitellen :bultiin :huo- ~ 

maamaan käytännöiHiseksi 'yihdi5>Uääl osastot ja n~in 1aas seura 
muuttui :yhdeksi kdlronaisuudeksi. 

Mutta tähä,n aikaa'n t<lipahtui muutaJoi'll. Y.uoSlIk~kouksessa 
vuonna 1906 erosi seurasta nJOi'n 60 jä'gelltä, etupää'ssä toimi-
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Ihenk+1öitli. ~ähtien perustamaan uutta y,hdistystä, NllOrisQyfl-
distys Vasamaa. Syyn·ä tiiJlän väritettiin olevan ionkunmQi-
nen a,hdasmiclisyys. m~kä tåhdoUiin saada seurassa vaJlaHe. 
vaikkapa 'Se sitten JHthkesoi julki rpik!kmnaisen tUPakkapoltto-
kiellon muotoon. Suurimpa.na tekijänä tähän erimielisyyteen 
oli kuitenkin se. kun seuraan oli Eittyny·t verrattain 'palion 
uusia Jäseniä, eivätIkä ne oikei n sul<tlltuneet seumu 1kalltaiouk-
kool1. Varktka ka<ikin tavoin koctc!·Nin saada boml1'inta entisel-
leen, oli tästä !kuitenkin seuralle haiMaa k.uten luonnollista OlI-
kin, ja ,kauan sai sellra tuntea tuon jslkun seurauksia . 

• 
Se usein lausuttu ja 'kuultu toivomus - -ellemme sanoiSI 

hurskas toivomus - saada y1iQPPFlasnuoriso mukaan, saada 
sen ·haorrastukset kiinty,mään nuorjsoaatteeseen ja liittymääll 
'lluoITisosouraan, ei mi1l:oinkaan ole nähty ,t.oteuluneella. Joskus 
saattoi j.o'kunen akatoom~.o näkyä ~okollksessa tai Htamassa 
puhujana tai esitelmöilsHäl1ä. mutta varsina;seen toimintaan 
heistä ei .ollut. Näin oOn o!lut asianlaita m~täl kaupunkilaisseu-
rolhin -tulee, 't!Lkä <liene maaseuditllaikaan laita toinen. Mutta 
työlä-isnuoriso <m aTikilöi;ttcnsä lomassa Ilöytänyt seurassa si-
jan ihanrnshlksi lleen ja o~n !kautta aikojen saan,ut olla ohjak-
sissa,_ Bikä maaseudulla asia Hene sen paranpi, siHw «-tuskin 
joka kymmenes opiskelevasta nuorisosta .ottaa osaa SYV4etn -ri-
vien benJdsi'in Tjentoihin». sanoo sattuvasti muuan sen ajan 
his,torioitsQja .. (Maist. IE. E. Takala.) 

Vielä puhllaksemme siitä vaJ.laslu'Okkioo lfuhentymisestä ker-
tovat maaseudulta viesNt. että harvoissa seuroissa on sopu-
sointlla vallaslLJOiJdcien ja varsinaisen kansan välillä, mutta 
paljon sensijaan e,pä.sopua ellei suoranaista riitaa. Toisaalta 
taas !kerrotaan miten Ilenrasväki väl~npitfunä1:,tömänä pysyt-
t,eleikse syrjässä, kun seru5'i;jaan ikansannuoriso seur.oissa viih-
tyy. IEri s'Jätyluokkien vä:!inen erossaolo on siis !hyvin tun-
tuva, yhteensula.minen vähän saavutettua. Ja palvelusväki 
taas pysyy seuroista :kaukana . 

• 



" 
Näin olemme ,kaikessa [yllykäisyydessä ja aivan y]im~aj. 

$esti 'koettaneet seurala Helsingin Nuoriwseuran va'idlcita, seu-
ran, jonka pääasiallisimpana tehtävänä sääntöiensä mukaan 
-oli olla cy,hdyssiteenä 'Pääkaupungin nuorison kes.kuudessa 
~iikkuville ed'istyspy,rhU1ö~lle:o... Minkä,vel'iTan tämä tJwllcxinkin 
on onnisttmut ja onko se edes lähimail1'kaan vashMlnul tarkoi-
tustaan se jääköön Iässä sanomatta; vuodesta toiseen on ,k ui-
tenkin sen suoiissa vHhbynyl lIluorisopar",j , a;lIa innostuneena 
ja alttiina. \'oimruinsa mlJlkaan taistelussa niiden ,aalevirla-uslen 
puolesta, ioita se ikluHoinkin on itsolleen omaksU1lut. H armaan 
anki työn H~].k,een cm päi~kalfplPngin tlyölä:isJluo.riso sen sllojii,n 
tullut 'keskustele!maan ja po'ht'imaan päiväql POlttav,i<sta kysy-
myksis!ä. 

Seura -ei milloinkaan llii ttynyt Suomen iNu.orisO'lii.ttoon, se 
kun itse.näisenä mimi omien sääntäjel1Sä va·rossa; 'uscin oli 
siitä ikuitenkin Ikesk-ustcltu, vaikkakaan ci päätöstä tehty. 
Mutt3i vuoden 1905 slmrla~koll jälkeen, Iktm ,puO'~ue1'ajat selvem-
min määriteltiin, valktrltri ,pu.olestaan sen, -että seura vihdoinkin 
määllittcli 'kantansa tässä suhteessa. Ja mikä 'Olikaan loon-
nol\i'sc,mpaa k'lIn ensimäisenä osastona liit·tyä vuonna 1906 
Tampereella perustettuulI Suomen 'sos.-<lem. Nuo:riSdliittoon, 
sen jäsenistö kun aiJla oli 'Ollut etupäässä byölä~snuorisoa. 

rrästä alkaa \lltsj aianiarkso seuran lflIiifl:hyvin sisäisessä !k·un 
II'lkonaisessa elämässä; sen selostaminen lienee seuraavan !kir-
joituksen tarkoitus. 

Viljami Ventola. 
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Hel.iogin oo ... dom. N~o .isOI.Ur4n ~R.vHlmyrskyn kurli~ 
hvU II K 1916. 

Helsingin sos.-dem. Nuorisoseura. 
ToimiI/la Vllollesfa 1906 vuoteen 1918. 

IVLJooden 1905 SlllLr'la'kko atttoi sysac~sell jlyÖväcnJti.kkeelle 
Suomessa. Uusia jä r jestöjä perustctti~1l ja etltisien ijäsenmää:rä: 
kasvoi huomattavasti. Liittyipä silloin sUlI111akon huumaa-
mana porvar~llisia.kin a~neksja työväoo Ir iveihin, iotkU! Iky;llä' 
Jluomat'tuaan «erehdyksensä. iättäytyivät vähitellen syt1}äål1'. 

Paitsi tuon suurlakon menkelssär esme tulleet valtiopoliittiset 
vaikutteet. olivat ja ehkä pohjimmaisilla tekijöinä työväen nou-
SUll'11 vaikuttrumassa y.hteiSkuntata'louded~i-set teki~ät. Teolli-

·511115 kun kehittyi, veti se y hä suurempia ja suurempia joukkoja 
etenkin työläisnuorisoa maaseudulta tehdaskcskuksiin 011-

lleansa Ikocttamaan. Kuten teollisuuden ikdhityshistoriasta 
rnäJcmme. <m' tehdasteollisuuden nousu ~aikissa maissa johtanut 
työväestön !kurju\I·dcn ~c!hityks-ee!1. Il(olloo!lillen luottei'den w!· 
mistusta<pa· murSkaa \{Iäsiteollisuuden atkalla vamnrteet tradit· 
sionit. AmmaWfai'to.ei konetooHisuudcn aikana näytrcle lä· 
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heskää'11 ydttä !huomattavaa osaa Ikuin ikäsitoollis\l'uden aikana. 
Päinvastoin awaa konoon ottaminen teollisuuden palvelukseen 
trolJisulls1mpitah9t.eil1e ctuisu,lIden l1uorero työvo~man ikäyUä-
mtscstä.. Nuori työtäinen:hä'lI voi «T a,ylor»-{jä rjestelmärn avuila 
kOltcclla, va,Jmistettaessa saavuttaa ,konkeammam va~mistllsno 

pe1lden ·kuin vanhempi työlåfllCIl, koska !k·oll'l)elli11cn valmis-
tuS ytksinkcI1taistuttaa työn, ,eikä työn O'pptmiseen niilloUen 
vaadita pitkiä oppiaikoja. Nuoria tYövoimaa on taasen Iyön-
antaiien edumsla kä,yttää, koSka sitä 'saa Ihalvennmalla -
sitä -käyttämä'lläl on flnaJhdolhsllus IPD\k;ca Iyöpa,lkat ahhaisi<ksi. 
Tuosta työnantajain menctfclytaivasta on laaserl vällttämät-
tömämä seurauksena ty,övåest"ön ta~loudalli'He:n kllrijistumlnen, 
sekä tämä seikka jOhtaa qopulta työläisiclI valv.cutumisecn. 
yhtcistoimi'lIuallista .Hetä! -asemansa parantamiseen. Tässä Ike· 
hitysprosessissa 011 siis pohja v. 1905 seuduilla tapahtullci!le 
työväestön vwlveutumisi!rntöillekin, joskin aloita i~miöitä vielä 
voimakkaasti väk-evöittivät samoihin aikoihin tapahtuneet val-
tiopoliittisct sllllrtapahtumat. 

Samat syyt vaikuttivat Hu.oriSO'li,iklk'OOllklin uusiutumiseen 
tuona aikana·. iNoita pania ko~mea 'V'lIolta \'oilaisiirudri ilyvällit 
syyllä ikutsua lIuorisomklk-een r,encssanssiokaudeksi maas-
samme. NuorisotoimilTta.Qlikin siiihen s-aa\cl(:a' o:JItrt yksinomaan 
porvarillista. iK)arkenkarvai,siell puollloottomulIs~p1>uien alla 
toinlivat nuorison Ikasvatusjärjcstöt 'Purjehtivat va.nlhoillisten 
toimilltatraditsionien samenta:massa ihanteellisuuden vanave-
dessä ikalastellcn vaikutu&pHribl'sä 'YIhteisbol~mi lltaa 'hU\plli'levaa 
työlä isn uorisoa. 

Ei:kähärt työläiisnuorisoHa ollut 'muuta ma11do.liSlll1ttakaan 
kun liittYii porvarilHsiin nll'orisojärjestöHull, SQSialistista Ifill'O-

risojånjestöä kun ei vietäl oHut olemassa. Tosin I!<y:Uä Vaa-
sassa ja Tamperee~la oli· jo paria vuotta cnnen >suunla:k!koa 
ollut jonk)ulaista sos.."'<Iern. mlOl'isojtiir'Jestöpuutraa.. vaan ei se 
puuha ,niin ~rrnl1isena jaksalilut silloin 'Saada tarDCelLista ,kan-
ta\'uutta ja 'pontla. toteuluakseeno. ~ Taorvitiim ·toiminnan ike-
hittä·jä - 'koko maa'ta ikäsiffJv'J liitto, jotta voitaismn saada 
tarkoitustaan vastaava sos.-<lem . . nuorisotoiminta Ikfuyntiill. 
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Uiton tallpeeHisulIs käsi tettiin porvarimsissa ~luorisojär·jes

töissi'( mukana olcvten- työläisnuonrkaisien ja.lteitosien kes-
kuudessa. Niissä rätrtiestö.ssä missä rhe paremman Pl~uttoossa 
toimivat,.ei va'ninllut tätä iheräävää nuorisoa tyydyttävä henki 
siitäkään Jmo1i:matta, vaj,kh si'tä porvarimsen nuorisoliikikeell 
jo11dou taJho!ta ajan meI1kikejä seuraten YJ'iteUilin ~rantaa 
työi'ä.islluorison mu'kaan tUltdittamistarkoituksessa·. ~ Oliihan 
havaithl työläisnuorison keskuudessa omarr järjestömuodon 
'hapaill/'Oir,ei ta. 

Porvartillisen Qluori:soliikkeen varovailSllustoimcnpiteet eivät 
Ikuitenkaan Ikyenneet rhidastlltlamaall työJäisn'tforison oman 
jiill1j:estön pc:nustamista'. P.äinvastoin ne ehkä antoivat 'työ-
täisnuorisoUe aiheon· wllaisissa !IlIuorisojämicstäissä, missä se 
heklän iOllk·lromääränsä pcrusteell~ oli ma'lKlol!ista, käännyt-
tää koko iärjestö sosia'lidemokraattiseksi. 

Yksi sellaisen kohtalon alaiseksi joutunut POr·varil1inen nuo-
risojärjestö on Helsingin Nuorisoseura. Sanottu järjestö iOll-
tui sUI,rJa'kon 'jä,Lkeisil1w aikoina [n.msasmää.räi-son tlyöläisjä'$C-
nistöllSä vaikutu'ksen a1lalisoksi, josta aiheutui, cllf.ä: seura vI-
rallisesti määoräsi ka-ntansa sosialidemolkraattiseksi .. 

VuoSi W06 muodostu~ !k>äänncko1K1aksi Helsingin Nuoriso-
seuran histo.riassa~ Tuona vuotena .seu.ra ainakin ,ulkonaisesti 
ratkaisi kantansa ajan esi\1ehetil'tämä'än sos.--dem. ll1uorisolHke-
ky.sy,my;kseen nähden. EdelHsen vlI()den suur,lakon iä'~kecn 

oli seuraan liittynyt suuri Joukko työläisnuor.ukaisia ja ,nei-
OOsia. Tätä uutta jäs6l1iSltöä ai tyY-d,yMän.yt swrall tähän-
asbiinen ·toimill'ta. Ne kysyunylkset, joklen'ka ympärillä seu-
<ro.JI ijlloJivtllai:nen Jäsenistö oli· a;henrellut, ei'vM inJlostaneet 
vastatalIoon nuor.eTl pro}etaaniiollkon mieliä·. Heräävä ,Iuokika-
vaisto vaati 10tai.l1 ,paI'ompaa - 'jotain syvoon rivien' elåmän-
okaipLfuta .tyydyUävä'ä totmh}taa. Ni-inpå tuon joukon ta'holta 
herätettiillklin seurassa 'kysymys sQs.-dem. nuorisoliikkeestä. 
Kysymys, kuri se oli uslkaUettu vtritlä:ä, o:likin tuon vuoden 
arkana ·useassa kokol~kwssa vilkkaan pohdinnan alaisena. 
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Jott'a aS1<ll sai niinkin suuria omah<lo:~lisuu'ksia esi,j.ntyä j,ulki-
suu<lcssa jänjestössä tiMka ·toiminta t.ä!hä11 saal\{lka oli oHut 
täysin porvarillista, 'lienee Qsa'ltaan myös-
Jdn seuran silloisien puheenjootajien an-
siota, joina toimivat vuosIkokouksessa 
eronneen Jalmari Kiriarillnan tilälle va-
littu työvä'en1iikkeessä ja edustajana myö-· 
1hemmin .hyvin tunn-ettu toveri Oskari Ja-
lava, $ekä hänen erottuaan Elvira Villmall 
(eloranta), sekä v,uQden lopulla Emil Hy-
vönell. Keskust-elLij.en tuloksena olikin, 
että seura ·läJhetti viisi edustajaa SOS.-dem. 
Nuorisoliiton perusta vaan Kokoukseen, 
joka -pidettiin l"oamper.eeHa iouluk. 9-10 p:nä 

J. Kirj.rinta. 

1005. Kun Ji,itto 
'Oli perustettu, .päätti s.eura heti 'Yhtyä siithel). Virallinen liit-
tyminen tapahtui ikokouksessa 2fl 'p:n,ä IheLmik. 1&07. Liittoon 
tJyväksyttiin seum järjestys.numewUa 1. 

Tä,häru päättyikin seuraili. SO'Sialidoemo'kmattisll'u-S siJlä k-emaa. 
V'uooen .1907 toiminta oli jQm'kuinkin la~mea.ro.. Seuran 'en1riL.. 
lien suurUltS alkoi laskea. K.uWn edellisestä ,kerrornllksesta 
mui-s-lamme, 0)) seura jaettu :lälhes Iparii,lI;kymmencen a'la'Osas-
tooll . Nuo alaosast'Ot. jo1lka boimivat vål.kkaasui 'Omine ta-
louden- ja ra:ttaston'hoi'ta~inoon ' Sodkä mui,ne toim~hel1:kil'ölneen, 
olivat jabkuvine hlivajauksineen saattaneet 5-el'l1'r·an tal'Oudel-
lisesti e!pävarmall.e 'pclhjaJIJ.e. Ta1loudollisessa ahdinkotilassa 
ikimpur.oi seura menneisyytensä Ik:~l~htuneilla laa·kerelHla. Pu-
,l\oe€lllijohtajina toimivat sanottuna vu'Otena f1i. Salmista ja M. 
Hyvönen. Jo'h·tdkm.nta, joka ,emi;mmäikseen ol~kin ,piklkuporva-
ril.Ji:stis-ta aineksista kOkoonpantn, ei seuran ['ennpal~l.een jO'l!-
tuneiden ta.k>udeUisten aSlam vndksi pa!]joa·kaan joutanut 
kjj'nlll'rttämään ihuomiota Ihenlkisen toimin'llan elvyt~ämlis-een, 
Jä'Seni's.-tön {)S'auotlo yhtieisiin Ulais-uuksilin jäi IPCrin :laimeaksi. 
Porva'rilli'Set 'jä:genet ftllkQiv'at Ihuomaamatta vetåy,tyä SlYr-
i-ää71 i'a sosiaMstisen maailmankatsomLtksen .omaavat i'äsenet 
{)I~ivat taa,sen &ull1'eks-i .osaksi Iki~nnitretltytjä mcihil1 työväeo:iälr-
i-estöjell telhtäwiin. Mitään lhuOIITlatlavannpaa ei tuon vuoden 
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to~minnasla voidakaan ma~n;,ta, jos ei oteta huomioon, että joh· 
don taholta a.lettiin !puuhata vjhdolinkUt alaosastojen lak,kaul-
tamista (1aloudclhsesta blanteest<ll johtuva seikka). joka. sitte 
lotcutuikin'. Yleensä taitTIia m~tuutlettiin,. vanIlIaan malli in -
entisessä piklk\!lPOrvarillisessa \hengessä'. 

Samoissa mer:keissä alkoi seuraavakin vuosU. l11elmikltltJ.la 
pid etyssä vuosikokouksessa tuli jditokuntaan valituksi 'Osaksi 
entisiä, .osaksi 'u'usia iä!sonliä" tio~ka vanhaan hyvään tapaan 
a'lkoivat ,Ia.a.h.ata vudkira- y. m. velkojen arlla Jdtuvaa. seuraa 
eteenpäin. Puhoonio'htajana roi~+ M. Hyvönen. 

Kun -ei mitään amrutosta sellran sisä'j·scssä toi,mi,ntaohje!.: 
massa. näyttänyt olevan Ihavaittavissa, !heräsi ik-esä!lä muuta-
mien sel)ran sosialidemo:kraattis tcn. iä'sentell -keskuudessa aja-
tus kokonaan ,uuden sos .... ·drem. ,nuoriso-osaston pcrusromisesta. 
K·esällä ei kuitenkaan näyttänyt Qlevan mandolUsUltksia aja ... 
hiksen t-oteuttami.sellc öa niin jääiPill odottam'aan 'Syiksyä. Kc ... , 
sän !kuluessa tilanne muuttui. Persoona'lliSClr agitatsionin vai ... 
kutuksesta ,liittyi kesän re~kana seura an joukko uusia $O'S>.-

denn. maailmanka tsomUksen omaavia työlä~.sl1l1'oru.kaisia ja 
neilosia. T ämä voimien ilisäys vaikutuikin sen, että Iheti 'Syys ... 
toimj.rman aliettua saatitj,n seuran sisäisessä tohnimlassa Sllur.i 
muutos aikaan. Toiminta a<l.koi rITUllItcnkin. Ik>u n vain nimelli ... 
sesti olla sosialidomokraattiSia. T'ä!löi:n alettiin vasta m. m. 
sourasta ikäyttämään julkisesti ,nimeä: tI-elsingin sos.-dom. 
Nuor.isosewra. Seuran' johto ikuit-enkin pysyi vielä vuos.iko-
'kouksoon saaUa pik1kuporvarillisten käsissä. Vuosikokouk ... 
sessa 10 .P :~lä helmi,k . 1909 l'apaihtuoon sittw v~llankumous. 
Va.littiin kokonaan uusi Ijo1100kunta, puheenjohtajaksi E. Nie ... 
mijärvi. Nyt kun tuollainen Ikokokäännc oli tapruhttmut. oLi,gj 
ollut mahdollisuuksia s.euran toiminnan ,elpymiseHe. Tämän 
kuitenkin ehkä:isi seu ran ta'!-oudellm:cn ti.[anne. Seura oli 
sanottu kti lhuoneustoS'taan Antink. 29~ m issä se .oli v. 1905 
saarkrka ma,ja1l!ut. LukUisien muiden velkojilen llisäksi oli vuok ... 
ra velkaa useita satctia rmartkkoja. &lellinen jdhtakunta ei 01 ... 
~lIt ,edes lhuonetlsf,ok'ysyan)'1ksen jä<rjootämiseksi il'YlItynoy,t min ... 
käänrlaisiin 1oi-menpitei.siln. Näitl ollen ei seuralla ollut muuta 



27 

ma.hdol!isuutm ,k'un alllta,a asiain mennä menoaan. KesälkuwlIa. 
täy,tyikin huoneustosta muuNaa. !Äfrvokkaammat rihk<lJmat, 
mi-tä Olli saatu Ihuonellstoon 'haarlihrksi, i'ätvä1 vuokraIVelan van-
tiksi. Loput tavara~ rnYlYtiin dmutokaElpalla, jolloin muutamia 
tavaroita jåiscnct ,huusiva·t seura'lIe 'ta:kllii.sin. 

Näin ohi se.u.ra siis vuosikOk·ouksessa IClhoyn' varllankl1moillk-
sen ,jälkeen tclmy,t myöskin !pOrvarillisen konkllr.ss,il1l. Siri,Ni. 
ihuolimatta javkettiin toimintaa,. Vuokratlliin roi.stais.eksi muu-
l;J.mia' Imonev.traroia :Iwkou'ksie.n piloa varten Rautatieläisten 
Ihu'Oneustolia 1A'I1·nallk. 33. T'uollaisessa asemassa 'Ollien ei 
toiminta dwitenkaan ,pää:ssy,t vi.lkast.umaaw, vaan täYly:i SClI-
rao sairastaa useita vuosia luassa ,haaksirikO'ssa saamiensa 
vamtmojen Johdosta'. 

Vuotena 10910 muutti seura syy.skauden alkaessa a;s.umaan 
Viorolaisten Hyvämtekieväisyrys-yhdistyksen huoneustolle ViI-
home 7, missä se 'majailikin v. 1913 sy.y,SkaudeH-e saaklka. 
Koko tämän aijan vietti $lcura IhilJaista, taloudellisesti" sekå 
~Ienkisesti kHuvaa elämålfu. Jäsenmäär-ä vailhteli 50-200 vä-
mm. Selua11 ikäytetNLvina ,olevat .suo'ia1: d1ilvat ,niin ;pienet, 
eHä ei niissä< i1somman j"old<.·on totminta olisi oHut mahdol\is~ 

takaa·n. lrmdkkaastihan ,n~issäkLn opuurteeillisissa oloissa seu-
ran kantajouwko '\I1lfasteH seural\clClS-Sap.Hännis~st. Tämä 
hmnustus o()ll eritoten sanottava l!1'ä'yte1mäosastosta, jonka t.oi-
minta tuona aikana tulikin aHc\i1iivabUJmmaksi Ikuin .ehkä mi-
kään muu toiminta syry,stä, etfd sali, va,iklka olikin 'pieni, oti 
nä,yttälmMlä! varuS'teHu ja niin ollen antoi 'näyttelyyn .inllostu-
neli lle Seuren jäsenille ma.hlddllisuuden esi~lJ,tymistai.p.umuk
s~ensa harjoio{>te!mVll. 

Seuran 'ptrhoenjdhtaji,na. jotka va~htelivat useampiakin ker-
l(jja vuodessa. ol:ivat Ituona :aika.na; v~ 10910 Hugo }uvela, v. 
1-911 Vilho Oksatren, Emil Salama ja V. Lahtinen, v. 19 12 
Evert S((!o.vaam, E. Nakkinen ja Anttt Kwiranflt, sekä! v. 1913 
Otto Nevalainen. 

Vuotena 19.1\3 .muutti 'SClLra ,taasen 'asun'loa-. Edellisenä -ke-
sänä oli jo {Mu id.man mi!'ään varmaa, sllojaa, ,kOSIka ei sii{)u-
duttu Vir.ola,i-sten muoneustd].]a ,oloon vUQk-ran korotuksen 
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V. Vuorio. 

vuoksi. Kesän aikana ei kuitenkaan 
ilmcsty,nyt sopivaa tll10nellSOOa, 
mihin olisi muutettu ja .niinpä jää-
tiin taasen talveksi entiselle huo-
IJclIstolle. Sy,!<sytlä teiltY tilapäi-
nen vuokrasopimus ei kestänyt 
kun kevääseen saakka, joten seura 
jäi taasen Ikesäksi lo.li3 ilman asun-
toa. Kesän .kulucssa saatiinkin 
vuokratuksi R. Y. Koitoll< yläsaHsta 
säänllÖlliset kokOllsvuorot. sekä 
pienempiä ,huoncvuoroia johtokun-
Ilau lkokou'ksia y. 1m. varten. Vielä 

saatiin vuokrasopimltksen perusteella etuoikeus vUQkiJ'ata Koi-
ton jLllhlasa-li sil»oin ikun. lKoitto ei sitä bt.se ,käyttä'IIYt. Syystoi-
minnan alkaessa muutettiinkin seuran r~h'kamat Vilhonkatu 
7:stä R. Y.lKo~oon (aloIle. 

Uudella huoneuslollaan jouilli seura kosketuksiin suuren 
raittiusjärjestön suojiinsa Ikerääanän rr,lInsaslukui&en nuoriso-
jou'k-on kanssa, 'jos~a Ijouwsta, sitä mukaa !kun seuran toi-
minta Ik;ykoni 'kii.[1't1~ttä;mä:ä:n !huomiota pLlOleensa, liittyi seuraan 
uutta innokasta jäsenistöä. 

V.uosi 191J kului loppuun. sekä vielä seuraavakin v,uoSli, rI-
man että 'Seurassa onsi -ollut havaittavissa erikoi,sempia voi-
rnistumisen merkkejä., Toiminta keskittyj du,päässä näytelmä-
osaston puiUeisiin, joka to~m i saooHuna aikana vnkkaas~i 

«Nuorten Näyttämön. ,nimel:lä. Sitä vastoin PYSY'i seura,n it-
sen'sä bo~minta laimeana, iäserunäärä ,oli alhainen, eiokä seu-
ran 'taloudellinen asema tuona a~ka:na SLlLlresti paranhUlUt. 
PL'hoonjdht3Jjana toimivat sellrassa v. 19.114 en.sin Väinö PukluJ, 
sekä mämen .matkustett.uaan pois pailkkakunnalta KaUe KaI/-
kari. 

Vu'l)d,c:n 1915 alussa a,lkoi seuralle var-sLnais.en huoma.tta-
vam]li oollsukausi , ioka kestiki,n Yhtäja<ksoisesti yh kolmiscn 
vuotta v~ 1918 kansalaissotaan saakka. 

Vuoden alussa erosi .entinen työ'hönsä väsälhtänyt johto-



kunta ja uudet nuorisotyö-
hÖlI itmostuneet voinlat täytti-
vät Qvoimeksi jiiäneet paikat. 
Pllheenjohtatiaksi valittiin Vå'i~ 

nö Vuorio. KO'ko tarmollaan 
työhön 'käyd-en saiki,n johto-
kunta 'Iietsoluksi toimintain.nos-
luSla silloi-seen välhälllklliscen 
jä5enistöön, josta .oli seurauk-
sena seu ran toiminnan rhnomatlavan 

2!' 

Sou.an fohlokun!e v. 1916. 

pikainen nousu" Talon-
deltincn asema aHooi parantua j a jäsennfd,ärä, lkohosi. Vuoden ' 
a·lussa ei uäscnlu'ku seu·rassa ollut Ilmn 53. josta määrästä se 
vuoden loppuun mennessä iJ<:ahosi 3411. Tämän vuoden toi-
minlakertomus (vuosi,kirja) i'lrnestyi ensi !ker.taa pa-inettuna 48 
sivuisena vihkosena seuran kustannukseUa. 

Vuosi 10.16 lJ11'uod-astlti taasen seuran edäanä-ssä dlUomatta-
vaksi me.r.kklikdh~aksi. Seuran jäsenmäär'.i! Ikun yihä kuukausi 
kuukaudelta kasvoi ja toimj'1Ita !KQiton suQ\iissa ,atkoi käydä 
ahtaa'ks~. <>Ii seurassa- herännyt kysymys oman dl\loneuston 
hanJ\1I<imisesta, Uhka'fOlhkea yrritys, vaan uskallusta ei 'PUut-
tunut. VuokTatfifin L. IHcikink. 34:stä entinen kapak!kahuo-
neusto, sedcli aaitettiill se käY'ttåkuntOtOlb. 6 yys.toimhnna.JlJ al-
kaessa päälS~kin seura muuttamaan ,uuteen huoooll'Stoonsa. 
Hucmeustossa .oli ti lava sali , 2 ikahvilanuonetta lkeitlii:Uncen, 
sekä 1oimi'Sto ja toimikuni'alhuollc - siis tila'a ja alla'hdoJ!i· 
suuksia monoolaise1Le toiminnaHe. Sen tllfOllClusron suojissa 
koboutu~kin Si,lttetl seuran toiminta s'ellaiseHe tasolle idllai-
seIla se ei entnen vielä milloinkaa1l <>11ut - .ei edes porvar.l-
li.sena jä,rtiestöll'ä o:llessansa. "Rav.intola'liike menesty;i Ihyvin. 
Sen avulla pääSi seura taJoodellisesli vanmalle 'POhjalle. Muu 
toiminta taasen ihaaoolthrl mitä mon~l1oliscmmakS:.i~ Alla-
osastoja ja tQiimikootiia syntyi !kui.n sieniä sateella byydyHä-
mään slIurilukui sen jäsenistön yhteis!(dminnall ta.rvetla -
jäsenmääräi olr dl0USSllt 'Iyihyessä ajassa toiselle tuhan· 
nelrle. Vuoden 191.6 ja - 1l7 painetuissa to~intakcrtmn uk
si'ssa main~taan ~uro.ssa noina vuosina totminoon Yili ,puoli-
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scnsat:aa~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~::: 
olivat v. .useine ~1a.ryhmi'l1een., v. 
1916 ,perl\lst.ertltJ1lI ~aHtiusosastQ, :sekä ~iin'bertä/tett.Y' l'aulu-
kuoro y. m. vähemmälllhllOITl'<iltavat 'Osastot. Myöskin toimi 
Töölössä seuran a1aosastO-na v. 1916 per usnettu "Töölön piirh . 

Tänä aikana kohosh<at myöskin ,henkiset harrastukset seu-
IraS!Sa mtKmlatlavan korkealle. Opintopiiri, jonka toiminta oli 
-erilooisen v!!~kasta, llietsoi öäsenistöön innostusta ~\Cnkiseen IUU-
rastelmUl, tarjoten sama,.!a iko'koustilaisuuksissaan opiskeilllun 
innostllootlle jäs>cntllensä tilaisuuden koetella ,henkisiä voi-
miaan. Mlyöskin ihenkisiä kilpailuja, _usein ta!lvikauden jat-
kuvia, 1ärjestettiin noitJa "'Ilosina seumn iäosenien innoslutta-
miseksi Ihen'kisiin lIurastelllitlin. 

Pa>tsi geuran k-äsMnkirioitettua lehteä «Nuorukaista ., i1mes· 
tyi op~ntopHIiUä ~ a raitliusosastolla oma lehtensä :k:iria1!i'sten 
har.rastusten ,tyydyltär,iinä·. 'Seurassa ilmes{lyneiden lehtien 
Wttainen nume~määrä nousikin yli p1101ensadan vuosittain 
ja sisfultöötl'sä l1ruhd,en saavuHivat ne useitlkin i·lahduttavUa saa-
vlttuksia·. 
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.Plfheen'j"ohtajina selllrass.a toimivat v. 19;117 Otto Efg, Leonard 
lJerghäll, V. Harinm ja 19119' Aflvo VuoriQ 'ja E. Lindahl. 

K,un seura mäi:n oli Ipälä&'SY~ kuntoon saavuttaen taIQud.elli-
sestli sekä ./lenki.sesti ennen saavuttamattomia saavul,uksia' ja 
maJhdolIisutiksia nä,ytti 'Olevan päa5tä yJtä parempiin ,tuloksiin, 
"apahtu~kjn v. 1918 va:~lankumous. Kama.loine jälkinäytöksi-
neen sattlu·j se ,tapahtuma voim~kaana liskuna, tkaikkiin työ-
vå,enjånjestöi.hin. 'liiin myös .nnor,isoselJraankin. T&>i.ffiinta lak-
kauhtl enemmäksi :kuin pualeksi v,uodekgi Ikokonaan, omai-
slI'IKl-esta i'outll'i osa 9Otasaalliksi, osa mYiYmis- -ja hukkaaimis-
Ikie!lon a,laismrSi ja jä·wnistö, äosta suuren osa'n vallankumous 
a)i temmanltut lTTIuJ<1aansa, ,hajaantui, !Osa, ioutuen vanki,laan, 
muutamia tapettitinkin.. rHooneust<l ti.etysti meni ~uossa, sa-
massa onnottlomlludessa. Mikä vielä ihmeedhsempää, sattui 
~lfO onnettomutlS juuri sinä v,u<ltena, jolldm seura täytti 20 
vL.oUa. VaUankumo'us j'älkiseuraU'ksineen aiheutti, että seuTa 
ei vrOin~t juhlia 2O-v,uotispäivänänsä. Nyt, vuoHa mY:öhemmin, 
Ikutl~oimillta 't.aasen onlväässy;t .elpymään, vaan i'onkaselostus 
ei kuulu ~ähän, on seuralla vasta rnaihdoUisulls IjäJrjestää 2O-vuo· 
t19,iuhla, sekä julkaista muistoNlkaisu sa'avubetun ikänsä jo:h-
dosla. E. L. 

Hel.ingin ooo.-dom.. Nllori.OHura Guurholmn ... 



RIaosastot. 
Niinät alko~na. jollooin Nuorisoseuran tOfminJlassa on ollut ha· 

vaibtavi'ssa Ihuomattarvampaa .nousua, ovat rrryöskin eri harras-
lelui siJ loin 'aajemmin esiintyneet ,ryhmlttyen omien pjiriClllSä 
ynn'pärme. 

ILUkuun'Ottamatta nä'Ytolmäseuroa. ei ~laQSastojen toimin-
nasta juuri voi Du;hua kuill vasta suurJakoll iälkeisinä v'lIosina, 
jolloin .seuran toimima llTluu1enkil1l oli iaettu eri' osastoihin. Sil-
Iloin .oli toiminnassa mitä er;ilaiseml>ia osastOja ja ryhmiä, ku-
ten nälyote1mä- ja dauJuseur,a., lausuyaosa.soo, käsityö- ja yoimj.s-
teluseura sekä klwaelrnat'lYilmäl Myöskin lukurylnniä oli vuo-
sina IOlo-Ui-I0.. 

wlaosastojen tOOniltta aina vuoteen 1~L4 oli k·uiten;kån katko-
.naista. kun seuran toiminta huoneusto- ynnä taloudellisten 
vaikeuksien takia SIlUI'est) Jlei'kkeni. A~noastaa;n n>äytelmäscu-
rMl to)rtIPnta on ollut näihin aikoihin 1ffiC'J1k.itykselhsempää. 

V'iimeisen 3 v;uoden aikana., jolloin seuran toimiMassa, 011 ' 
yhtä'mittaista nousua, ovat ,myöSkin useat alaosastot QlIeet tär-. 
keinä tekijöinä seuran Sisäisessä' toimimassa,. Huomattavim-
pana näistä mainittakoon ensiksi: 

Opinlopiiri. 
Syksydlä v. 191'4, jolloin maaiJmanoodan ameuttamaa tilan· 

netta ihyväkseen käyttäen silloiset venäJlåis~UQITla,lai.set h3ll-
litusherrat pan~vat esteitä NilrjestötoiJninnrulle, belhtiin seuran 
johtOkunnan taholta esit'y.s oOpinlQPiidtyön alotfami5esta. tioten. 
seuran jälseniä voitaisiin ·ki.nnittää dpi.sk~lu- da itsekasvat,us-
työhön. Laadittiin suunnitelmia useampien eri dpi'lltof11lhmien, 
kuten yhteiSkwt,tatruoudellisen, rhi-stooallisen ja lkaunokkjaili-
sen fy.hmärn ;iä'rjestely.J].e ua valittiin toi.mikunta, n.iitä perusta-
maan. 



Puuha .k uitenkin rauk,es~ . mutta v,uooell vaidlteessaJ tuH ky~ 
Sy;mys UlKlesta~l1 esille, tiilläi ,kertaa jäsenistössä, yhä ,suurem~ 

massa määrin 'ilmenevän -ythdessäolotilaisuuksien puutteen ja 
toimit1tahalun iherättämällä'. 

Erään Töölönlahden jäå!llä tapahtuneen rylhmä:ke~ustelull 

i.nnostamana kutsui seuran silloisen iohrokunnan jäsen Väinö 
Vuorio, seuran jäseniä kes:k.ustelemaan. O'piru!:olliir.in pet'usta-
miscsta.~ Kokous ,pidettiin tarnmMc. ,6 p. 19.1\5. P.tlheenjohta~ 

jaoo kokouksessa toimi Väinö Vuorio, pöytäkirjuroin:a VelldJa 
Ber,glhäll. Puheenjohtajan ehdotus Opintopiiorin 'Perustamisesta 
sai yksimi'elisen -kannatuksen, joten piiri päätettiin. perustaa. ja 
hyväkSIYttiill nimeksi H:gin sQS.-<lem. Nuorisoseuran ()Pinto~ 
piiri. Työsuunnritelmaa la'atimal3n v.aI~Miin 2 hen,kin.en toimi'-
'kunta, joka viikon kulllttua kutsui OpintopiirLn: kokouksen 
koolle ja esitti sille laatimansa, työsuunnitelman mi,kä seJla~e
naa.n Ihyväksyttiin. 

Opintopiirin kokoukset päätettiitlI e'hdotuksen mukaan pitää 
kenran viikossa. eli joka surmuntai~iltapäivällä ja on niilii" kai.-
killa. seurarn jäsenilHä vapaa .pääsy. Ohjelmaa Jläi;ssä kokouk-
sissa esit~ään ' : hu,m"to tai esite~mä', 1<älSinld.l"'joitettu sanQll1Ia~ 

lehti, sekä anaihdoJHsesti myös runo~ y,.IIT\. kirjallisia. esityksiä. 
EsitYlksiell ~ iohdosro. 'keskusteLllaan. 

'fämäntapa·i.sesti järjesteltynä on OP.'D. jatkanut toimin~ 
taall6a VuodCll 1918 aikupuoliskQiUe såakka, jollOin sen toiminta 
vallankumoukscllisen tilantoon takia keskeyty,i, ta vasta vuo-
den kuluttua v. 1919 alussa pä>ä-si iatka.ma-an toimmtaa,n.sa.. 

Neljättä v,uotta Ikestäneen toimillfu-aian kuluessa on OP.P. 
luennoitu mitä et1ilaisimmista aineista, ol\en luentQien ja, esi-
.tclrni.en luku yhteensä tätJä ajaJUa n. 80. KirjallisiHa 'luemloilla 
ja esitelmillä on 1Op.-,piirissä ollut !huomattava siansa. il(aik:~ 
kiaan on kirjallisuuden 11istorian alalta pidetty 22 .l uentoa ja 
esitelmää,. 

Huomattavimpana luermoitsi,jana ·tiililä alalla on ollut Kasperi 
Tanttu, joka 12 eri lueut1!OSSaan käsitteli' iktrjaUisuud'Cn Ihisto-
rian huomatta.vimpien miesten elämää, ~ksia ja maailman-
katsomusta. Samoin Kössi Athmalå', Emil Lindahl, Vämö V@-, 
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ri.~ A'r vo Voorio, v.~tiam V'ent-ola (ja KaHe Kankari y. m. ovat 
luenn;otHaan tehneet t1JuOI1is;oseura'\.aJsiUe tunnetuksi .monta, kir~ 
'iamsuuden mel'lkkine:nki.lÖål. 

,Toinen, vh::tlä ~aa~emmalti k'älsitelfy ia. myöskidl työlä1:snUol"ii· 
so.l le tlä:rk-eännp~ opi,skeJ.u- ja \<uootoaine .on o11ut Sosia(idemo-
kratian ~stocia , ,ge:kä <sos.ialismi Ylleensäl. 

!Kahtena eni ilU'lruk.auten.a on! käryty dä'pi, koko SosiaUdennokra-
tian ,hi:stoma, (Itäh'd'e:kirljoina 'on käy,tetty :K~utskyn : ",Sosia~iS
mm hisbo:ria,. sekä V. Voionmaan: «!sosiaHdemw.atkm vuosi-
satia») 20 Luennossa. Täten rcm 'käsjtelty miltei kai,k;kien mai-
den sooiialismidt' thisror.i.a\ 'j'oissa se on väthätllkjlJl' y.lei-smenkitytk:-
S'elllisttä 1ootua. 

SosJaliSItTJin histi01'1asta ovM .luenn~i'treet useimmat seuran, 
jä'Sen:et, s~1iIäJ IflIiKl.~ dukUkausien .oprskeluiälf"iestelmä oli laa-
dittu si'tem, että koetettiht saa<la mahdoHislmman moni itse-
'kohta~es'(li tutustumaan ~uentoaineisiJ.n, täten saooll'kseen sy-
värHiseJnPiä t ietoja, sekä myöskrt1l esiintyrni-stottumusta. 

LuclIlooHlsi'joidltm ,saanti oli'klm ,edle!1ä!maini'Mluun aineeseen 
varsln lhe!lppoa, s~Uä v. 19115 syksyUä, ~o~);Oil1: ,Op1uoopr,lr,issa-
aIlettii-n Iht ennoi<la ,sosi-ali'Slm:on historiasta, .perustettiin myöSikin 
llikuryhmiä ,errikoissywettutynTJ)stä varten oC. tJTL. aineeseen. 

Muista tärrlke~mmistä, l>uen-toa'i·neista mai,rnttakoon° kanoonro-
Ilousbiroe.. atIT1ll11Ia1>tHiriklkoon Ih'isooria., ,Wl(·ä IN-llO!l'isali.ike Suo-

messa.. J(am,s.an,tadousooreeståJ on Kane Kailk,ari luennmniUt 
8 kerrt'aa., Ammatti,yihdistysHikkoos,tä H. Salmela, HU. Leponen, 
,Kalle Kankar;i y.m. lNool"itsoliikkoostä· Väi'llÖ V'uori'o. 

IMf;~njtta.koon myösk.i.1l sellaiset 'luootoaineet, :kuten Mruter,ia-
~istinoo .f ilowfia. !Joukkopsyikolog:ia, iSosialioornok:ratia, Mie-
hen ja naisen väJlirren suhde toisiinoo .. ·se!kä: Tal'iffi- "ja byöehto-
·oopimuksisba. 

SosiaJli'9!TIim.; Ihi:stoniasta Y'. m. a-bncista ovrut ~uennoitrJeet: 

Vä~nö Voorld, A!t1vo V,UOriO, Emil Limlaful, Ann'a Suon~o, trj. 
Bklunrl, O. Smrk, v.. Ithimaeus, T. IKoJlpi., Jussi RaHo, Ynjö 
OksatllC:rTl, t1. RälS'änen, Ailt.o Jussila, !Olberg, Matti Lappi, A. 
H-uuTJ"l'()S.enkanga,s y. m. 

Tä'tlkeä teirtälv,äinsä opiSik'e!uby,össä on o].]ut ODintopi\i'Tin yth-
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teydessä totmme)JIa, mitä ,m'oninaisemmilla luku· ja opi.skelu-
ryhminä. ,joista Ihuomattavimmat lienevät: Menettelytapa. 
ryhmä', jOka myöhemmin· toimii 'itsenäisenä' seuran a<laosas· 
tona, PoUittfscn ipmn .nimellä, TIa!ouSO"Piliine:n ryhmä. Histo-
ria!lliset ry.Jtrnimt, IKauoolukuTYlhmäit sekä. v. 19.117 lopulla perus-
teltu K,irtalHn'Cn 'Piiri. . 

Kulla-kin ,"ä~'stä rYlhm istä on aikanaan ollut suurikin, merki-• tys seuran jäsenten. opiskelu'harrastuksisS3I ja- on epä~lt'llTlättä 
edelleeok.in sikäli kum ne toMnivat. 

Koo vertailee N UOr1soseuran aikaisempien vuosien toimiutaa 
v.iJme vuosiirt, jonain Qp.-;j)'iri Ua LukurYhmät ovat olleet toi-
mimassa, voi sanoa fOpintdpiirin peI'Ustamisesta 'lälhtien on. s . 
.. VaJistusa1a.n • .aJlkillnooktsi NuonisoseuPassaL. 

IElpM~emärt:bä i()Tl se va~ustyö Imomattava, jota Nuoriso-
seurassa Qt) aikaiserrtPina v,uosina tdhty, mutta jälfljestelmälli-
sen ja seri vookst menk.ittäNim'piä tulo'ks-ia tuottaNan opiSkelu-
työn ja tlenki.sen .elälrrtätr va:uralStumisenl V<W katsoa Opinto'pji-
rin arIS1M»tsi. 

Mainitla.1<:oon tärnäIJl Yhtey.dessä vl~ä OPJP. IkäsinkiTjoitetut 
sanoma1ehdet. jQiden yhteit1len må'älrä. n:ä:ilt'ä vuosilta muodos· 
taa kmUlioitettavat nidokset. Nämä1 sellaisenaan ovat jo kult· 
t·uU'rityötäf, joiden arvo on eibtämätön. 

tioomatlaiva merkitys on myöskin si,l1ä. että Op.-pH~issä 

saa.tujelli ~okemuksien penusreeLla· voihin v.ii"me LiiMkokouk-
selle Nllorksoseuran aluSt'ilksen.a. esittä'ä! järliestehnälHnen (Jipis-
keluohieima, mikä: ,Lii'ttokokouksessa sellaisenaan ,hyväksyt-
tiin. 

Opmtdpilrln to.m~untaan. johon 0p..n). vuosi kokouksessa va- . 
maan 4 henkilöä ja johtok.urman. edustaja viidentenä, on c.r.i 
vuosina -kuulunut, v. 19.16 ·kevätkaudella: puheenio'htajana !Emil 
Linda'hl, muina jäseninä VClndla Ber&1hä'll, lA!n!l1a, I}(Jmmas, IAino 
Jussila sekä V. Nieminen, johtdk'unnan edustajana. SyyS!k3!II-
della: puhoonTdhtaJana Mimmi V~len~us, muina jäsenicnä ArViO 
~uQrio. Uy.yli Ahmala, Siiri Suonio, sekä io'hto:kllnnap edusta.-
laJIa Ama Suonio. 

V. 19Hi alussa toimilPuheenjohtajana !H. 'Räsänen, muina "iä<se-
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ninä Fanny SäTkkä, A. iliuumose.llkamgas ja K. Saantiiärvi. H. 
Räsä.sen e.rottua' va1itti~n iplibemliohta.jaksi.A. tllmmosenkangas 
sekä to'imi'kulltaa,n il(. V.ialen . 

.v" 1917, toimikml'taao' valittiinl vuosikokouksessa FantLy 
Sä,nkkä, Mat,t. La'j)pi, A. IHulrmosel~kangas ja L._BerghäJl,l, joka 
on ollut toimikunnan LplJlhoon1johtaiana. V.uoden vawclla eron--
neiden, otHalle valittiin Ai,ri A!anen, IK. Vialen, Hj . tOllberg, K. 
Saar,nijärvi, IA.. lR:iellcl>inen 'ja tI: !Karlsson. 

IV. 19,18 ovat ,toimikuTUlassa olleet Mimmi Vrilenius. lArvo 
V,uQritO, lKasperi Tanttu ja II<. 6aa'mrofurvi, joka vaHttiin Itaimi-
'kunnan puheenjoihtajaksi. Johto.hmnan edustajana 'on ollut 
tE. LiTI<laJrl. 

IEdelläld!evassa on esi,tetty lyJIY.Ln vedoin Opin:Wpiiliin toi-
mintaa ja sen ,tulo"ksia. (I(uiteo,koin mainittakoon. että näiden-
Ikin tulOiksien slihteen ky;llä! .oli's1 pa']jon tQLvomisen va'r-aa, s~l'lä 

e~hän ~äiheskää'lJ.. !)mikki NworJsoseurarn U'äoonret .ole Jmoma-tta-
vimmi.n otta-neet osaa QPi.skelut·yöhön ja täten kehj,ttän:eet i·t-
seään.. Ver:rattailJl 'Pieni 00 sentään se j'Qu:kiko, jOka 011 daksa-
nut henkisesti ikooottwtua keSikiitasoa konkoomma\.1e, :mutta 
Ikuuenkiin: pohja on Jas=ke'hllu, luja, pettämätö!l1' tiedon ~T<aniitti- . 

!pohja ja si!<le perustuk·selle PYlIkiessä lä:henee s-uut1in aSke!lin 
työväem:luokan :heribnen ja .taloudellitren vapautus. 

Käsityöseura, 
jonka toimin~,a on: Iha;vaithwissa ,pi;tikin ma.tkaa Nworisoseuron 
y,hteydessä, alotti myös.kin to;jm~ntansa seuroan saadessa: oman 
,huoneustOJl. Huomattavan ,arvokas ja monipoohnw olikin 
niiden Ikäsitöiden määr.fu. doita vuoste.n :kuluessa, om Käsityöseu-
ran h[aisuukshssa närD.rä'ilty. 

E'päilemäimä liibtyi ,myöskJ,n rnäillin teoksiin :mOl!1ta 'kaunista 
mUhstoa- ylhdOOS'äolon ·hetkistä' lKäsi<t'yöseuran tilaiS1LUksi'ssa. 
Monta suunn4teJmaa. i-a Ihaa~uvaa saattaa täUa4seen kälSi~yö
kokoelmaankfn Iliittyä. 

J 'os joillekin seuran alaowS'toiUe v<:dettiin l'Op.puv.u.va 1918 , -
vuodon alkupuolella, ni~n täytdellisin lienee se l-oppupiste,. joka 
painetUi'n Kä-si~yösooran viimeiselle TJvHle He!si:ngin valtau'k-
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sen jälkeen, sillä kun saksalais-suomalai5et .. vapaustaistelijah 
saapuivat tar,kast llksen tekoon NUO['Jj'Sioscuran huoncustolle, 
hävisi J11yös:JQin näiden \Jl1ukana tämä r~'hallisesti 1a. taiteelH-
ses li arvo'kas käsityOkokoe\ma.. . 

Poliittinen purJo 
Kuten tunnettua, antoi Venä'jåflJ vaHank,wllOllS voimaicl<aan 

sysäyksen poliittiselle elämälle täitllä Suomessa.. Tsaris-
mln vuosisataiosesta ikeestä vapautuneena ,,-oitiin vapaasti hen-
gittää ,tuntematta lI"aakalaisval·lan '\i'kai5Ien sormien pUl'1i stusta. 
Yhdellä lyönnillä temmattiin Suomen {lyöväpnrjäfliestötkin 
varsin likeisesti valtwpolitiikan par>iin. Bnsikefllall esiin-
tyi Suomen rtyötätekevå luokika itsenäi&cnä, omavoimaisCIIl-a 
porvariston Ika:mmoamana Ylhteisku11Il'a'\lisena t.ekijänä. Sitä 
mukaa kun työviienj"anjestöt työlltyivät tekijäksi poHiMisessa 
elämässä, kasvoi jä't'jestöjc:n jäsenten hat'lrastuskin polilttisiin 
kysy·myksiin. 

Innokkaasti seuratHiin myöskin Nuorisoseuran taholta ]>0. 
mttisten tapausten ikulk,ua. Nopeasti toisiaan seuraav~n ta· 
pausten vuo'ksi 'Pidettiin !kokous toisensa jälkeen. Tapausten 
ktNku oli ku~tenktn siksi nopeat<4 että .nHden seuraaminen koko 
scu.rana tuotti vai.kcuksia, sekä käytännöllisesti oli mahdoton· 
takin. • 

Sitäpailsi ei slluri osa jäsenistöä ollut 1ietoisesti .kypsää, eikä 
liioin halukaskaan poliittisia kysymy:ksiä hsittelemään. il1eräsi 
ajahls erikoisen alaQsa,slon peflustamises1a näiden epäkOhtien 
kor jaamiseksi. 

iErtSikerran asia.sta keskusteltiilI Mene:ttelytaparylhmän ko-
kouksessa. Ajatus sai kannatusta ja valibriill koko,uksess<'l 
to'mi-kun.ta asiaa eteenpä~n vicm:ä'äl1. Toi'mikunta Jaati alaosas-
toIle sään.toohdotuksen ja k-utsui koolle 'perustavan kokouksen 
18. 7. W', Kdkouksessa rulaosasto1le ;hyväksyttiin ' nimeksi 
H:gin sos.-dem. Nuorisosouran pomtUnen piilii, sekä säännöt, 
ValiWin piirin puhcenjahtaja'ksi Maiti L appi.,. sekä seftsemän-
Jäseninen toimikuntl:a. 
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Seuran virallisessa kokouksessa 26. 7. 17 hyväksryttliin peri-
aaMeessa Poliittinen p.iri seuran ,alaosastoksi, sekä 8. 8. ,"jnl-
lisessa kOkoukses-sa 1?.D_ullisesti. piit'lin Släännöt. 

IToimik.llnla on valinnut keskuudestaan var<lipuhOOl1ljdhtajan, 
sihteeri11l, pöytätkirliurin ia i'äsenkil1iur.ion. sekä er·m.oisen csuu~ 
nitteluosa·soon _, io'hon kuuluivat ,puheeJlj., varapWheemi. ja sih-
teeri. 

PHrin kokouksissa ke,s){lusteltiin päivän poltlavimmista po-
liittisista kys,ymYlksism, sekä Juotiin suunnite~mia sewan jä-
senten poli1ttisla· kehitystä varten. 

Vuorma 19,18 piiri kokoontui a~noåstaan Ylhdell -ker.Nn. e,pä-
oll't1Iistun:ut vallanlkltn1-ousy.Jty.s ja sen jälkeiset taJpatUkset ha-
joittLvat piirin jä'scnistön. 

(P.oliitti.sen IpiiTin toimin'Tla,sta ja ~lllevaisll\ldestta ei nJiJJI OC1!l'en 
varmuude11a. voi patjoa sanoa. ToOivottava'Sti, kun seurnmme 
yleinen asema saa. ktinteämmä'l1 ialamsiian, myöskin Poliittinen 
piiri vi l"kooa. Pii·ri.n toiminta -on .uutta ja vaa1li aikaa kYDSyfuk-
seeu. 

Raittiusosasto. 
Raitt~usharrastuksia on Nuoliisosematt- ,keskuudessa iWnen-

nyt sel) peflllsfamisa'joism alkaen. sillä sen. ensjmäis~sä sään-
nöissä -on myöSikin ehdottoma.t1 raitiiudcno vaatimus kohdis-
tethma katkkiin seuran Jäseniin. Kuinl\ca kauan tätä kä.yWtn-
nössä toteutetti~n. ei ole <tietoa, mutta lienee vielä seuran por-
varHlis-ena aikana sen :kcskuudessa toiminut ion!kiri.lainen. rait-
tiusosastokin. 

Seuran muodostuttua sosjaJidemokra-tiseksi on raittmshar-
rastus y,hä ,pysyny.t vir~il!ä'. 50s. -dem. Raitti.us-liiton perusta-
min:ol1', Johon kokoukseen Nuori5oseur:a1dn eduslajansa kautta 
otti osaa, antoi uuHa vir.i.kettä näille 'harrastuksille. 

Heti .liiton 'perusfamisCJl> Jälkeen oli seuran vk,aloli'sessa ko-
kouksessa kysYlll1YS railtiusosastofl perustamisesta, mutta s)llä 
kertaa se kuitenki,nlyikkäämtyi t,ulevaisull'leen.' Kesällä v. 1915 
tuli kysymys ,uudeUeen esille, er>äitten sitä edel1iseliäkin ker-
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ra.l la ajaneMien, työväoo, raittiusliiokkooscen mnostuneiden :helt-
,Idiöiden taholta, jotka elok. 'N p:~ ipidetyOe viraHise.Ile ,ko· 
:koukselle jltltivält e'hdotuksen I"aittiusosaston ,perustamisesta 
Nuorisoseuran aJaiOsastO'ksi. BlJidotus hyväkS'Yltlt1~n, samoin 
sen mukana, esitetty sään!töehdotus pioll~mmä.Jlä lisäyksellä. 
jOka määrittelee _f.-'05. suhdettalNuo-risoseuroan. 

RaiTtiuS06asto aloitti toim~ntansa io sama'lll vuodetll syys-
kuulla. Säännöt va:hvisti S. IS.-d. Raittiu5.'liiton toimikunta 10 
p. tamm.k. 19.16. 

lRaiMiusosa9ton tetlttävänä. kuten Opinto-pii.rimdtl', on ollut 
valist.ustyön" tekeminen sellmn jä:senien ~esken niin ,r,ajtUus-
kuin yleissivisty.ksellisessäkin ,medcitylksessä.lPaitsi !kokouksia, 
joita r.-cQs. on jä'rUestä'llyt !ker,ran Ikuussa, ovat ,,",-05. iltamat ja 
enoon'kaikkea tJoveni-illamietot mainilstml,isen arv'Oi-sia·. 

Kokouksiel1 sekä toverHlla.nviettdjen anvo~ana. {)hjeJmall~ 
lisänä maj,nitta.koon osaston käsinki'J'ljoj·lcttu sanomalehti «Tu~ 

levaisulls-, jola Raittius~os. toimik.uuta on toimittanut. 
Osaston pU]lccnidhta,jimll ova·t eri v~losina toimineet se\lraa~ 

vat .henkilöt: v. 1916-16 Olga RosonstTÖJll, v. 191 7 a-tkltPuo~ 

leila Jenn'Y Inkinen, sekä loppupuolella vuotta ,Hoi. Eklund. 
VL 19.16 sy;k~lIä. jolloin seura ,muutti Heikink. 24 sijaitse-

vaan huo.neustoonsa,. av-ar,tui sen jtisemstöf]e entistä enemmän 
tOiminffimahdolli'suuksia'. Niil\Pä pewsloUii'lI okoJme uutta ala~ 
Qsastoa: Töölön kesk,ustehtpi~r,i, V. & U.-<>s.alSto, sekä I..;aulu-
kuoro. josta viimeksfmainitusta läthcmmin KiTjaJli's~taoi,teeMisten 
harrastusten Ylhteydessä. 

Töölön keskuslelupiiri . . 
Saadakseen Töölön plfolella asuvalle lyöläistIDofi.so.le rna1h-

ck>llisuuden liittyä NuorisosCur-all jälsenoksi. ,perustettiin sinll'c 
alaosasto. Osasto on toiminut Töölön ,kes'kllstelupiiorin n1mellä, 
kokoontucn joka !kesk'ivihldko Töölön Työv. y!hd. !huoneuslolla 
T öölönk. 50. Puheeni. on toiminut Otto T c-räSllllaa. 

Vaatimatonta 011 piirin. ooiminl'a ollut ja vaatimattoman !pieni 
oli scn loiminta;]lIlQneusfckin. lAie:rJcit:y.stä, scn toiminnalla on 

, 
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ainakin ollut siinä , cUit se on 'Iar.jonitlut toimintamahdollisuuk-
sia ,rnone~le Ilyölälsrreitoselle ja nuorukaiselle. ia täten kehittä-
nyt Jleitä j äl"jestötelhtäiviin. 

Vuoden, 19.18 aika'l1;a ei piiri, samoista syistä kuin moni muu-
,k!n Nuorisoseuran alaosas to, ole eooä t-oiminut. 

V.- & U.-osaslo. 
Viime v.uosi'na, jolloin unheHttharrastuksct yleensä työväes-

tön keskllll'dessa ovat saavuttaneet yjhä en:enevää mielenkiinc, 
toa. 'On epäilemättä anyös -kaikissa nuoriso-<lsastoissa. .ollut jos-
sain määrin ur.hciluharrastuksia sekä lerkki,. ja uf'heilutoimi-
kuntia, jos ei mumt, niin ikesiLtoiminnan y.htcyd:cssä. Näiden 
kes;iu,r'heili,jain taholta', jonka. oivat tahtonocl .heittää ll1'1ho,lu-
våJl~neitään .nur,k!kaan ,pölyttymään seur.a'avaan kesään saaktka, 
eikä muutenkaan unohtaa tätä r eipasta toimil1ltaa. tehtHn kai 
ensimäinen alote .urlheiluosastoll pcrustamisoon: Nuorisoseuran 
yhh::ly,teon . Osasto IlCflusteffiin v. 1916 Jopulla ja hyväksyhi-in 
sill e nimeksi Voimistelu- & Unhei1uosasto To1ve. P,uhoetlioh-
tajaksi valittiin rr. T alJncr. joka myöskin toimi voimist.elun-
oOpettaj ana. 

Osasto on toiminut varsin reippaasti k·utcn uMeiluosaston 
tuleek.in. Voimi'steJuhanjo)iuksia varten oli v. 19117 aika'l1a v,llok-
,raUu IHospizilL voimistelusali, jossa pidettiin Iharjoituksia joka 
keskj,vi~kko-lilta Ja seuran huoneustolla. Heikink. 24, joka sun-
n unia i -aam u,päi välIä.. 

J ärjestämäUä jäsenten välisiä :kilpailuja ja ottamalla osaa 
Jluoriso-osaSltojCt1 y,h teis~in - y. m. kHpaHui,hin, on UTlhei'l llos . 
'pitänyt viroillä souran jä,sentcn liikmrlakasva·tllSlh<lir,r-astuksia, 
selkä täten yhdessä i.tse seuran ja sen toi'slen alaosastoicn 
kanssa keh~tt'J!1yt seuran jäseniä JIen:kiosecll ja ~yysilliseel1 50-
Dusuhlaisuutec:n. 

KIIsti SaamNiirl'i. 



Seuran asunto-olot ja taloudellinen 
kehitys. ' 

Täällä pohjolan ky1mässä ilmav-yöhykkccssä on luonto pa-
koltanut ihmisiä rakentamaaTl' asuntoja, joi5sa, kylminä, vuo-
dcn. aikoilla voidaan saada suojaa ra.iuilmoilta ja pa:k<kasilta. 
Sama1\' lU(Hnl.on ilain alaisia ova.t kaikki täällä olevat y,hdistyk-
setkin, jolika Iharljoittavat itsenä'istäl toimintaa. NLillä tulee olla 
tky;lminä v.uodci1I alkoina buoneusto, tossa jä:sell~st{i voi ko-
koontua ylhdisiy.ksclI asioita rpohlinnaan, sekä lIuTa-stalemaa.n 
henkioscn Iha rrastelun työvainiolla. 

Tämän lain alainen on ,ehdottomasti' oJ.lut tlCl!singiI1l sos.-
dem. NlrOl'isoseuralkin, johon perustamisestaan a.sti. (Seura on 
perustet.tu 19 p:nä SlY'Yskuu!a 1898, jossa tilaisuudessa sai ni-
meikSeCll «:Helsingin Nuorisoseura.,., mi.kä nimi on muutettu 
SQuran liitiyessä S. so'S.,.delTl. n.uorisoliittoon 21 p :nii: loka-
!kuttla 1900 kUltlu'vaksi »lie[sing,in sos . ..:dem. Nuorisoseura,.). 
Koska seura oii pc:rustet~u valiS'tusseuraksi, ,niin olisi sen pi-
tänyt .heti alussa såada lhul();l1'eusto, jo~a' olisi vasta.nn.ut sen tar-
koituksia. Si,hlä se -o~ kuitenkaan on,nist\llllut. Onlm.n sitä, sen-
tä>än ollut ja on tä'Y!Yl1ybkLn Ihuone.usto eli asunto SeuraJ.1a 
ny,t um'poon kuluneen .kahdenky:mmerten Hloden atjan. Va.ik-
kakin Se-lllfa on oHut pakooottu asumaan vo(N)kra,huot~eustoissa. 

Ija vlIokralaiSeJl karuvassa muutc:tta'Va ke.rta vuodessa aS'ulltoa, 
niin on toiminta· si·tlenik,i,n ollut yhtämittaista. Nämät .lukuisat 
lInuulot OsoHtaiVat sen·, mi,ten tär,keä on asunto ;" mi.nkälai-nen 
se on ja missä >kauDungiJnosassa se sijaits.ee. Va,1istusseurwl1e 
on tänkeiHä se, että Ihuoneusto ,tyydyHää .niitä henkisiä ·har-
rastuksia. joita Seuran jä'senct har.mstavat; ja Iln~rkä ,ovat 
Seuran taTikoitllS'PCiriä, - <Ctt.ä niitä voi vapaasti ilman estettä 
kehittää Seuran htumeustolla. ,H :gin Nuol'iSOWlIra ei kuj.ten-



ha'l1l ole voinut jälsenilleen nä:itä etuja barfiota ·siitä s-yystä .• että 
Seura!n u'äsell1stön ovat rnoodostaneei vähävaraiset nuor.ukai-
set ·ja neitoset; etu.p"ää<&sä työ~äi&nruorj.so. 

!Seuran ertfiimäi.oolh ~I,uooowsto dli, SlOO lPC'llustamistiJaisuu-
<iessa ,käytetty 'huollcusfo MaarIiaulkatu 4 :ssä, j.QSSa nl\lo!}eus-
tossa Seur.a toi'lTI~ 19 p: stli syyskuuta 1.898 helmikuun 1 :,seen 
,p:vä9:n 1902,. j.oIloin .muuuti. Sofi'a.nlkatu 2:teen. So,iiankadu}la 
majaili Seura V.UOUeeIl 1904, io!loinlka muutti tF!redriikiukatu 30 
ja sieltä toukokuun adussa 1005 Alttfulkatu 29, anaiaillen sieLlä 
vUOOOcn W09; Antillkatu 29 muutti Seura IAnnankadun 33 
syySkuu!la, 1909, josta toukokulf!lå 191Q muutti VHhon!katu 7, 
.tIOimien siellät vuotoon 19U3. Vtilhonkadun 7 Illmutti Seura 
Yrjönka.tu 31 R. Y. I(,oitoi~ lmoneusloon. sy-ys.k.\Iullru 1913, sekä 
sieltä L.-ltfe~kinkatu 24 :~ää!l Io:k>akuun el1Si·mäi-solL.'i päivänä 
1916. - ythtoensä .on Seura loilmmut kalhdeksassa el"i Jluon'eus-
tossa. ja ·lisäoksi 011 pidetty kokouksia monessa' yJ<sityisasun-
lI'().Ssa, ka'hviloisSa sekä ulkoilmassa .kuten.: Seurasaaressa, 
Turholmassa ja .Korkeasaaressa. Nämä'!: Ilukuisat dlllOlleustot 
ovat oUeet .muka,vuutensa ja. suuruussulhtcittensa Duoles{a 'hy-
vtn erilaiset, ja Sid5 sen mukaiset ovat olleet !Seural) toimin.-
nan tuloksetkin_ Tosin .ovat muutkin seikat o!lee.t osalta.ail 
vailk.uttamassa, ·etrei SeUratl kehitys ole ol!ut jatkuvaa', mikä 
on ooisina ai.koina säännöllisesti J1{)ussut ja taas t{lli'Silla a>ikoi.na 
laS'kcutun~tt, josta taas .()I\' h~ljalleel1i a'lkan~it kohota.. Näi,gf.ä 
asioista on toisi'Ssa lkiI'joituksissa Ike:r>rottu ,lähemmin, enkä 
niinollen 'katso olevan tarpoolli.sta niitä encmmältä kos:ketel!a 
tämän kirjOituksen ~Itey<lessä·. 

Tlliasema on ollut saman ik6hityksen alainen, .kuin Seuran 
muukin truminta\ ollen käsikädessä jäsenluvun sekä nuoneus-
f,on suuruu<len ja vapaasti Ikäytettävissä olevien Sllhteiden 
kanssa. Seuran p'ääkir'ja t osoittavat tulOja vuosittain seuraa-
vasb: 

v. 1&18 ",J02: 80 v. ]902 2,3901: 77 
• L900 2.460: 111 • 1903 G\856: 93 
• !OO] e,45 1:77 • ]004 3,000, &! 



-
43 

y, 100; 8,200 , 54 y, 19111 11264' M 

• 190> 6,97" 10 • 1913 2,2413' UI 

• 1907 5,330,44 • 109M 1,586,97 

• 1900 5.IV9, 00 • 11)16 8,898,33 

• 1009 2.119: 01 • 1~16 39,700, -

• 1910 11,195: 9;1 • 19117 28,683, 81 

Ylläolevasta esiintyy ainoastaan tulot. Menot ovat aivan 
saman .kaavan alaisia, ainoastaan muutamalla sa"da!.la mar-
kal.)a esiintyy eraitus. ja melkein ,useana, v·uotenta va~n ~lIOin 

muutamalla mank3.'Jla paitsi 2:na viimeiserni vuotena. SaJmo:n 
buomaamme tulOja seuratessamme, että ~-ulot ovat dciisikä.dessä 
valtiollisen tilanteen, da hllOJlleuston mllkavuuksien: kanssa', 
Vuorma 1.905 .oli 'lJOusukausi, jollQin Seura muutti Antinkatu 
2J9:sään. ija josta. Slitbentmin 'a,lkO'i, toim:inoo.n Ihil'jainen ~a~lt. IPY-
syen toiminta kuitenkin koko 'Sell ajan kuin Seura tässä huo--
neustossa anaja'ili korkeatnl>ana K,UID mitä sitte seumnneella 
!laskuajalla, 'joka alkoi v. 1&09, oO:lIoi,1I ·Seu:Jl.1. ,muutti pcis AntiJI1-
lkatu 29:stä, dllen väliUä kes'wn ai!kana 'kokonaan. ilmam. huo-
oousroa, mistä oli seurauksena, että Seuran menkitys'kin nuo-
rison kasvattajana laski samassa suht.eessa Jtlm sen toim.inta· 
mahdolli.suuslm.n pienen;' Antinkatu 29:ssä toimiessa oli· Seura 
jaelltuna 20 piiriin, jotka piirit Ilakkautctuin jo 19Q7; i-älclle 
iä'ivät varn Näy tel mä- ja Voimisteluosasto. 

Vilhonkatu 7:ssä oli Seuran toiminta !hiliaista, aivan serr mu-
kaista kutn sellaisissa olosuhteissa voi olla, jolloinka oli huone 
käytettä'vi'ssä vain muutannana iltana v:iikossa. R. y~ !KoHon 
JIUOooustossa toimiessa" alkoi taas oousukallsi, jota jatkui v. 
1914, ioUoinka alkoi Yleiscuroo.ppala~nen sota. Sodrul syt-
tyessä laski Seuran jäsenluku, joka oli jo y.li' 400, v;iireenkym-
meneenkolmeen (53). Sodan luomat esteet ei-vät kuitenkaan 
kestäneet Ikau·an. J.o v. il:H5 .huomaamme Seurassa IhuOtnat-
tavaa nousua ja v. 19r6 me ,pienet asunto-lSuhteet, jotka o1i.~at 
Seuran käytettiilvissä KoirfOOl talossa, bilivat Irian pieniksi, niin 
että täyty,. ryittJyä llUOJ1leUston JaajentamiSlpuuhiin. Bnsin .koe-
re.ttiin sovitella.R. Y. Koiton kanssa, jotta seura saisi sa-



masla taJlosla Hsä'tmonevll'OJoja use(ljll1J)ana iLt."nu v~ikossa. 

Toimenpide ei tkut!Ienkaan onni5tunut, Ijw 'niin oli Seura pako-
tettu etsimään' itseIloon laajemma.t to iminotama'hdolUsuudet 
muualta. VuokrattiinkJin L. tHci'kinkad ull 24:-stä entinen :)(a-
pakkadluone, jo'ka oli joutunut tyhjäksi sodan aibeuttaman 
väkiiuomton my:y.ntikie:lloJl iohdosta·. Nyt.ali ,taas tHavampj 
,Imoneusto, ~oosa oli ravinlOOla'lla kaksi Ihuoruetta ja keittiö, sekä 
6euralla toimisto, tointikunnarthuone ua juhlasali, missä oli tilaa 
Illoin 1150 Ihen;g.elle. 

Vlronrra 1914 laski Scwran taloudelHnen tila niin t1uondksi, 
että jäsenien keskuudessa oH Jo ,mielipiteitä, joide~tl.' mukaan 
olisi SeuAA11 tehtävä vararikko Ja alettava tOimintansa uudes-
taan, sillä vanhari:.-velkataakat tuntuivat liian raskaiJta maksaa. 
Tilin'pä'ätöksessä oli varoja 1,571: 74 ja vclk-oja 1,,238: 38, jo-
teuka :pUlhdas omaiSltUS oli vatn 333 : 39 .. Tätili tilaa hankiUllaan 
päätti Seura 'kuiteroon jatkaa toimintaansa sillä nimenomai-
sella uha~la~ että seuraavan v·uoden, aikana <tulee velat olla 
maksettuna, joka osaksi onnistuikin, koska \'. 1916 tilinpää-
töksessä olivat omat varat 11,729: 66 ja v. lB16 1;804: 74' sekä 
v. 1011 oli ,pu;hdlJ,s omaisuus 23,048: 95. 

JLänsi' IHeikinkatu 24 :ssä oli Seuralla siis oma ravintola, joka 
meni i1uI'omatt:ava,n .hyvin eteenpäin, lukuun ottamatta en.siImäi-
siä klmka,usia 1,916, Jolloinka rav.illtola tuotti t.'wpiota 4:ssä 
kuukaudessa 2,1 36: 1i1.. Vuonna 1917 oli Iravintolan kokonais-
tulot 253,868: 74 ,ja monot>?29,703: 99, ja siis 'puhdas v{)itto 
2'4,165: 75. 

RavintoJa11a ja SCllralla 0'11 suuria kustannuksia L. ,Heikin· 
.katu 24 :·j·äl1 'huollellston kuntoon laittamisessa, jolika kustan-
mikset tuli vat y,hteeosä maksamaan yh tkymmenenhihatla 
markkaa, 

lKans:alaiswdan ·johdosta rmenetti Seura tuon Ikuntoon laite. 
tamansa, niill suuria 'k'ustannuksia ja jäsenistön llhrauksra vaa-
hll'CCn 'hllonouston:sa Jietkilllkatu 34 ja 'On Seul"a ·sen iMkeen 
toimintaan jälleen toivuttIlaIliSa. maiatl!u.t Palveltjatarylhdistvk-
sen huoncustossa, Tarkka~a.mPIi.iank. 1 sekä R. Y. Koiton Jl\I-o. 
neustJolla. 
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Se menestys, milkä oli Seuran taloudellisessa asemassa, 
joka Seuran iJtlajaiUessa Hcil~n:k!atu 24 >Olt ehdottomasti 'dllut 
kälsikädessä lhuol1'eustoo mltkav.uuden ja pa,ikan karussa, pa.-
kottaa meidäln ry.htymään tosdltoimiin ,uuden ·ajanmukaisen 
lhuooolIston ai.kaansaamiseksi Seuralle. IAjanmukaisen ~lUO~ 

risotalon tulee olla &ellai&en, että opin!hahrinen n1Jal1is.o voi 
SI~nä keihwttää hemasi'ä ~ar,rast~'ksiaruI. Sen tu4ee olla, tkorlik-
kaan. -sii.nä tulee olla sopivia seU'l'lusteluhuoneita, ajanmukai~ 

nen J'~!JV,~ntola, useampia pieiIllf.IDwiä' opinto- ija kokoussaleia, 
vaimistelllsa·~iI, itoiJnikunnlallle !kanslia- !M lko'kOiuSihoonreita. :ia 
amosasroHle omat toimi'stdhUQfl'eensa, selkä slI'urri. komea juhla-
saJi. 

Vai'lCkakin !kuluneet kaksiky,mmentä vuotta ovat ,]::äässeet 
Hvistä'mään Helsin'&iin työläisnuOf,i'Son elämässä nHn no:lostic, 
ettei se ole ,kyemw,t .rakentamaa.n itselleen .uutta taloa, niin 
tuJevaisuus OIlI sen Itclrev-ä, j.onka Seura ·tälhämastis-ella öle-
massaolonsa aial1a on jii;lltänyt tekemättä. Koska nuoriiSon 
on tulevaisuus, Iniin nuorisolle tulee saada oma aianmukainen 
komea rnuorisota10. 

Kalle Kartkari. 



, . 

Kirjalliset ja taiteelliset harrastukset. 
TalteelUset harrastukset. 

Luonnoll ksista sy~stä .l"ajoittuy<KI: työväen jä!'ljestöelämässä 
jäsenistön taiteelUset ·hallrastenut joHlek.in v.isseille alodle. Ta-
valUsesti ovat se'Ua~ia alo'ia esiirvtynru'SWteet S', o. näytlele-
crntnen 'ja ~aJUlu. 5itäva.sto~n t.otset. s..uvaamao1:aitooll haalf"M, ku-
ten maa,latus- ja kuva·twQ'stota,id'e iärä·vät -iä,r'jestöeläJmässä mel-
Ikeinpä koskmnabtoonks4. Tä'mä johtuu oosiksikdn siitä SlYystä, 
että esiinty.mista~teet: .näytteleminen ja laulu Qvat järjestöissä 
valWa lälhampänä käytännöUi'st'ä tarvetta, kuin maala'us- ja 
kuvanveistotaide. 

J,ä'rjestötQ,ån ta'rvltsevat toimiessaan iltamia .• ,iuihlia y. m. 
y,leisiä tila'i'SlIuksia ohjelman esittäljiä·. T'ämä ohjelman ky-
sy·ntä siis i olhtaa si'i:hen, ebtä vä'hänokin kllnnol1isemmalfa iär-
jestöllä .on. .oma .näytelm~tonsa" sekä laulukuoronsa. Si-
srusenik'auncuskaipuunsa tyydy.ttämisen öa rta6pumuksiensa ike-
.tJittämlse'n ohella, on .noissa taidetta haTlTastavissa IJlYIhmiiSsä 
jokaisella niJhin kuuluvalla jä'J'ljestön jäsenellä myöskin mah-
dollisuus 'Palvella j"ä"njestöäl 'kä;ytä.nnöllJsesN .. 

rTämäin lisä/ksi on olemassa' ,,)elä" eräs toinen 1ekijä joka 
vaikuttaa vaion juuri noiden taidelaj-ien v~ljelyyn jå!riestöi'ssä. 

Näyttele,minen ja ,laulu. eli yJeensä esiintyminen, o\>'at ,tai-
teita joihin ()n mahdollisuus pää'Stä käsiksi vähemmillä alku· 
vabni'S'teluil!a ,kuin esim. maalaus- ja kiuvanveistotai.teisiin, 
jotka (et-errkin vi'imeksi lTllain~ttu) vaativat IhanrasteJi.joHwt3.n 
useita vuosia 'kestä'Vä11 IloCIkni\tlisen .harjoittelun, Lotta niissä 
voisi ,edes rulkeelJi.s(mmiTikaan onnrstua. Too tcNrnlJi.sen kou-
lutuksen tarpeellfsulls lekoe siis ennerika;~kea vaikeaksi, }o.pa 
melkej,n mahdottomaksi '1ldiden taide1aiien pä'äsemisen yleisen 
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banNlS'OOlun alaiseksi sellaisissa järjos1:öissä, joi'den jälSenistön 
rl't1I(lr(k)sro,vat kovassa lT1uumiiHisessa työssä ltU'ra-stelevat -työ-

läiset. 
HeJsi~in sos:4em. Nuorisoseuran taiteellisista HmiöilStä 'VII-

buessanvme on. meklän ik.a'i!k1kein ensiksi mainitltaN-3! Jl.älyttele-
minen. Seuran taiteellisten! Iham-astitsten a.reenalla on. tämä 
taideharra9tehm haara näytellyt kaikkein yleismm. osaa ama 
seuran- rpet1ustamisesta sa>akka milloin suuremmalla rm~~loin 

pienemmäilä' menesty'bellå'. Jo v. 1698, ~o'lIoin seura ~ews· 

tetötn, makritaa.n Ifläyfelmäosaston toiminnan .olleen !huomat-
tavan v:ilka6ta . 

.Koska näyte1mä"osaston työ 'kuLtenlkin Qll ():JI.u~ sido:ttuna ilso& 
ltOOI"'iln toimintaan, ovat sen nousu- ja laskukaudet olleet sa-
mat kuin 9OOranlkill. Sillooin lelun seura on ormistutlu.t saamaan 
tarkoituksenmUkaisen. :hooneuston, missä, sen :fnuuJctno toiminta 
on päässyt edistymää.n, s~lIoin .on nåytelmäosa.stonJtinl työ 
ollut tuiokS'flnista selk~ tai·teatlisiin k>uin myös ta~oude!lisiinkin 
saavutuksiin ,nädxhm. Niirupä silloi-n \(lun' seura ~aili- AIfWnk. 
29 (v. 19().}---.1905) jolloin seura ddtaisoosa toimintal1!Sa muo-
dossa SQaIV.!IVti p()Irv~llisen o!emassaolok<liUtet1sa ,JooiS'tosaavu-
tukset, sti-loin näl}'telmäosasOCikin niitti esiintymi'SCillään seUTa-
näyttämöUe ·Iwnnia'k<karta laakereita. Tuona aoi'kana oli seu· 
1'6I1a oma Ilau-lu'k.oorokin. esiiTlltyen i1tamatilailslluksissa va)h-
televallla menes~ks-enä. 

Kun SIelIm ta·asen joutlui muuttamaan lÄ.Tl>tinkadun thuoneus-
toon laskeutuivat Iftäyttämöhaf\rastuksettkin ~äsenistön iresk.uu-
dessa . Tosin <ky.l!ä. seuroo Vli.bJttonkatu 7 :-ssä maUaillessa bo:irni 
näytelmäosasto suurella ~nnolla. esiintyen ta,lvikausina vähin-
täin :kerran viikossa, vaan näyttämön e;J)äJkäy;bä'll.nö1li"9YYS 
y . m. seik-at tek,i,v:ä~ näjYltcLrnäosastol!e tuooa· aikana mahdot-
tomaksi saavuttaa miUän sUU'J'iempia aineellisia saavutuksia .. 

R. Y. Ka:ton muooeustoUa majailtaessa seuT'Ml näoy101mä-
osasto, ionka l$iUoilse.na 1llmenä oli cNuonren Nfuyttämö», esitrti 
Koiton näyttämöllä 'useita ik>appa'leila, jo'skus lmomat'tavalla..-
kln menestykse~lä. Seuran muuttaessa taasen Heikink. 24. 
haJOtSi näYbelmäosa·g,\Io. lHeik~n.ka-du~la olevassa ihuoneU'srossa 
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kun.ei ollut nå.yttämöä, ei näytelmäosastOl~ (yöj·lä olisikaan seu· 
ralk ollut suurta .mortkitystä. Tosil~ kyllä SClK'atl ·näytftimötai. 
leesoon inoostUlJeilla, j'älWrrio!lä oli Ifsean!kinl !kerron alkcita he-
rättäii ofläytelmäosasto eloon. vaan näyHämöpuutteen vuoksi 
ei s'e 'Olmi'StLtTl'ut. - Seurall IläytelmäloM.s'to ei ole vieläkään 
toiminnassa. Laulukuoroll (perust. v. 1914) toiminta virisi 
setfsiljaau myV'ään va",hti-in SCU'I'an tlieiklin'kaduUa maaa.ulessa. 
V'äillÖ Pes()lan ~ahddl!a harjoitteli se pari.sen kertaa y.)j;koosa, 
sekä esiirrty1kin jo muuf<amia kentoia·. V'3.UanklJllt1ous ·k:Juiten-
k;in ,keskeytti lau:llikuorotb - k~ton seuran muunkin toimin-
nan juuri sen 'ripeimmillään ollessa .. . 

M'yösJldn v. 1091&-< 111 rfoimi' sourassa Ilausuntopiiri, Qpetta-
jilla v. 1916 .Evert SuonIo ja v. 19.1r7 ;Viktor Auer. vaan- on 
sanotun piirin toiminta o'llut V'älhemm'än ll1lenkitylksellistä, sa· 
moin !kuin Ikans.a"tanssiosastonkin, Joka myös sam<)~hin aikoi· 
hin oli toiminnalSSa. 

!Seur-a'l1 n'ä,y,telmäiOlsa,sbon }oJrtajina, ovat eri a'ikOtna olleet 
1m. m . .h:rn ja r:va P.MJlarjamäki. lh:ro: K Vuori, Ih:'ra !Kaarlo 
Kari, 11:ra Yrjö Ramsbcdt, h:ra Viktori Kari y. m. 

SUll'å lPi'eni y,limalkainen Ikwvaus seurassa. esiintyneistä tai-
<lehamrasrelutsta l$lmUisen es'ity<St'aidoo' 'a!lalla. 

sV.ielä on seurassa. varmaankin läse.nfstön ikaunellStajumlan 
kiTkastumison ooellyttämä,n..'il ,a1kaull~ !herätä eräs ennon Ihll'o-
unaamabtdtnana uin.unut tk.uvaamataitooll Ilul'at'a. mm. maalaus-
taide. K-oSka ,kuitonkin' rtämä taideharra.stelu esiintyy lä!het-
scsti IJdrrlirullisiin Ihanroshiksitin sido'!f.una - seuran 1ehtioo KU-
vittamisessa - tulkoon se 'lä:he:rnmin mainituksi puhuttaessa 
seuran tk.hjjaJlfSi'st:a ilanrostu'ksista. 

Kirjalliset harrastukset. 

§(jrdalliset 'ha.ITasttikset :ovat seuran keskuudessa aina -olleet 
keskitettyinä etupäässä seuran kälsirHkirjoitehm sanomaleh-
den ~ll()J1ukaisen. IYmpär.iUe. Ta:nkoituksella valmistaa kir-
jrulliseen muotoon Imielialojan:sa 'paper,ille lPiirbelevi.lIe seuran 
jäsenj,]]e ma:h<J.omSlluksia .kuulla iJlUtä toiset toverit työn on-
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lIistum isesta arvelevat • .on, lehti ilmestynyt milloin ,useammin, 
,m1UoiIl dw.rvrunmill SOllmtl ,pt?il1usi'aJmisesta saa'kka. SiosMtökin 
on aina onu~ suuresti .cr.Q.;wa1sta, ilii'ippuen siitä minLl(lä'laisella 
kirjaltilsella 'keh~tystasoUa <olevia avustajia sillä on oku.Uoill< 
kin ollut.. Lehden ,ulkoasun ~aita on ollut riiPiHlvaiooll sao 
moista seiko~ta. Vuotena 1899 i>]mestyi, ,leht~ painettuna 16 
SiVlHl k()koisctta liu'lkai'suna. vaan kun lehden .painatiaminen 
luotti- I~'ppiota, täytyi se lopettaa - tä;yty,i tYY~ä ,käsi'Tlikir-
jo irettuun .\Nuorukai.seell'». 
-Kun tarkastelee .-Nuor,lIkaisen" vuosiJrertoja. voi ilokseen 

tc.hdä \havainnon, että lehti-O'Il keh.i'ttynyt. <suuresti olemassa-
okmsa aikana., sekäl stsältöönsä että 'lllkoiseenkin aSll\lIIsa 
nättden. Vuosi 1·91'4 voidaan ,piotä'ä' lär.keimpä'uä 'rajapyy,k· 
k irlä tuolle ke1Iittym'isel.le. ' 'Lehdcm tO~1llittajalta satl;o!ltulla 
vuot.eTta .oli Köss~ JAihmala. /Hänen 'Pirteä'stä iJcy,n"ä.stään lähtc-
fleet ki J1joitukset iU:l1ostivat toisia 'Seuran jäseni'ä !kiinnittä-
mään huomiota lehden sisältöön. Tiulokscna tästä agitatsio-
nista 011. että lahden arvdlclm:us alkoi Ikerta 'kerra-lta k-ohota . 
Ei ainoostaan. ~ehden sisälröön~ vaan ulkoa!Sumtk,ill aleWi'll. ikdh-
di5taa olTOITllio. - LciJn -ilme.stYli uSe!in ikon:cella lk~r1oitottl~lla,. 

Siitä lli.ht icm .onkit) lel1dew arvo vuosi vuooelta koholHl'Utl. 
Jatku.vaa avustusta .ovat lelhdelle antaneet 'ltseat julkisuudes-
sakin tUtuletttt kyn:ä.n'käyJttäjät, [kuten KöSoSi IAhmala, Kasperi 
T ann u, Lauri Sauramo. Bmil !Lindahl, Arvo ja VäinQ VI\J.ori.o • 

. Sepeteus y. m. V,jime vuOS:il1a on ioikaiuen ~Noor,ukailSen. 
numm-o ilm estynyt siististi, iki,njoitet tnm3, ka.niSilelhdet, uS(!,in 
tekstikin Ikuvitcttuna. AIJI:g,jokk'aimpana lehdon II(>Uv~ttajana mai-
nittakoon ,M aiju Utti" 

Vuodesta 19li4, ,j.olloin scu!ra tll opinto,piiJri 'Perustettiin, .on !pii-
rin lehti .. l fsooP'i'Slkelijat :o .olI.pt .. NlIOr<ltkai'scile. suurena tu-
kena seuran jäsenistön kirj'ailisten T1~iköal.ojen avartamis_ 
työssä. Lclht.i" joka 011 ~lmcstYT1'Yt talvikuukausina lähes 'joika 
vii kko ()PiJ\bcmi~rin Ik'Ok.ou'ksissa, on siSläHötllS'it . sekä -ulk.oisen 

asunsa puolesta 6aavuttanut melkoisen huomattavia saavutuk-
sia. kilpaillen: usein -arvOkkUltdessa ~NuoJ1\lkaisen,:o kanssa. 
Si-täpait'Si .on .-:ltsooJJiskei\at :o.dehden arvokkuus ennenkaikkea 

4 
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sen ,kasvatuksellisessa unertkitY.kscssä seuran ~ä'Senistön kes-
,}Quu'dossa, llIii:n !=.a!fittisella Ikuin esieettiseUä'ki:n alalla., m\nkä 
lohtävän se QPintopiir,in Jehtenä jo synnyttyään c-Nuor.lLkai-
selta·~ valloitti _ onnistuen työssään odottamattoman hy\'in. 
Useat seuran 'ky'lläil~ält i'wJtcvat IkiitolliiSuutta ,lehteä Ikohta an 
sen antamassa ()'pashiksCiSlSa !kirjaIlisien tarDumusten keh.Ue· 
Iyssä. 

tMyöS16n .on IraiutiuSipjiTiillili ollut .oma Ie:htonsä .. Tukvaisuus ,., 
vaan Jlu!OT'~rn:paJla ollen ei 'lehti ole vielä onnistu:l1ut .kalloa-
maan arvokkuudcssa ~NuOT'uk'l-isen" Ja «HsoopiskeHjain. li-' 
so~le. 

Jäseni::en iUllostu,ltamiseksi ,kirjallisiin Iharrasteluihin on 
seuran keskuudessa usein iäriestdty ,ldrjoituskiJ:pai!uja mo-
nissa et;i ain'cissa. lPartina talvooa, nim. v. 1917 da -<]8 oli'-
"at Ildlpailut koko talvikaLtdclI kcst,ävät: sekä ythdistettyin l 
suullisen esitystaidon kilpailuihin, yhteisellä nimellä _henki_ 
set kilpailub. Palkin:tuina tkilpailuiss-a. .oli jaetiu a:rvokasta .. 
etupäässä kutakin taideailaa ikäsittelevä-ä kirJa:lIisuutta. 

Kirjallinen piiri. 

Seuran muutettua omaan huoneustoonsa IHeikinkatu 24, jol-
lOIn sekä ~.enkinon että taloudellinen ,elämä ,p'ä.'isi seuro.ssa J<o-
hoa.maan: 'SYlttyi (v_ WiJi8) lTTluklen Osa'St'O!iCIL ohella .myöS'kin 
c.killjallinen 'Piiri_. Piirill funlooWtuksena perustettaessa oH .olla 
seuran ,k~njalllbsia Iham-astuksia omaavien jäserrien y'MysSi-
toonä,. Piirin ympä,lr;hlle kerälyty4vätkin sill<lin seumssa <lIe· 
vat ikUirjamsen 'Ilyön JlaonM'stajaf:, mukana ,useita tunnettlriakin 
nimiä, ilrntc.n ~össi IAhmala, IEmi! Lindalh!, lKaspemi Tantiu, 
Lauri Sauramo y.!Ol. ipjj;rin ,usein' Järjestärni'ssä til.aisuukslssa 
POhdjttnlI ilcifjamsia ' kYoSYmy.ksiä, jäTjestcttii'll luentoja ,kirjal-
li S!uushistmo~sro. y. m. rAllhoorljdhtajana 1Pjj.Ii~Uä toimi' E. lLill' 
dafhil. lMitäJä'll lhooma&vampaa, ei' pi:L'liF dhtillY't Ikyllä'kä,än1Yö], 
länsä aIi.kaoall'sa'ada. smä, vallankumous k.cske.y,tti senldn· toi-
minrum juuri alk·ulm q>äfuslyä. !Myöhemmin tk;yJJä, .kun muu-
kin toiminta seurassa elpyi. on KirjaHinen piirikin jäWeen hc-
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rännyt entistä ripeälJlI(::fu1ä toim~n:ta~". Atiatu!ksena. piiri'n iä~ 

senistön keskuudessa on laajellta'a ,piirin Itoi:mj.maa sekä muut-
taa sät.iuWjä siten. että mUlItkj.n kuru seura.n j'åJsenet voisivat 
siihen ,liittyä. Onhan ,ltseita vuosia' ol1'ut vkeess'fu !kysymys 
«Työläiskynäilijäin yhtymästä», .olisi toivottavaa, että ,piiri 
jaksaii9i ,k'elh ~ttyä Ifi~in v.oimak!ka'a:ksi uotila 'Se iky!kenisi -tulevai-
suudessa tätyttäm'ää'rI ne vaatilJmikset, mitä tuolta, aJa1t-6l1ulta 
kynäilijä;n y'htymältä on odotettu. - sfis kehittyä sellaiseksi. 
Siten o!irsj, ehkä 'helpoimmin 'tuon lkauan ,kaivatun ja. suunni-
tellun «Työ.äiSkynäWjäin lliiton» lj)eru~ta'ITli:sikysymys .rat-
kaistu ! 

Sfurä Ily,hyt Ikatsaus se\.lJrarrnme ihenki-seen -elämä'än 20 vuo-
den roimiuta-<tlja'lIa. K,Lrten arvata sopii -on se hyvin Ikinia-
vaa. nousuioo ja tla,~uJen alillOlJllai'sm va)h\lel!ua., ,joka -1~lmj.Ö 

on ihyvm ominoa'ista JlenkiiöidooJcin, saatik'ka. s~troe ~ärtiestöj.en 

eUWnä'Ssä. a('ooemHdn on· merki'lle pantalva. ebtä seuran. ihenki~ 
Den taS() .()so.~ttaoa v,Hmej,sen, iläJhes PUQ:Ji vuosikymmentä Ikäsit~ 

tä>vän aiarrjak9Ot1 aikaon'3. ila~hdu'tt(waa tkohOiutrnni'S'ta. Kasva-
tusjäl'jesroissä, tioUarmen $um enuenlkatkikea on, tuoUall1'en 
'hyvä-än SUUllmn k.ehittY'1nimm vahvistaa tuleva.isllus~ 
uskoomme. Se saa _rneklät vakuutetu~si ,si'~tä, ,EWtä ,noorisQtl, 
jolla- on kOI'lkeat py.r,klilJn~t, ()n <tuleva~uu~ 

'Toivokaarrrme seuralle yhä strurempia, yhä! Ik-orkeannp-ia 'saa'-
vutuksia henkisen ,elämän a:loilla, sen IläJhti<e9$lä, Itaivaltamaan 
toiselle kaksikymrnenvuoti&l:a~paleelle! . 

Emil Lindahl. 



l\gitatsionipuhe työläisnuorisolle. 
Nuoret työläiset! 

Ne suuret aa:tteet, joita jo Ranskan vallanku.mous kahdossa 
luuditleli , jotka sitten liipi viime vuosisadan ovat kansoja elä-
ilwttälleet Sl)'väille So/öDyen ,nj,iden sydätmih~\ ne aatteet ovat nyt 
toteutumassa. 

Ransk.m ~;~lankllmouksel) våpa'lIs-, ve]jeys- ia tasa-arvoi-
suusaatteen ipikkuporvarWisesLa Iraa'asla ja viiTitlömästä Ihe-
deJmästä on nyt kasvanut !kypsä yhteiskunnallisen vallank u-
mouksen hedelmä-, jOltka pj.nta päivä päivältä .käy yiJä Duuai-
semmaksi.. 

Olemme kulkemassa y,htciskunn3l11isen valllank1Ul1ouksen 
ti'elä, kohti kansan,valtaa ja unmi'skunnan !1yvillvotntia. Sen OlI 
joka.inen 'ajatteleva 'ja ai.kaoosa seuraava nuori. tvöläinen'kin 
huomannut. B lärrnme 'YIhteiSlkunnalHsen vanank,umouksen ai-
kakaudella, oletteko tuJ.oleet ajatelleeksi, m;kä merkitys teidän 
jokaisen työlläJ on tämän va~lan·kumoukso.n jouduttamiseksi? 

Teidän Iluoik'kanne, tYöväenlm)kka on tulevaisuuden 'lmk-ka, 
val1an!kmnouksÖrt tuJ<.io ja ettoäJ teissäl, n'lloret työläiset, 'Ot\ duok· 
kamme tuJevaisuudeTli toivo ,ja että jUIlT). te olette v,aUanku-
mouksefl cosimmäisiä va,rnjoita. 

Vaikkakaan en epäile, että olisitte mjhoi ttanoot, tai ette tie-
täisi sitä. niin san<lttakoon se kuitenkin vielä tässäkin, sanotta-
koon sen vuoksi. että, se eooittaomaUomasti juurtuis~ teidän 
Imieleemle. 

Nuori työläLnen! Oletko selviUä m ikä Dll en.simmäinen tcl1-
täväsi valla'l!k:,umouksen ~Iyvä:kst? Tiedätkö mtllätaovoin ioka-
päiväisen leip'ätaistelull' ohella alat taisteHa itsesi ja JU<lkkasl 
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paremman tuleva isuuden puolesta? - Ensimmäinen toJlmväsi 
on liittyä jä.seneksi omiin !ooJ.;kataiste:luj äll"iestöihin ja ennen-
kaikkea sosialidemokmattiseelll n,uorisoliittool1. Yhiilläi senä ja 
irramsena et suuriakaan voi tehdä vhtaskunna11i"sen vallan~ 

kumouksen 1lyväksi, multa yhteistyössä loislon !lyöläisto\'c-
Tiesi kanssa edustat aikaJmmc suuri'lIta ja voittamatonta voi-
maa. 

Nuori työläinen! Kohoilan sHs sinua mtttymään 50S. dem. 
nuoriso-osastoon. Täätlä yhdessä toisten ikä~siesi tovereiden 
kanssa voit ,kehittää itseäsi .hen'!~is-essä ja nllLm;~llisessa sllh-
jeessa todelliseksi val1unkumoust'aistelijaksi . 

Luokkavaisto. 
Sitä siitti jo huokaus isdn, 
veri viestin sen kofltuhun kantoi, 
sitä kasvatfi. kalpelts lIisän. 
jota äitini itkie1l antoi. 

Bmil L- , 

A. A. 



, 

Muistelmia Helsingin sos.-dem. 
Nuorisoseuran kahvila-ajoilta. 

Kun,pal\auttaa mieleensä Nuorisoseuran kahvilan ja sen pöy- : 
tien ääJressä Vlretetyt mathetJket, oniin samalla kwllkevat sHmicn 
editse monet tutut ka:svQt, jotlka si:!loin näy:ttelivät pääosaa , 
kahvila-islullllojssa. ..Monet 'heistä ovat si~rtyneet laivaan 
Buleva:r<lei!Lle ni'losofeerailemaan -enke1ien l'kanssa, me ,täällä 
olevarl: -olemme siirtYJlee:f: toisiilll ka;hvi!o~hin da lkoetamme säi-
Jyt!ää vanhoja, «-oman kahv.ilan» aikuisia traditsiooneja, ml-
rkä'ii se on .mahddllista. 

Niin. Il!ei!le ~ka;hv~lassa Jstuiil!e, jotka ennen olimme IhaT-
haillcet Puna vuoren ja 'R,uoholaird~ kella,l'i'kctiroskahviloiden 
savuisiss·a ja el~kä omista mielistämme joT!k,unvenran ihenke-
vissä 4'lmapjioreissä, a:1koi soo1ääl1 oikea iloi'sloai'ka, saades· 
samme <oman kahvilan, Uoka pidemmän ajan oQ.U ollut nuoriso· 
sellralaisten ,ihanteena. 

Missä määrin kahv;ila JieI1'OOkin ollut ,taloude1J;inell yritys ja 
ajateltu ,tyydyttämään seuran jäsenten fYYSoi'llisiä iravin·non 
'tarpeita, niin muodostui se heti ,whmp.itäen sikSli ,henkiseksi 
keitaaksi, Jossa jokainen Ikäv,i .märehbimässä sielullensa vir-
Ikisty-stä ja tYlhjentämässä sitä: tietojen JiT~akuonnitusta, 1Qka 
viime näkcmän jälkeen ·oli 'kasaanwnut. 

Mlek1i-rjoiManeella, oHcn «puuaisen mytJoly,n.» yksi pi.eIl'impiä 
ilta·astikoka~ta. on suuremmOKlen nauti'nto 'palau~taa mieleen 
sen a:~k,ui9ia iltaisfuntctia ja ish(jia, kuten iKössi A., Kasperi 
Tanttu, V. Ibhimaeus, Riekkinen, A. tE. Lahti, Kotilainen, lii,lma 
Hy,nynen, Uuno Alen, Väänänen, ,kaikiki kansalaissodan ai· 
kana tai sen jälkren kaatuneet, ammuttu, tai vankilakuriuu-
teen ,sortuneet, sekä lukemattomat muut vielä elossa olevat 
ja Nuonisoseul"assa toimivart toverit. - - -
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Nun, Kössi .MImala, kUkapa -ei muistaisi Ihänell V'Ojma-k'kaan 

midlekästä kädenpuristustaan ja cterve»-sanaansa. Suupie· 
lessään eng}an~.lai9mal!inen piippunysä ja veitikka silmäkul-
massaan antoi uscin lupauksol1 paremmanpooleisesta kahvila-
istunnosta. Kössi .A., kirjallisesti Sivistyneenä' ja syvän .elä-
mänk~emuksonsa lPerustoolila (1ij ·dhdottomasti rnä'idten kah-
vila--isbmtojen herikinen <keSkus. 

lKeskustelu saattoi kulkea ensin päivän yleisessä poimii-
kassa tai selrran sisäisissä asioissa, väliin taas .kinailisuuden 
ja taiteen aloilla ga päättyä Decameron juttujen. ~oistavaan 

räiskyntään. 
tHä:nen satiil1iset näkemyksensä saattoiv3lt rkävu11Inätki11 

keskusteluaiheet nau-tintori:kJkaikSli , ihä.nen voittamaton opti-
misminsa saattoi epäilHänkin "uskomaan ja innostumaan. 

Muistan vielälci.nelävästi erään mahetkenl 1918 keväHal-
vella Nuorisoseuran %:ahvila'l1 tupa1&apuolella. Ilmassa oli ilta-
vaittavissa jonkin~aista painost usta, epätoivoa, ciJkä,pä - pel~ 

.kuruutta-ki'll. 
J1än, Kössi A., tinkimältön vallankumousmies, ja me toiset 

myöSlkin tavallaan, mutta ,n. s. kehityksen miehiä, keskusJ:e-
limmc yJeisestä tilanteesta. SiJloinen poli-iltinen tilanne oli 
romahd uksen kynnyksellä ja me katselimme 1ulevaisulltccn 
hyvin pessimistri.sesti. Näimme ,Iuoklkasodan tuloksetta yJei-
sen hettkige{1 .rappelbtumisen ja taa1ntllll1u'ksen. Mutta Kössi 
A .• uonka voittamaton opHmismi ei- täHäkä'än ker,taa ,pettänyt , 
vastasi: Mitä .tämit sittelll rnenkitsisi? Mitä ,menkitsee vuo· 
sien, vuosikymmenien ja vuosisatojen I[}äennäinen pysä.tJdys 
ihmiSklmnan kehityksessä maaHma~aikkeuden Ja mittaamat-
toman ajattomuuden .kanna:lta k:nsotluna. Olettakaanunc. 
että Suomen työväenl(l(ikoka tu lee ,tässä taistelussa lyödytksl. 
Saattaa ralla, että seuraa vuosien. ,eltkäpä v.uosi:koymmem.ien 
taantumus, mutta "Ylhden tai IIseanunal[} miesPQ1ven jälke~n 
seisomme taas Ikorkeammalla !kuin llroskaan ennen. - - -

Me vaikencmme, va'i:lcl<a olisi vieläl Ylhtä ~a toista todistDtta-
vaa . mutta nuo - rodistukseh hmtu vat ny,t :niin näperte levän 
pieniltä . - __ 
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IJ05 iKössi A. oli, ei yksinomaan DoH!iikan ja i}(,iriallisuuden 
leräväsanainen arvostelija, vaan myöskin Boheme Ja Deca· 
m~ron duMulen mcstar,j, lI1iin oli Siitä myöskin Kasperi Tantiu 
eli .. Casparus». Hälll, j()ka kyllä 'oli runoilija muussakin mer· 
1k,~tY1kscssä, kuin leveän nunoiliia\'lusettLnsa, 'lluk·ka\llierun ,hän· 
llyslakkill&a i-a iJdrtkastettujen, mukavasti mu:hkistuneiden hOll-
su'jensa vlloksi,- oli enl1'eokaik;kea ,ka'hvila- ja ikatufi'losO'ii, 
hl~morjsti, savoJa'ishe.imollsa par,haimpia. loppumaton ~!on aihe 
!Nuorisoseuran kahv~lassa, sekä Ikokous- ,ja iHamatilaisUll'ksissa. 

lNä~hin ede[.JäJmainittuLrn'Tl', sekä: yleensä !kahvila-lstuntoihin 
liittyy eroi.ttamaHomasti <Melsänooika», «Nuorisoseu,ran 'TU· 

,nojlila» ja suomalaisen lemmenlyrikan parhaimpia ihelslkyttä-
iiä. CpäilemäJtro. 'Ovat runoiliUa «1M.etsänpdiwn,,. Nuorjsoseu-
,ran 'kahv,i.lassa ,nä'kemä't «:povetl' ler,tut», sekä sykDröisel hius-
palmikot, saattaneet i'lmoil1e tkumPllamaan, monen monta runo-
helmeä. 

Jrosik'in mOllli jumalatar, joita <GMetsänpo,ka» Nuor,isoseuran 
'kahHan nurkk-apöydästä' ,tähyili, onkin tipahtanwt ,kor:'k:euksi·s· 
taan 1a majonnut o[.emattom1in, >niin runOjen kauneus elää 
ikuisesti, sHlä ne {)vat Juoiansa lkauneus'k·a.i.puusla palavan sy-
dämen linspiroLmia. 

Mu'tla s-iirty:käämme «IMetsänpoia.n» ,t)urJd<apöydästä isom-
paan lkoes'kipöytää'lll,. sillä, y,hä ,uusia Jtovereita saapuu. - - ~ 

Histälytyvä't 'Ovesta sisään «tytöistä parihaat», A'iri, Maiju, 
A'nni, Naimt, Sylvi" sekä V. V., «Nuodsokodin" pe.ru&taja jä 
opettaJamme, .naispsyik'ologisti, lAarr'no lA<ra, Marx'in ~allollsoppi
järjestelmten seHttäj~, rahammisteri lKalle K, iKaa<r,lo V,ialen, 
talousoppillut iliän·koin., eten'killi «Punaisen my,lIy-n,. talouteen 
nä'hden. -Ollen sen va'khuin-en 'ilfaistuja, filosofi Olberg, seka 
nllorsosialisti Berglhäll ja ana.nk:isti Ha,rjnen • 
• He~~ahtaa vielä ovesta Matti La'pin agHaattoripalttoon ku-
.\Imut li-eve ~a maailman!11iehen totbuneisuud-el,la tehty ,rus'kea-
Ihansikokainen kädenHilke ·antaa meille vakuutuKsen, että 
saamme kmllla pruremmanpuoleisel!a katllpylväspaatokseUa 
esitettä'väm jotain päiv·än tapauksia ja 'kun vielä kuulemme 
<rappllsis·ta 'tai tllpaklkahLfOneen puoldfa pa1hanpuoleista ääntä 
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vallitsevista epäkohd~sta seuran ikahv·ilassa y. m. d()iminnassa, 
niPn voimme olla vaoroTIloia, ,cttä, ~. l1anski'ult «maallinen tomu-
maja" 011 ~l'Ctimiten ,keskellämme. 

J(un me 'I1äin sitten alamme olla par.emmanpuo!eiscssa 
äänessä., niin tupakkalllUoneen puoleHa suunnittelevat ravin· 
tolahaHinlPon miehet Stark, Salmela y,m. kein.oia millä saisi vat 
mei<län ääncnkäyttömmc tuntuvasti vähenrymään, sillä hei-
dän kä-sity'ksensä iffitlkaan se ei tuota 'kahv:ilalle h)Toja, vaan 
pikemmin päinvastoin. - - -

Oli miten talhallsa, 'kuitenk in me säU)'Itämme äänemme ja 
paikkamme .kahv,ilassa siihen saak!ka, kun- kahvHall tyttöjen 
.. häätäminä ,. klJ:o 112 käydessä siirrymme toimiston puolelle, 
josta taas pIloliyön jälkeen ra vintolahoitaia I thimaelfkscll, tai 
«isäntä» Ylandcrill kahoituksista vihdoinkin poistumme ka· 
dulle. - - -

Bulevardin kulmassa, kun ..Metsänpoika" ja Casparus palo 
mwtuivat Espikselle. ~lyräillen lK.össi A :n .runosäettä: "Syys· 
yöhön jylhän SYdlkeään k·äy .matkamiesi kurja », niin mt: 
toiset IhiHalleen etäännymme ,mikä minneKin, mutta etupääss il 
PunavlIoren ,himmeiUe 'kaduille, Jossa IOI)utliset päätelmät teh -
dään ,illan keskustelujen johdosta. 

Sepeleus. 
J'./ 



•• - • • • (lj~~~ • • •• • •• . , 

Ä itini haudalla. 
Ilta on tullut ja tyynenä läi'kkyvi tohti, 
la'Skeva aurinko auferepuviä kultaa, 
nurmehen nousev~ heledt kastehen lw/met, 
nuorten lehtien tuoksua tuulonen henkii. 

Astelen äitini haudalle {JOlkua pitkin, 
mlssä mä ennen lapsena leikin ja lauloin. 
Paljon O/l muultun/lt vuosien vlerähtäessä, 
paljon on muutfUnllt matk(I(Wo ihminen itse. 
Tuossa on kaatullut aita ja lahoova portti, 
tuossa on perottn pelto ja lupaava laiho, 
tuolla on «holla nuori ja nouseva metsä, 
missä mä enlWll leikkasin veika/en viljaa, 
(uoUa on Illlwitu nuoruuslempeni lehto, 
missä mä lempcni leikin ja itkin hiljaa. 

Tuolla jo näkyy kalmistokoivuien yli 
valkean kirkon kanvaksi, kmdfava risti, 
tuolla jo näkyy tornin korkeullessa 
pyhiiisin kaikuvat, kauvaksi kuuluvat kcf(of. 
Kellot 1U} kutsuivat armaa", äitifli. tänne, 
ainoan {olItuni, korkeiden koivujen u{{e, 
minä jäin yksin, äitini' ilo ja suru, 
kuolemansanoman, sain minä maailmalle. 

Kukkaset tuoksuvat, käköset kUvaten kukkuu. 
lahdelta kuulull nuorien nauru ja laulu. 
Tuossa mun äitini armias nurmessa nukkuu, 



kummulla kukkia vähiin ja valkea taulu .. 
Skllli ()Il sydän, siellä on silmift ja kädet, 
siellä on hormajat /lapset ja korkea olsa, 
mihin minä viimeksi suut elin sllrevaa uiiiil, 
tietäen, että et enilän me konsana nähdä. 

Viimeiset sailaS;, äilini armias muistan: 
~»Nyt sinä (Jo/kant lähdet laulujen maille, 
kauvaks~ suo SUlI kor kea luojasi kutsuu. 
m/nel sinun äitisi, ainoa opeltaja$i, 
petetty, jiitelty, sorre/un sukusi suru, 
saan pion muuttaa, muutan muistaen suu. 
Poikani, kulkeos kauniisti, muislaos nulO," 

KummuUe vaivun ja kyynelet puloan muUaan, 
itken kuin lapsi ja viimein nyyhkyhyn nukuII, 
aamulla herää" kUIl piiirvyl kunnaita kultaa, 
äitlni f1mulal1a kiiltilviit kastellen helmet, 
korkeissa koivuisSlD leJ'hkää lempeä tuuli, 
käkönen kukklm ja lewonelz srl/ehen lentää. 
Blämä, elämii kutsuu kuoleman mailta, 
nousen ia eli/II iälellä olevan osan. 

Kasperi Tantfu. 
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Guurholmassa. 
TuurJloLman saaren jylhön jyrkät kalliot ja satavuotis-pe-

täjät ovat jo monet ~csäl saaneet tervehtii, vi.\Hn '\uonTlon 
raikkaudella, viemikseen, iloisen riemun Ikyllyyttämät IH:gin 
sos .-<lem. Nllol'lisoscuran jäsenet, iotka thctikc!k.9i ovat iJll?itlä-
nee! arkisen aherlelunsa sy,nnyttämän yksinäisyys-orpoudcn 
ja kilvan kirmaten koettavat ottaa osansa vapaan Juonnan va-
paasti vaahtoavasta rtemuien maljasta. 

Ja ,kuin jumalten ,kädestä saatuna lahjana on Tuurholma 
«maantict-ecI]1sell» asemansa puolesta fiä,häll taTlkoitttkseell 
mainion sopiva. Sen sametiJlDcl~meä nurmi on kuin syntynyt 
vastaanottamaan les'kisiuokslIsta lömähtelevicn neitOSten ja 
nllOrtJ'kaisicn 'PQ'liennan ja sen syvenny;ksct nurmikon kal-
veissa ovat kuin leikilliseen y,Jlätyksecn valmiit .hiippaasjuok-
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Tuu,holmo .. " 1919. 

SUli rusotarta kohtaan ja ta valli sta p,roosallisemman ,kUP'cr.kei-
kan muodossa. 

Sen vii1akkoää'ret ,tarjo-sivat Ikuningas- ja, orajapalloilull läpi-
pääsemättömät maalit Ja hiek'kainen rinnereuna on itseoi'keu-
tcttu kuulan ja keihään sta·rttausarcl1a . 

oKaik,ki vaI·loHtavan nUOTuu.dcn voimalla on saaT,en tuuhea·· 
lehväqset JWivllbk~n taivutettu apuaan al\tamaan todellisen .rie .,.. 
mun ja ,hyödyn ijakeUuss-a HtseniS'tölle . 
• Nii.npä kisakentä'n Ilaidassa ,jo vaari-ikää tavoitteleva Ikoi:vu-

kin saa usein, sutm,unmihymniä 1uoIlnolle soittaessaan, levit-
tää tuu'heat lehtensä suojaoksi «Nuorukaisen-» kuulrjoiUe ja ,lu· 
kijOille, saaden' pa:lk'kioksecll suojafeiltaan vain nenäkkäHil 
'ky,nsipis!oja .kupeeseensa ja väoommän. ystävällisiä nOjailuja. 

Mutta saa'Pil' se toisinaan seuora,k&OC1l Ihenkev-än IDecamer()-
rythmänkin ~i!os:ofisine atlatll'ksi!1een ja 'poliitriset keskusteliiat 
kannullvalajaisineen . lKokoo'll,tUll'Pa sen 'kupeille Jto:isinaan seu-
ran johtokin 'Pitämään pieniä' «penheneuvottclujaan." 

'M'Yöskin ainooHisen olemU'ksemme hyV'invo.nnin alttarille 
saa se uhrinsa kantaa, nie!emä<\lä reippaiden kokhpoi'kie.mme 
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synrwttämän pororoihun savunkatkun 'puuropatamme paah-
dannassa tai kahvipannmnme 'keitännässä. 

Ja ei säästä nämä {)ikc<lIt ,.,materjaaliset materialistit» -edes 
naavaisia kuusiukkojakaan. vaan lraapustaen ja ,riipustacn tou-
huarvat näiden hepeissä voileipineen, maitokannuinccn y.m. iä-
senistön suuressa suosiossa olevien, tarvikkeiden kera, iloisina 
ja reippaina. 

Ja siUoin kuin leik,kiin mb~mena ja ravintolan antimiin ak 
taan kyUää:ntyä kes'kipä<ivän 'keltaisen kuumassa helteessä, 
kutsu,1I saa!ren maUTun ,ra'i<kk<rat r-<irmat valvathnsa iloisen Te-
mak'kaan vesisotaan, veiti~ka silmässä vyöryvi"in laincihins:j.. 

tfyväillen., 'kun pyJlään koskien, ,lipuilevat sitten laineet ku-
kan norj1ssa iylön varsissa ja kuin vtlliin leiskuuTI kutkuttaen 
hipuilevat <ne poikien val'haismrehuulta uumoHevia jänteitä. 
Nauraen! ja laulaen siinä sitten suihkut lentii päin sinen ,kirk· 
!kaila silmiä ja vasta heräävän nuoruudenelon aavistusta um-
puilevaa povea. 

lKun varjot alkavat pitenemään ja 16kin vinhasta virmasta 
veri suonissa \"elloa. rnifn stlloin Tuurholman. keltarnen ,hiek-
kapolku pukeutuu laskevan auringon ·kultaisiin sädcldehkuroi· 
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hin ja kutsuen pyytää tallaamaan kukka\ly'ötään, !kuin suloist:t 
sy.ntiä tohdäkseen, kohti ,kielletyn alueen sammalrotkoia ja sil-
kin hienoja .heintk'Oita. uneksumaan 'ru~hohteisista mieliku-
vista. luonnon soittaessa ilmlavir.ttään elämän tulipunaiselle 
nuoruudelle. 

Puhjennut kukka. 
, 

POllen kauniin kaarroksissa 
kutsumusta kllumaa. 
kaipausta kaJsellissa, 
JlIllllillunsa huumaa. 

Kyps.vysääntä veren nuoren 
kuulematta kulkee; 
alle kuvankuufliin kuoren 
lapsisielull slllk(!f!! 

= 

Emil Lindahl. 

K. V. 



Hiukan sensuurista ja muutakin. 
Hän kuuluu menneisyyteen, jumalan !kiitos. Ei,kä nyokyinen 

polrvi edes muista se.!la'ista ol'leenkaan. Siksi 'On .ehkä paikal-
laan muistutella .mieleen niitäkin, k05lka tässä on puhe seuran 
vaiheista kahdenkymmenen vuoden aikana. 

Näin 'hälJ1·et taas eilen kulkea laallUstavan ,kalua pitkiin kuma-
rassa, katse maahan ~U'O'tuna ja musta, kulunut ka,rvalakki kor-
ville vedettyna, vaikka .keskipäi,vän 'suviaurinko laivaalhl 
poltti. Pa~jon ei juul1i mies ollut entisestä<än muu.ttunut: sama 
pirullisen inhoittava ilme kasvoilla, sama likaiseksi ku11lnut 
villainen :kaula'IUna J~uoJ.imat tomasti käännetty ·kaulalle ja sa-
ma päivänlPolttarna ta)vitakki 'kuin kolmisenkymmentä vuotta 
sitten kun Jlänet ensi kertaa ,näin. 

Niin, a'iva<Tl samannäköhten kuin siUoin, jolloin minwt tkirja-
painon asiapoika·na lätJeteMiin viemään painotuotteita .hä-
nen tarkastetrtavarkseen, Silloin nimittäin oli venäläinen 
pa,klkova!ta fkuJk'keimmillaan" ja maassamme oli m. m. ennakko-
senssuuri: 'kaHdd painotuotteet olivat ennakolta alis-
tettawat tankastettavikSli ja jos niissä -ilmeni jotain «vaaral-
lista», :karsiWin se a • .motta. Varhain aamuSi-n iokapäiväiset 
sanomalehdet · alistettii!n rtar.kastukseen, ja «sensuuorista» sit-
ten .riippui, saivat'ko ne iJmestyä s~!laisenaan vaiko ei. T uo 
tehtävä kuului meille pojille ja .monasti, 'kun tuo itsevaltias SII-

vaitsi tarkaste1'1a lehtoä tavamsta kauemmin, sai a~van syyttä 
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mielipahaa viipymi'sestä mu.ka. Muistan monasti tuNeeni ,:,icltå 
itku kur.kussa pelkästä! .kiuknsta. Ja sii tä syöpy,i välhi.teHell 
viha tuota virka valtaa edustavaa oliota kohtaan mi-eleen j<t 
sydämeen, hänessä kun oli useimmiten syy viipymiseen·. 

Eerikinikadull alkupäässä dIevan kivitalon yHmmässä Iker-
raksessa tuo I1,nhottu \lirkamies asusti ja sinne oli mentiilvä, sao 
toipa sitten taikka ,paistoi. Tava!lisesti viiden aikaan aamu!la 
valmistur päiv.än sanoma~elhti ja siHoin ()U· lälhde!;tävä mkkeeHe 
rnin'kä Ikintut suink'in kannattivat. I3vääiksi varoitettiin Vlisusti 
Stmtuttamasta tuota ,pelättyä> ,herraa. Y'ielä oli mentävä okeit-
liöportaita ylös, Jl iljaa tictystiki.n ja varovasti kOlkutettav<t 
keittiönoveJlc, jolloin usein unclias, ärtyisä palvelijatar avasi 
sen repäisten lehdet tuojan käsistä vieden ne .her-rallc6n. Por-
taissa o~i sitten odotettava Ja auta armias, jos sattui illojaa-
maan kaidinpuuhulI tai; is tumaan l>orta t1la - kynä silloin «sen-
suuri,. paJjasii karvansa. 

Mutta tämä sellsuroiminclI ei ainoastaan ulottunut painct-
tuun sanaan vaan ulotettiin se myöhel1lmin iHamaoojclmiin j<t • maksoi ·tämä toimitus viiS1i .markkaa - mikä ,itse asiassa vai-
·kuttikirr pääasial.ta! Ennenkuin iärjestysviwnoma-isclta sai 
luvan toimia minkäänlaista ooielmallista ' tilaisuutta 01i si·ellit 
suoritettava ohjelma ensin sensuurilla larkastutettava. - J(aikki 
puheet. ·,runot ja esitettävät näytdmät olivat tar1!;:asti mää'I'l-
toltävät ja esite~mät vaadittiin ,kokonaisuudessaan nälrläviksi. 

on melko hankala siiJlen aikaan toimia iltamia, tai mi11kä-
laincn ohjdmaHinc.n tilaisuus twhansa. E'IISiTlnä'k in oli vaikeata, 
jopa toisinaan suorastaan maihdotontakin saada ohjclmanstto-
rittajia. smä vasteumicliscstmät1J ~tsekukin ttalusi mennä suo-
raan suden SUlthun. Ja joskin ääflimmäisiä 'keinOja käyttä-
mällä saikin esiin tyjän lupautumaan, niin tämä valbn Ikaunis-
tui kuullessaan er.ikoisticfoja tarvittavan ohjclman sensuToi.-
miseen. Monasti sai,kin t·yy!;Yä Pellkkäi~T1 lllpaukscen ja umpi-
mähkä·än 'keksiä jdkll ·laaja ,aihe - käY'koon sitten miten kävi. 

Paitsi ,tätä. oli tästä ,hankaluudesta sekin vastus. dtä väki-
sinkin 'kaikki jäi viime hetokeen da monasti vaadittiin Sliltä, joka 
sattui Soosuurtssa käymä.än il:ekseiiäisyyttä ja valppautt:... 

• , 
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saada titon tkenrassaall' tarpeettoman Y,il1kamiehen ,hyväksyva 
allekirjoitus, jota ,paitSi ei ollut mentävä pol·iistl<amariin. 

SeHaista se oli. 

• 

lMuistanpa aivan ,hYvin miten pimeimpänä Bobrikoff-vaina· 
jan .halJi.tuskautena oli saatava sensuuria thyväksymään oh-
leimaa Nuordsoseuran ,toimimaan .t1uoriscrjuWaan vuonna 1904 
YMoppilastalol!a. T iesin elltä se tulisi o!-emaan vaikeata, oh-
jelmassa 10m oli runoilija J. Iti. IEpklko-vainåjan puhe, 'loka oli 
saatu ·!upautllmaan jll'IJliin. Sitäpaoitsi oli vielä OOJdelmassa kir-
ja~lija :AJrv,id l'änn.efeltin tilaisuuteen 'ki:rjoittama ker,tQmus, ;hän 
kun ei mi1lä·än ruvennut pahujaksi Vailckakin kertomus oli 
aivan viaton koulupoikamuistelma «iK-uninkaLtten 'seurassa~. 

saatoin aavistaa -sen olevan kompastuSlkivenä. Mutta kun ktn'~ 
ran juhlan suhteen oli niin: paljon puuhattll, ei sitä mitenkään 
voitu jättää kesken, Tå..Y'tY'i yrittä'ä paJlhaansa. 

J-ik'kllpoikana v~edessämi tlldlle :a.hmabille painotulOtteita, täy~ 
tYi' käyttää keittiöpor,taita, sillä meitä oli- ehdottomasti kiellett)o 
katuporta,ita kulkemasta. Ny,t .olin rohkeamp~ ,k'uin' sHloin, 
nousin y~imDä'ä,'n 'ker,rok'seen ja S'Oitin ov;ikclloa. 

IOvi avattiin v-arrovasH 'r~olJ.een, Iniin paJjon 'kuin rautaiset 
Iketjllt myönsivät. Vasta sel1tettyäni asiani pääs~n sisälle. 

I«1Qlkaa ,hyvä», saootltiin. 
Varomuuske!jjut IkiinnitettHn 'lludeHeen. 
!Sain astua ·eteiseen. Vlihdoink.i-n. >&i,ls jokin selviö tästä s'!la. 

per;äisyydestä", jo'ka jo aikOja .sitJten ~Iltoi ·aihetta Ylhteen jos 
toiseenk~n anvailulm. Paharbhajuinen ummehtunut löyilkil 
tulvj .vastaan. 

lKaikkiaHa minne katsoin 'I~äli:n vain täJytettyjä J.inluja. Niitä 
'Oli 'kaappien ja uunien. pääUiset täy;n.nä. Nopeasti tein jGhto· 
'piHttökseni: -olin eilälintieteiiHjän kodissa ,ja sitäpaitsi tohtorin. 
MuNa eikö isänmaa voinut .hämeH!e tarj'Ota ja'lom'pa<tkin tehltä· 
vä!ä, <kun .rnoJroma J.ikainen omustaamistyö. 

lAika 'kauan sa'inkin odottaa., ennelhkuj,J1l mitä'än kuului. Vaan 
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sitlc nuo tutll1lomaiset laatmslavat ask,cleet tLtl~vat vierei-
sestä ihuoneesta ja etei5een ilmesty,i m1es 'korkeassa kamia-
lakissa) talvitakiki y.Hään ja kallossit jalassa. Mikäli hä1märässå 
saatoin i}momata~ niin oli hä'n maJldollisimman huolimatto-
masti puettu. KlU6voilla -oli tuo sama pi ru.!inen j.lme. Oikean 
aitoven.ätläisen v,irkava'~lan uskollinen eSitaistelija. Sama kun 
kymmenisen vuotta sitte1l! 
MahdoU;s~mman nopeasti tahtoi ·hän päästä minusta selville. 

Avalen oven ~län viibrosi sioSään . 
«Mikä 'Lsia.na? Häll istahti pöytänsä ääreen. 
" Olisi vain Juhlaohjelma tarkastettava ja ,hyväksyttävä .• 

Hän otti {)jcntamani thakemusasiakVr1jan .. 
. dutllia ja jllhlia va~n 'huoHmaotla va~kavasta ajasta _, :kuulin 

uJ<;kelin wpertaJVaTII itStm:SCClIl ryhtyessään lukemaan ohielmaa. 
Venä}än ja Japanin väli.nell sota oli. juuri saanut ()noottoman 
käänteen ja tämä .seikkahall se tUIltui virkamiestämmc huo· 
lcshl'tlhwan, Sillä siitähän hänenki11 asemansa ,painoylihalli-
luksen. afaiscna vinkamiehcnä r,iipplIi. Hän oli tiet-ystikin ikyl-
lin tarkkanärköinen ihuomaamaan asemansa arveluttavaksi. jos 
sola IPä:ättyisi omtettomasli. 

«PuhUiana J, H. Eli<ko. - Enkko? ~ IHän 'I1Osti katseensa 
papertsla, 

I«Ni'in. E1'kko. Hän on Iru:t1o·mja~. mäin ,hyväksi selvyyden 
vlto'ksi Ivaslata. k>un ei arvoisalla .herraUa näyttänyt 'olevan ha-
juakaan- tuosta siihen aikaan kyllä'kin tunnetusta 'hcllkilöstä. 

i«Rmldi:1ija. aivan ,niin. ~ Hän Jlä,ybtli muisteJevalb. eNo ja 
mistä 'hän aikoo puhua? Nuorison pyrinnöistä ja ihanteista ... 
on tiililäl1 kirjoitettu. Niin, mutta sCl~laisoon avaraan. aihee-
seenhan voi soveHuttaa mink~laisia päivänkysymyksiä ta-
hansa.~ H än hemi ,hakemuksen pöydälle. eToollaiseen en voi 
myöntyä. Määräys kuuluu, että puheet ovat sanasta sanaan 
kirjQiletta va t. ~ 

,T LlI,in toivottoma'ksi itrhlamme sl,hteen ja ,päiHin ·koettaa 
kaikki. 'Eihän El"kolla sen puolesta oltu kysytlykään, mikä 
hänen. puheensa aihe on; oli vain menk-itty mahdollisimman 
viaton aihe, päästäksemme mahdollisimman helpolla v'i-ran-
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omatsten kiiraSltulesta. Sitten sunnuntaina voisi Erkkoa va-
rottaa. Vaan jospa tämä nyt 11hkaa k iel tää koko juhJan iäT-
'jestämisen. Päätin 'tavalJla mil~ä llyd'llä saada ohjelman 'h y-
väksytyksi. . 

..]a mitä on täällä vielä. Jär.nofcli ... kertomus. Anar-
kisti! IEi, ei ! Se\laisesta tluorisojuhlasta ei tiiliä kertaa tule 
mitään! ,. 

«,JärncfcJ\Nm 'kertomus 0]1 va~n, aivan viaton koulupoi,kajutltu. , 
ei muuta mitään .• 

",Onko temä kertomus? 
«'On .• 
A'nnoin sen ,hänelle. 
_'Kuninkaitten 5'E!urassa _, Jlän luki~ «Minä en ainakaan voi 

yiksin hyväksyä' täoHaista, se on aHstettava Pa'inoy,lihallituksen 
harkittavaiksi. T ulkaa huomenna kuulemaan .• 

Va~klka'kill jo oli perjantai päätin. odottaa ,huomiseksi, ,kun 
huomasin ellei asia täUä kertaa olisi ratkennut ooukseni . !Kun 
seuraavana päivänä menin oli ukko.-pahanen kuin mUuttunut. 
Kaik'ki o.li hyvä'ksytty ja maksu - taksan mukaan ! 

IJu·hJa vieteutiin harvinaisen, onnistuneesti. 

• 
Vielä pieni juttu. mikä sa llui Nuorisoscuran asustaessa Vii· 

honkadun 7 :ssä Virolaisen JiyväntekeväisY'ysscuran vuokraa· 
massa huoltc lIstossa. Siclläkin joudutWn korkean - esival· 
lan kanssa tekemisiin. Kun Ijuhlasali, mikä käy,lcthin kO'ko.llk· 
siin oli verrattain IPieni • .että .Y1leisen ,jUaman jårjeshlmi·nen 
olisi tullnt kanllattamattoma'ksi, siihcn kun piti hank1\ia poliiSi. 
IUlla sekä suorittaa vaivais- ja köy.häinhoitomaksut. Jo!'. 
sensijaan iärjestäisimme iltamat iäsentcnkeskeisinäi per.he-
ilfamina. Qlisi säästYltty tlt()sta vcrosta, mikä oli väMä vaille 
viisitoista ,mark.kaa. P.ääbimmc y,ri.Wiä ja onnistuikin tämän-
tapainen iHaman järj.estely muutaman ker,r an aivan mainiosti. 
Vähitellen 'kasvoi rohkeus. Piiiisy!ippuja my,ytiin rajoitukselta 
kene.lle tahansa ja eräänä iltan.a osti lippunsa myöskin -
ka,ksi etsivää. 
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Näin tuli esivallan tietoon miten voimassa olevia s·äädöksiä 
y,ritcttiin kiertää ja puheenjohtaja ~Hugo Juvc!a). sai tästä 
syystä v,il'almsen ,kutsun saapua po!iiSlimestar~n puheille. Hä-
nelle ei ilmoitettu lainkaan syytä ja päätti siis olla tietämä-
tön Ika'~kesta. tPol,iisime6tul'i närytti .Iuiman ankaralta : 

',.:OleNeko se ja S'e?» 
,<Olen! » 

«Teidän seuranne ei noudata sää-dettyljä määräytksiä ilta-
mien suhteen.» 

,TäJlöirt pO'liisimestari oli 'P'ysäJhty,ny,t a'ivan pu.heenjo~ta

jamme eteen. Asema närytt'i todellakin uh'kaavalta. 
«Olemme vain toimineet iäsentenkeskisiä perheiltamia . 

omia jäseniä vanton . _ .", y,ritti puhect1lj'O'htaja lieventää. hy-
,vin tietäen mish .olli ,kysymys. Tuoia oli hän juuri sitä'paitsi 
aiatellutkin. 

«IValehtelette. Minulla o.n ,tässä iuuori kaksi pääsylip,pua tei-
dfun viime lauantaiseen ~'1tamaan. Ne ovat myydyt aivan vie-
rame henkilöille - ka'hdelle konslaapeUrne etsivästä osas-
rosta.» 

lPoliisimestari piteli Ikädessään kahta pääsylippua. Aivan 
oikein, iuu1'i tuonväris'iäMl1o ;].jppuja v.iime lauaJ1ltaina oli 'käy-
tännössä. Puheenl,i'!:jhtaja joutui hämiHeen ja varkeni. Ja mil-
lä/pä oikeastaan p-uolustaa too!laista ilme=istä Ttkosta. ei voi-
lnut .teeskennelJ.ä 'tietämä!Uömyyttä!, sdlä siitä oli julkisesti tie-
doitettu v~ranomai~n puolesta. K'ai tästä' sakkoa tulee aika 
lailla., Poliisimestari :k:älVeli v,irkahuoneensa nurkasta .toiseen . 

PuheenJa:htaja ei ti.onnyt Imi,tä sanoa. Kaikkiin sitä joutuu. 
Voivathan ,ne vark<ka k,ieltä1ä seuran koko totmj,nn.an. V'iimein 
hän sanoa tokasee: 

,,(J(aikista sää'llnöksistä ,hu01ima!ta olomme siksi kohteliaita, 
että jär~estysvjranomaisille my:'fl1lme pä<äsy.[ippuja kaiUiin ti-
laisuuk>siimme, milloin vain suvaitsevab 

lKun hän ,kysyttyämme 'kertoi yllämaittifun keskustelunsa 
POHisimestal'in Ikanssa, .ei hän !a~nka,a·n maininnut, mitä tuOhon 
vastatNin. Mutta k'Oska kdko jutusta ei sen enempä"<ä kuulu· 
nut, arvelimme poliisimestal'in tIlOIhon vastaukseen tyyty.neen . 

• 
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Kerran oli aika täpärällä. Oli saatava i\taman ohjelma sen-
suroiduksi. Ohjelma oli valmis. s. t. s . .aivan umpimähkään 
oli merkitty puheitten aiheet, runojen nimet j. n. c. Ojensin 
anonmkseni.. H ~r...,iö otti sen, 'katsoi sitä tankkaan ja sanoi va· 
hjn~oniloisena : 

cSaduHahan pU\~ttuu kokonaan nimi.,. 
Saamari, ajattelin itseksoni. Mikä tässä neuvoksi tulee, jos 

tuo kuvatus siitä syystä kieltäytyy hyväksymästä ohjelman. 
Ja tuskin enemmän ajatellen sanoin mahdollisimman vakuut-
lavasti: 

«Sadun nimen olen kokonaan unohtanut hak'emukscen mor-
,kitä. Sen nimi on: «Pyhän PielaT'in suuri kalansaalis_. 

ISe auttoi taas tällä ,kertaa. Nimi kirjoitetNin iltamarhakc-
·mukseen. M aksoin ja poistuin . 

• 

Kun ltäin hänet eilen laahustavan kaupungin kahtia, muis-
tulli hän minusta entisajan kummitusta. Ja sitähän hän itse-
asiassa oli.k>in_ Aikahan - tuo suuri parantaia - on tässäkin 
Slfhlecssa saanut peri,npohjai'scn muutoksen aikaan, s~!lä scn-
suuria ci enää tarvita. 

V. V:la. 



Entisyys ja nykyisyys. 
2-kllvaelnuutterz näytelmä. 

HeJt lki~öl: 

11 Ulllu 
Valkonen Tyttö 
Hamnaa Tyttö 
P'U1\a~l'Cll Tyttö 
Yksi mies 
lMuul\:lmia tuntema.ttomia miehiä. 

ENSIMMÄINEN KUVAElUMA. 

Tapahtuu muutamia vuosia taaksepäin ajassa. Tapahtumapaikkana 
Va/kasen TytiJn koti, hienonpuoleinen huone, joka saa olla kunkin 
kuulijan ja katselijan oman mielen mukaan kalustettu. 

Va-Ikooen Tyttö seisoo keskellä lattiaa säälien .katsellen ko-
koollpainul1'OOI1a noiatuoli'SSa istuvaa Hullua\. Huoneen oven 
lPlkopllolc~la ll.äky,mättÖ'f!1issä on ykSi mies. 

Valkonen Tyttö: Hulln kHtti - pLJhu mikä Sinua vaivaa. 
Oletko sairas? 

Hullu: Jaa . 
. Valko Tyttö: Väsynytkfll olet ystävät. 
Hullu: lNiin. 
Valko Tyttö: Nukk'ua Sinun' täytyy. Tyttösi I!aittaa sinun 

nukkumaan ja pa.nee kylmiä Ikäiir.eitä kuuman, sekavan pääSi 
ym,päTille. T atJdotko nU'\{Ikua Hullu rakas<. 

HIllIu·: En. 
V. T.: Tahd<>tl1a,n; .ta'hdQ lWt, tyHö pyytää. Omaan vuotee· 

sceni 6i.llut lai.tanl ja hoidan kuin omaa ,pientä sairasta lastani. 
Tahdothan? 
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Hullu: lmurisee jotain .. ) 
V. T.: Tahdothan levält:ä! HuMu ,poikani. il(u,n tule! taas voi-

ma,kbaksi ja terveeksI, saat tyttösi kokona..1.n omakscsi. Vai 
etkö enää tahdcfukaa'll tyttöäsf? 

Hulln: 'En: Hooä mitään. 
V. T.: (ibkien.) Sinä et enää taJhdo lIDinuakaaIl', et välitä 

.olenko tai enkö, Hullu. poilm, etlkö mui.sta mitä olet luvannut, 
etkö muista mitä me yrhdessä olemme päättä'noot elämältä 01-
taJl? Etikö usko enä,ä elämäällikään? 

Hullu: En. 
V. T.: {iK'atsoo kotvallt aikaa uhkaa",a,n iläköiscnä Hullua. 

Kasvot saavat s~ttel\ ä'frreltömäm tuska,isetlr ilmeen, J'uoksee 
itkien Hullun luo, vai'puu "polvilleen ja 'hyväi,lee tämän poskia,) 
Hullu --. HuUu .mtnun poikani, antaisin tk3.'ik1ki Ikunpa Sinä vain , 
tu!i<sit terveeksi. Ei Im~l1iulla ,ole mitään muuta kuin Sinä. Jos 
Sinä olet sair·a's 'ja onneton, dlen Immä myös. - - - Sama 
mi'l1ulle mitä tahdot mi'nun' tekevän. n~in m~nä sen teen. Sano 
~hdotlko, efitä 'IDCnen pois? 

Hullu: (ei puhu mitään,,) 
V. T.: Tahdo6ko että ta,pan ~tsell'i? 

H'ulu: (ei va,st·aa, s~lmät ovat menneet kJ,i:nni'.) 
V. T:: Tajhdo iotai·n ih-yvä ystäväi. Tytotösi' toivoo Sinulta 

jotain·, jo11a iO'soittaisilt että olet viie!ä elämässä. 
Hullu: (nQS1taa pä~tä:äll, pu'huu ,hitaalSti .. ) Mene .nukkumaan 

tyttö. Sin,ä taTvitset paUon lepoa. 
V. T.: -'- - Ei, - ei - en mtnä. (lPiillklån ääfllettömY;Y-den 

perästä.) Menenkin, menen, e~ nukkumaan, vaan itk,emään 
menen. (Menee ulos si'V'uov~ Ää>ootoomyyHä. Ihtliaista 
pitJkän aikaa. Ylksi: mhes 'a'vaa oven da ,katselee ,pHkal~1isesti Ylhä 
enemmän JQyy'ristynyttä HuHua. Sulkee oven. itfetkem I~u,l'ut

tua tämän jä1lkeen astuu sisään Harmaa Tyb!ö.) 
Harmaa Tyttö : Hullu - nukutko n·yt? 
HuUu: (nostamatta päätään.) Nuk'un. 
H. T.: M~ksi tlLtkut - täällä ja tällaisena 'he~kellä., oUlko Si-

nl.l'!Ja n;yt nukk·umi-saika? 
Hullu: On. 



H. T.: Yksi mies on tuolla oven takana ja odvttaa. 
Hullu: (nostaa J;1iätään.) J aa. 
H. T.: Ja,a - - jaa.. Vlähän matkaa tästä istuu toisessa 

huoneessa tutltema'ttomta miehiä. Jobka ·puhuvat Sinusta. 
Hullu: (!Katsoo tyttöä pitkä~ln.) Vai nj.in. 
H. T.: He sanova:l, ettet ole enää vauuUinen. Laittavat Si· 

ntm paklko.paitaan ja tolk.cävät koppiin ristik'kdiotl taak'w. 
Hullu: (pitkään) Joko sanovat niin? 
H. T.: Jo sanovat niin - - Paljon muutakin puhuvat. 
Hllllu: (tPudist-eJlen päätään.) Vai sanovat. Oikeassa kai 

ovat. 
H. T.: (Kiivaasti.) Eivät saa olla. Si.nutl täytyy lähteä pOis 

tiiältä. 
HullII : Olen v,äS')'l1yt ja taMon Ibukkua. 
H. T.: Toiste saat nukkua. Tiedä ettet Sinä, vo;malkas, saa 

koskaan häo~ noille muutamille tuntcmattomHle. 
Hullu: Se on välttämatlömyYtS. 
H. T.: 5i ole. - Se on mahdottomuus. JoOs et sovinnolla 

lä.hde, vien sinut väkisin. 
lfullu : (ei Dulltt.) 
H. T.: Ensin menen .ja 'hoOukuf.telell I>ois !ucm y,hden oven 

ta'kaa. (IMcnoo ja 011 poissa .pitemmän a:1kaa.) 
Hullu: (näyttää v.rJdstyvän, nousee ydös ja kävelee moneen 

ker taan Y1li +tuoneen lattian. se:isahtuu akkllllaran ja ,katsoo ulos. 
puhuu) : 

Muutamat tuntemattomat - butmetut buntematlomat. Vai 
nioin 'joO puhuv<l;t (HYlPPää 'Ulos 'akkunasta.) 

ff. T.: (tulee sisään.) Lä.hde. (katselee ympäirflleen.) Missä, 
missä .- - .- (hu utaa) J umala ! Hyvä J umalIa,! Alas ak-
kUtl;lsta. 

tV,llkea t:\. ttö juoksee sisään.) 
Valkea Tyttö: Mitä? 
l1aTlllaa Tyttö: Hullu 'hy.ppäsi ulos akk.unasta. 
Valkea Tyttö: VoiJt - mi.ksi - miksi! (Uhka'avastL) Sillå 

syyllinen _ . miksi olet täällä? Sinä? 
HarmtlO Ty' l ii: Mi-nä - - - mtnä olen tä'äl1ä eläimän oi· 
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keudella, nykyi~yyden oikeudella. Mutta Sinä, mitä olet, 
mj.ksi vaadit minua ftiJillle? Sinun oikeutcsi - ! 

Valkea TyNö: (alakuloisesti.) On vaan enlisyyden 'Oikeus, 
(.hu;j.I-;!il mutta :-.iitä tulee myöski-n tulevaisuuden oikeus. 

Harmaa Tyttö: Saattaa tulla -- - - voi olla toisinkin. 
(K'Hduu suurta melua, yksi <mtes avaa oven. Muutamia tun· 
temattomia tulee sisiiän..) 

Muutama/ tUlltemattomat.' ,Missä on Hullu? 
Harmaa Tyttö: Mitä asioitte? 
Muu/amaf tlllltemattomat.' ('karskisti.) TlI'limme tuomaan 

hänelle pa.ltkopailal3.. Voittajina tulemme ....1... -

Valkea Tyttö: «kiihkeästi.) Vojttajina - - - \'oitlaliil1'a, 
linl10itusta ette voittal!1'ect, mun.iot voit-itte. 

Muutamat tuntemattomat: lKok()J]aan voitimmo. Voimak-
kaa,ll voitimme. ' 

Harmaa Tyttö: (nallraa.) Hah, halh, haa - - Mitään ette 
voittaneet, ette raunio~takaan. - - HuHu on karannut. 

M. t:mottomat: Karannut! 
H. T.: Karann"ut. rauniot ovat karanneet, ottakaa kiinni jos 

voi tte! 
(Seurasi hyvin sekava ja mutkallinen tapausten sarja" jola 

tämän draaman kirjoittaja ei jouda Sll.amaon paperille.) 

·I'OINBN KlUV<A.ELMA. 

Tapahtuu tänUän. 
IPaikka missä tailallS<b. 

Pmwnen Tyttö: (Muutamille tuntemattomille.) Mitä It"eette 
täoä:lIä te? 

Muutamat tuntemattomat: Valtaa pidämme ja teemme Si-
mille seu,rafu. 

PIIRcIllen Tyttö: Silllåkö työnne kaikki? 
MUlltamat tuntemattomat: On. vielä . Etsimme Ylhtä <Hullua, 

joka kerran oli vOtmakas, lJllutta ei enää! ole <mi1ään.: 



Punanen Tyttö: (ivallisesti.) Onko io'ku multkin kuin te ollUl 
volmad<as. 

Muutamat t .: Oli el1nCn, kauan sittc. 
Pumllum T.: Oliko hän y1htä voimakas kui·n tekin? 
Joku muutamista: Oli. 
UseimmaJ muutqmat: Ei tosm. yhtä voimakas. 
Kaikki muutamat: MHtta Sinä, mitä Sinä teet täällä? 
PUlIauen Tyttö: Olen vaan. 
MllUtamat T.: Ei ole vastaus. Sano enemmän. 
PllIumen T.: &. ole tanpeen vasta1a. Mu tta voin ehkä sa-

noa, että o(lotan iotuin Joka joskus tulee. 
Muutama! 1.: Sinulle oleunme v.aan me... Ei Wle jotain muuta 

,ko~kaaln. 

Punflfwn T.: Ei tiedä. Odotan kuitonok~n vielä. 
(ValkOllen ja Hanmaa T ytlö tulevat.) 
PUllwwn Tyttö: Te mHä' teette tä<ällä - - täUäJ hetkellä? 
V. ja H. Tyttö: Me odotamme. 
PUllallCn Tyttö: Mitä te -odotatte, JTlinä Imyös odotan sitä, 

joka joSkus voi tul·läi. 
Toiset tytöt: Me odotamme yhtä Hullua. 
PUllanen T.: HuUua, tekin. Nämä muutamat tuntemattoma t 

tässä etsiviit flul.lua, Ikai s itoaksooni hänet pakkc;paitaan. 
(Hullu <tulee, kävelee reij)paalSti ja pystyssäVäin..) 
PUllallen Tyttö: Yks htlee. 
Toiset (ytöt: H-än tuli. 
MuutlIma! !urltemltltoma(: Löysimme Hullun. 
HIIUU: Tulin taka is ~t1 (tervehti~ Harmaaota ja Va lkeata, nau~ 

raa hmtemattomille, .kat-soo tutikivaoSti Pill!lasta Tyttöä,) 
Punanen Tyttö: HilIn on se - -
Muutamat tUlltemattomat: (keskenääTl.) Omituista, ei ihän 

näytä voitetulta. 
Molemm. toiset tytöt: Terve tuloa', ~ausumme sullc - - -, 
M:t tuntemattomat: (kor,skea-sti-.) Kai riittää. Muistanc t 

että ole t voitettu. 
Hullll: (nauma}. Mitään en muista entisyydestä, elän 'Vaan 

nykYis'yydessä. 

I 
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Molemmat toiset tytöt: oMeitäkään !hän ei muista.. 
PunanelI Tyttö: Se on hän jdka joskus vDi. ttdla,. Hän on tul-

lut. (Astuu rtiuUun luokse.) Tulit. 
/tullu: Tu,lin. (Toisille tytöille) iKaikki ut~hoitin. Rikokseni 

ut~hoitin . Y stäv-yyMä'l1tte en kOSlkaan unhoita. 
PunanelI Tyttö: Tul e Sinä j.oka et katso Jaaikse ja, joka enti-

syydon unhoitit. IKä\}' kanssani tulevaisuuteen, josta mitään et 
ti'edä. 

/t,dlu: (Tempaa kiivaaHa. liikkeellä P,unasen Tytön luok-
seen.) Vain ny.kytsyyOOen tulen ija sii1ren vien Sinutkin. Hy-
västi Muutamat tuntema,tromaL ·Btte te minulle mitään voi, 
sillä miitä -en mitään olc* tiyvästi .tyttöni Valkea ja Ha'fmaa, 
py;r1Wimysten'i, voiftojcni ja tapproi.tteni erlt.i'set hengettä,.Td. 
(Ao~tuvaJt..) 

MWltamat tuntemattomat: Ei 'hänelle mi.tään voi, kun Jläl} ei 
mitä'än ole. 

Harmaa ja ValkollerJ Tyttö: Hän meni - - meni jonkun 
uuden kanssa. (Ä-ä,nettömyys.) 

Valkonell Tyttö: Minä olen entisyys . . 
Harmaa T.: Ja ,minä.. 
Valk07len T.: T,oo uusi Tyttö, mitä on rhärn;? 
Harmaa T.: Ka~ nyiky.i.g-yys, tulevaislt.Us. 
Valkea T.: !Ei tiedä, nydryisyys ei .ole mitään. Unsi tyttö on 

v.oitettu ia' c;päselväl. OllkQ ,häntälkä'än olemassa - - - et 
tiedä. 

Harmaå Tyttö: Bi tiedä. 
Muutamat tuntemattomal: Ei tiedä. 
Yksi mies: (tulee näyttämölle ja alkaa 'T1r()ittarmaan esiri pun 

J\lL[oria..) Ei ,tiedä,. 

(E sir i p p ula s k e e.) 

Väinö V- rio . 
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Valkoinen nälkä. 
JiuHulI hannaa k,iillo silmissä tuiJotti mies kuollutta hevo· 

sen nrhoa, joka ku'Ohui elämän Inoreudcsta, tuhansien pikku-
olioiden vil,kkaasli liik1kuessa sen puncrtaviUa uurnilla. 

!L;.haa - - - se oru nälkää Doistava aine. - - - Lihaa 
- - - lihaa - - - . Hi.taasti, hyv,in hitaasti tun'kcutui se 
ajatuksena, huHulI Jlarwaas la katseesta aivoihin, syöpyåk-
seen siellä ·kypsynecksi pää1:öksckSi, käskeväksi tahdoksi. -

Riuduttava, melkein tappavan ki~hkeä välrinä puistatti mk 
heli ,lItimstä nääntY'l1yMä rumnista, aivoista virraressa tylsis-
tynyt päätös. <käskY'lä~ jäsenien toteltavaksi. Ja silmät kiilucn 
kuin verta janoavan suden" Ihyökkäsi mies ruholl e, työntäcn 
,nälä.stä vilolin ä luiset sormensa sen mädännyksestä pehmeään 
,kupeeseen . 

lSyödä. syödä, syödä 'kerrankin itselISä kyJJäiseksi, ruoan 
IIl1vllttamaksi. tolkllbri ajatus ty,lsistync'lssä aivoissa ja Sitli~ 
set YCriSllonet michCI\ ohimoilla paisuivat lcukaluidoo Jmrjan 
herlunnan kiihdYltäminä. ;:;ormet punertuivat, tllmmuivari; vä· 
hiteUen. muuttuen vihdoin kahvin-ruskeiksi, Mlttta mies ei 
~lllomannllt si,tä, vaa'n repi, raasti ythäJ kiLhkeämJllin 'kupce!ta, 
pik,kuolioista ,kiehuvaa lrhaa, nälkänsä, ainoan tunteensa tyy· 
dytf.ämiseksi. 

Harmaa kiilto 'silmissä al·koi hävitä>, tahdcn maa vetisellpu-
I1crvalle vä'lkikeollc, uoka sai 'ne kammottavan tlJoikciksi, ku,u-
mcen - kiiltoiscn ,llIIrii,!csi. Miehen jäscnissä a~koi nytkä'h~ 

ddlä, vatsassa ki.vistää, SIlUTI Ylllpä'TiIle levisi tummatliSinisiä 
laikkltia ja ~I me silmissä O'li alkanut lasittumaan. 
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Mutta mikään näistä ei häir,innyt miestä. ~ saanut häiritä, 
sHlä nälkä-, valkoinen, 'käärinliinoia kantava nälkä oli iskellyt 
häneen. tuhotaksoon lJänet tänne pijlcldailaukseen, ijäksi eroon 
vaimosta, lapsista ja :kaikesl:a mitä hä'fl oli rakastaJlllt ja py~ 

hällii pitänyt. Sen llurllut aivot r'askaasti, pienen jiirjenmuTuII 
kanssa. miehclle tajuttavaksi tekivät. Ja yhä ahIHlammin i so 
keyty,j.vät sormet mätään. ruhoon ja rtJä Jlll11jemmin iauhasi 
leukaluut, kunnes kuoleman kankeus vihdoin voitN ,ne, luho-
ten elämän sen !hurjassa olemassaolon taistelussa. 

lIstuallaan, silmät lasittuneina ja luonnottomap suurina kuole-
man tlJoSlkista, ikäden vielä pidel1cssä madoista kichuvaa liha-
möhkälettä, oli kuoHul mies kuin valkoiselle nälälle pystytetty 
muislopatsas. 

Veflto Virva. 

, 



Kynä, pllppU ja kivääri. 
Aivan kaupu·ngin reunassa paukkuj,vat tYJdt. Joku harhaan· 

tUllut kUltla sHloin täHöin pahaenteisesti uli9ten ,tuntui men~· 
vän Y'li kaupungin. Liike ·kaduilla oli sen johdosta jcmkullver-
ran häiriilltynYli. VieliL ,koettivat kaartin esikUIJouat pysy.trtäa 
mieliä toivorik!kaina, vaikka sisimmässään idka tunti odoMivat 
va:lkoisten kaupurukiin hyökkäiystä. 

,T utunomaisesti vähän :kumarassa. engla.lltilaismallinen 
piippuIhampaissa ~a k~yä'ä,ri o!aJlla, k 'ulki. Sant'tu Kivi Tor·kkelin-
kad:ua alaspä~in. Hänen~in, entisen luku- ja ky,nämiehen, 011 
va'HankumollS nostan.ut satulaan, ,asettamalla kivääri ola-Ha jo· 
Ihorukin «neuvostoon.. . .Bipä' silti, että Santtu Kivi olisi Ollul 
eilispäivän teerenpoika näissäk·ään asioissa. Jo suurla'kossa, 
toistakymmentä vuotta sitten, -o1i !hän tehnYlt kiväärin :kal1ssa 
tuHa.vulltta . V<akaumuksellis.ella ja ,itsetiet'Oisella alistllvaisull-
della hä'l1 oli synnynnäi<senäl valUan:kumousmiehenä mukautll-
nut 'ldvä'ärin synn\Yrttämiin poikke Uikscllisii,.n oloi'hin ja 'huoli-
matta tykikioo pauk·keesta, män nytkin jäT'käthtämä!ttömfun tyy-
oosti asteli eteenpäin, jättäen ,pHpustaan sinisiä, savupilviå jäl-
keensä. , 

ifMldn, rauhaHisin askelin, pää syvälle mietteisiin painu-
.neena, .tulee vastakkaiselta <suunna,lta erä'S ,hänen taiteilija-
tovewistaan ~ elämä'l1 nätyttärmöltä ~ E. Undsilröm. ky;nä-
mies hänkin. IKohtalo'ko ~ie, tai taaksepäin jää-neen elämän 
]QP:PIlSltmma, joka .heitä nw,t sattui yhdiStämään täsosä pHflire· 
tyssä kaupungissa? 

- Terve naapuri! Koolcmanko kysymyksiä ajattelet? 
- tervehtii Santtu Kivi, pu,tii.staen vo~makkaasti Undströmin 
kätItä., ilmeisesti 'hyvi'Hä'än tapaamisesta. 

!Lindström nostaa päätää'l1 ja v.imistä:ä tIIttavallisesti sa-
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noen: - Vai kuoleman ,kysymy,ksiä, kerkiäähäm sitä tässä 
kuolemaan i.lman ajattelemattakin~ elämäst·äpä näy:ttää viela 
olevan täy·si tekcmi·ncn. 
~ SiItäkö tuntuu, s;itä samaa minäkin täiSs.ä olon ajatellut, 

ctcnfkin -kun on tottunut säännölliseen avioelämään, niin tämil 
pakollinen pOikamiehenä olo piiritetyssä kaUPUllg;issa a'Jkaa 
käy<!,ä pcr-in y,ksoipuoliseksi-, sanottakoon se aivan suoraan ve-
ren vaat imuksena~ Aiahlkset eivät tahdo pysoyä luonnoHisHla 
luHlaan, vaan pY'I'kivät loiht1maan mieleen Jou'kallltl luonnon 
sy,nny,ttämiä mystillisiä harhanä1kyjä. 

- Äläs Ihuoli - ,rupeaa Lindström lohdulte.lemaan - olen 
tää'llä tavannut ilmes1'y,ksen, esittelen 'hänet silHllle, jos tahdot. 

- Sehäo kuulostaa hyvähä - san.oo Kivi, kaivaen taskus-
taan. tupakkakäärön" täy{tt,äen sillä piippunsa ja sybytetiyä'ä,n 
sen uudelleen, kysäsee pidätely!lä uteliai;guudeIla - ketä tar-
koi-Iat? 
-- Min.naa - N. N. entistä kainaloista! 
- Jaa. todellaki.n. --'--- muisoolee Kivi - solakkavar.taloinen 

nuori tyttö, ionkunvorranl in.tohimoinen, mi'käli minä näntä 
tUII·nell. 

- 5iillär siMen on tYlttä. joka 011 tulla, jos sille iPää!le sal-
tuu ja saHuuihall se! - sanoo IUndsbröm, naurahtaen om~nai
seJ.la tavallaan sisäisille miellkuv.iJlc'cn. 

- Missä sinä hänet tapasil? - kySYY Ki\'i. 
- Kadulla - virnistää Lindström kaksimieilisesti täna 

iltana voit lava ta hänet minun vaunussani! 

llla'ksi pommitus kiihtyi, odoteltiin val'koisten tuloa joka 
hc~ki. Toisen luokan vaunussa, jossa UncJ.strÖm «valtuus:kun-
nan" erään jaoston s.ihteerinä asusti. kuului Haista keskuste-
lua ja sitten voimakkaan naisäänen 'Iaulamana «vaHankumou.k-
sen marssi,.. 

Laulu keskeytyi Santtu Kiven astuessa sisään. Nuori, juuri 
naiseksi !kehittymässä oleva I'yhä tervehti Jiä'lllä iloisella huu-
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dahduksclla: - Katsokaahan. Sanltu Kivi, vielähän teitäkin 
nä'kee - ennen kuolemaa! 

- Pelkäättckö kuolemaa? - kysyy Santtu Kivi. 

- 5n - va-staa Mill1l3 painokkaasti - mutta kuu~kaahan 
tuota jYilillää, se pakostakin panee ajattelemaan kuoleman lä· 
,heisyyttä. Senpä vuoksi tUlIlllIstaen elämäqle oi-keutensa kilO· 
lcmankin 1I11atcssa, olemme 'Binon kanssa koettaneet kulut-
taa aikaamme mitä parhaitetl, aivan Icllin Boccac iOIl De-
cameronen aikoina. Tulen juuri Etelä-Nenäiältä ja olen me-
nossa miestäni tapaamaan, ti :ki~n. Kuten. näette on tie nous-
sut pystyyn. Mi.nusta tun1uu kuin elämä ja 1wO'lema kulki-
sivat rinnak!kain sivullani, ,kumpikin tarjoten minulle kä ttää11. 
Ellepäile antaa kättänf elämälle ja sen nauttinn'OiJle. mitä syytä 
minulla olisi niitä hYllkiä. 

- Tunnen itseni iloiseksi, että. violä tämän olen tavannut 
T eidät - lausuu Santtu K. pLLristacn vihJittömäl~ä iJta~lu~la 

Minnan kättä. - Olen aina tuntenut tyydytystä itseeni ai-
nakin sii nä suhteessa. että voroni .on py'nkinyt voimakkaasti 
virtaamaan elimistössänt T'ul'koonpa ku()]ema mi1!oin tahansa, 
ei ole katumista siitä., että olisi jäänyt maistelcmatla .elämän· 
maläa<n tarjoamat nautinnot. 
~ Minunkin täytyy saflQa, että aina olen ~haillut sinussa 

luont ccllesi ominais~a, voimakasta elämän nautinnon halua -
tariluLI Lindström pUheeseen - se asustaa sin.ussa taiteelli-

.. sena ominaisuutena, johon vain ,harvalla Ouonre.clla on voimaa 
kohota. 

- Veliseni, älä vi-elä vhitä viorsiäsi minulle, 'aikaa on. kuo-
lema·nikin jMkeen, - ,huomauttaa /Kiv i puolittain vakavasti, 
sekä jatkaa kääntyen puhuttelemaan Minnaa : - Vai miten 
ystä.väJttäreni, saanko toi voa olevani ~ksi Decameronen pie-
nimmistä! 

- M ielloll iini ystäväiseni, seuranne ~l aJI l uttaa m inua suu-
reSli ! - vastaa Minna plastHlisesti 'kumartaen veitikka sil-
missä. 

" 
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Valkeni leväinen aamu. V'3:kavina Ihyvästelivät toi siansa 
V:n .ratapihan eräässä !kolkassa mies ja na irren. KäIsi lepää 
'kädeHä thetkisen. Syvä, elämänkokemuksista rtikastullut katsl: 
viivähtää: kummankin silmissä, sen 'jä~'keen lYhyt onneltinen 
hymyily. - Wimeillcn hyviistijälttö, V'iimci-nc.n hymyily .. M ies 
<heittää ,k iväärin olalle ja alkaa asteilla pOispäin - ilman suu n· 
taa. 

Vähän myohernmin ko'hoo 'linnan torntill valkea dippu. 

Ystävälle. 
Sinä Itdit kun kaikki I1l1lrl hyljiisi IIUO, 

jotka nrairiten tyhjyyttä· toivat, 
jotka ystävän elkehin iUOUl ja ÖUl 

minun OlUlClI;, hintoja ioivat. 

Sinii tulit ja kaulaani kietouduU, 
muu viNuli! kuin Orpaa lasta. 

Aamo Ara. 
~ 

minä IJo/O - näin myöhään huomasin sun 
jalon siel.usi suurumlen vasta! 

Emil L- , 

• 



Alaspäin. 
Mikset naura,. miksei. silmiis loista. 
niinkuin äsken hämärässä" kadun? 
Lienet lapsi suuren lem~ells(ldun, 

v(likka täytäi tuskin kllutfaloista . 

• Ofen kyllä rakastanut kerran. 
mutta se orI tälle tieUe vieny t. 
Ar;un(ltfiani kai ette tiennyt: 

- olet/. ilo monen, monen herran" . 

nedän, että näin mä kohta niiännyn. 
multa kaikki halveksii jos käännyn. 
siks~ jatkan Sllrematfa näin. 

Nyt ne vielä i"astuvat kukkaan. 
eikä niUlen roh(ll mene hukkaan, 
mutta joutuin merten alaspiiin ... Y> 

Kasperi Tanllu. 



Vanha maalaus. 
Kapusin eräänä päiv.änä vi.ntille. etsiäkselli iotakin tarve· 

kalua. Sl!nne ylös on pitkin vuosia ' ethti~lyt keräYlyä yhtä 
ja toistakin hylkyä. Rikkoutuneita leikkikaluja, aikansa pal-
velleita ,huonekaquja, vanhoja papereita ja sanomalehtiä. 
Erää1lä Ql1rella oli erinäisiä piirustusvälineiiä ja kfiäröillt: 
'kierretty,jä va'll,hoja piirustuksia. Itsekö Jienen ne jOSkll~ 

sinne ylös keränn,yt, vai joku toinenko ne on sinne säHytlä-
nyt - on voi muistaa. 

Va~hoje<tl mltisbojcn 'hyökyaaltona tulvahtaissa mieleeni 
otin 'käälrön alas ja ionklnlatsella hej']yyde\lä levitin piirustuk-
sen toisensa jälkeen eteeni. - Vuosilukuja, jo ,kauan, kauan 
sitten kiJljoitettuia. - UllOhtui kyknä vintii ympärillä'llL Siir· 
ty,i a~ka. Olin niissä! hetki ssä., joiden tunnelmissa ol~n ajatel. 
mia ja miclikuv;iani pal)e"ille laatinut. HarioitelJmia värein, 
·kynälJä. Kink'kaita, kyllä isiä värejä, palasia luonnosta, kas· 
vonpiiJ"lfeitä, jotka taas edessäni elärvöi1tyivät. 

Mi.tä pitemmäJle ehdin, sitä tuskamsemmin tunsin kadotta· 
neeni jotain, joka oli minulle olämä', - enemmän. Yksinker-
taiset kynänvooot ne puhuivat minulle va~kealta paperilta 
kuin Jli.Jjainen soitto 'kau'komaiHa, jonne ei milloinkaan enäa 
matka käy. 



lSain käsiini kääirön viimdsen maalauksen, Se oli kaikest" 
päättäen pastellimaa.Jaus, kO'skapa O'li päMlYS1etty silUipape~ 
f1i'lIa. PO'istin sen. Väikisin'kin tuli ,huuHltani ,huuda'hdus j,t 

ruumistani puistatti, - sillä O'Ii kuin ,kohta')O'n ivaa, että vii~ 

meisenä tu~jotti vastaani tummalta PO'hjai)ta k·elmeä pääkallO'. 
Pää'ni painui, ,ares. Muistelin vL'oOsia taaksepäin.. Olin 

virkeä 1 7~ vuotias pa'lmikkopää. Aamusta kolo 6:sta sain kii~ 

mhtaa Lisk·il1 taakse. Ja tO' isten mennessä Däj,väilliseHe rien~ 

sin minå ibeHa ~O'htaja.tl ystälväJl.isellä luvaHa Meneumiin. 
Muistin miten aina juoksin matkan, sHlä aikaa oli vähän, ja 
joka ilta täytYi O'lla y,hdeksään asti koulussa, - en vO'inut kos~ 
kaan aamupäi:VfSil1l O'lla tunnilla. - <Mutta minä juoksin. Tuntui 
silloin ,kuin juoksemalla oJisin vO'j,nut kaikki saavuttaa. 

Juuri nii>ltä aj O'ilta se oli -tuO' maalaukseni. Aavdstellen filo-
sofeerailin mielessäni jO' sH1O'in elämän . tuMlludesta. Som-
mitteJi.n aUheBksi pä,äkallon, sammuneen kynttilän ja kJollee,I, 
kuok,ka<sen. Aiheeni miellyM·i tO'isiakin. Itse sitä valmis'lin jO'n -
'kitlbiseJ.la Ihartaudella. " 

.olikO' jo~ain mieleni PO'hjalla, jota en silloin tuntenut, vaal) 
joka vaistO'maisesti saattoi minut yhdistämään oIlUQ ,kolme 
vertauskuvaa. Dn tiedä.' Tänään se minulle vain :klJin ilk-
kuen irvistelee tuO' kallO'. 

Se on ·minulle, tuO' maalaus, vertauskuva j'ostain sä;r'ky~ 
n~~ä, jota 'en ikoskaan saata e'hyeksi luoda. 

Talhtoisin i1mutaa sille: älä ilku ! TicdMhäiJl,etti sieluni oli 
uS'kotlinen. !Köyohyys se .pakotti särikynein toivein uralta luO'-
pumaan. Ma- L~. /'" 



Metsäpolku ja Valtamaantie. 
Äkkiä ne kohtasivat toisensa sen sumcn mäl1tymetsä11 lai-

dassa. Taikka oike<\staan se oli valtamaantie., joka siinä tou-
hutcssansa sattui vilkaisemaan sivullensa ja äkkäsi pienen 
matsäPQlun .seisovan ja ihmettelevän- hänen askarteluansa. 
Olihan se jo seisonut tuossa samassa palkassansa pitemmän 
aikaa, mutta ei'hän sovi olettaa, että suuri valtamaantie, jolla 
O'n niin 'paljon d1aNasteluja ja touhua. olisi voinut tuossa tUO'-

kiossa lainata JlUomiotansa nojn pienen pienelle llIctsäI:Qlulle. 
Ja askartelua sWä :kY1l!ä olikin, s.il'lä se ~Cl'imi tllolla kauem-

pana olevall komean ki<rkonkylän asioitsnjana ja puuhaSi ja 
rehki melkein yötä päivää.. Milloin se Ikulietti 'k·icrtävää Juen-
noitsijaa, joka liniaaliraltailla lTIukavas'ti istuen oli matkallfl 
maaHky,lään esitelmöitscmäält tuomaskuonasta ja kaillitista. 
Sitten tulla jynräsivät helisevät ja kolisevat maitokuormat. me-
nossa meijeniä ,kohti, sitten tulivat kauppiaan 'rahtikuormat, sit-
ten voitYillnyreillä Itäytetyt kärrYI, jotka 'Pyrkivät läheisimmälle 
rautatien asemalle, jonne oli her,raparatkool1! matkaa kiskotta-
vana kokonaista 15 v~rstaa. sitten viiletti ohitse suurhovin !komea 
paT1ivaliakko. vieden annollista herrasväkeä kr\lllnUTlvQudin 
t}'lkä nimipäiv-ävj'orailui'lle. Sitten saattoi ajella siinä ilse henra 
rovasti, niin hyvässä maallisessa kunnossa, että kär.rillvieterit 
vä'häväliä kosketflclivat akselin niskaa. Ja sitten· ja sitten ... 
niin, saattaisi hret.e!la aivan loppumattomiin, mitä kaikkea PUlL-
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Illat/avaa sil~ä valtamaantiellä kaiken'kaiklkiaan Olikaan. Se oli 
oikein sielultaan ja mielellään kiillni askareissaan, ilnnekö, 
jos olikin joku vaivaincn DolullpahainclI jäänytkin huomaa· 
måtta. 

No, tapahtuillal1 se kumminkin lopulta ja siitnä se nyt seisoi 
hämril!änsä piepi II1lctsäpo!.ku suurel; tovcr,insa edessä ja odott i 
että tämä jollakin tavalla aiottaisi IkCS'kllstclemisen. 

- K.ah, mitä sinä siinä seisot ja tö~listelet. k,un toisiHa on 
sen tuhat tulimainclI kiire? Onkohan sin ulla nimeä o llenkaan, 
vai, kun olet noin kovin mitättömän näköinenkin? Aloitti val-
tumaantic. 

- Onhan minulla aina'kin mimi. vaikka ei mi.nulla sitten pal-
jon muuta olekkaan, salloi puhutcUu 'kahl'Ostellen. Metsäpol-
kuhan se on lI1lillllll mimeni. 

- Vai, vai iMetsäpolku se 'On sitten se sinun IrrimcsL Minä 
olen Valta maantie minä. - Tiedätköhän sinä edes että mita 
se oikein tahtoo sanoa oUa Valtamaalllie? 

- Enhän minä sitä taida niin tietää, sillä minä tulen ,tuolla 
metsän 1oisellapuolen. syrjäky'liistii, eikä siellä olekaan kun 
kolme mi)'klkiä~ joiden asioilla aina josikus juoksentcJM, niin, 
011 sieHä kauempana SuollPeräll mökki \'ielä 'lisäksi, ei silJa 
-kyllä o:le paljon asioi.ta annettavana, mutta muuten pistäyn 
seurtlstelemassa pai larcSSltjen kanssa siinäkin mökissä. 

- !No, mistäpä sillä silten tietäisi~kään, mutta minä sanon 
sinulle, että valtamaantie se on semmoinen !tie, jQJ1a 'On valta, 
,niin 'ja ,k'lmnia ja !kaik,ki se voima, jo'ka maailmassa kuuLui'saksi 
tekee. Semmoncn minä olen. Tiicdätkö! Å 'ina ,Amerikkaan 
saakika minä tmmitan tavarorta ja tulen kCT1ran tunnetuksi, ja 
kunna-n ja kiruunun 'kuuluisuudet kulkevat t-ästä minun avullani 
eteenpäin ja sinun syriä1i.:yläläistesi Ircu11kat lentävät päästä 
pois, kun Ihe ohi ik<iidättä;vät. !Näitkö ii,sken nl10 .raskaat !kuor· 
mat. jotka autoin tuon ,kor,kean mäen päälle? Tuhannen leh-
män :luotan'lo ,siinä o.li 'menossa ulkomaille. Maan Ikoko liike 
ja rahamaailma tuntee minlfll olemassaoloni ja arvostaa sitä. 
Semmoinen se'OI1 valtamaanNe poikaseni. Multa mitäpä sinä 
tiedät !kaikcsta 'tästä, levenlcli valtamaantie. 
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- IHc1sirugistä saaJclca mhl,ä väljtäln viisautta lia jllhbpL~hlljia 

IfrHe pai'kkakunnalle. 
- N~in, ,minä <:ilen vain rnclsäpolku, ,cnkäihän minä <silloin 

saa takaan '01la valta maantie, mutta ky.Hä minä olen jokin mi-
näkin. Kun i"hmiset oikein ,ulIPuvai ja Iky'llästyvä't sinIIn Ihä-
,linääsi ja .kark>keon 'kiomeutOeIl ja kuuluislHlteCliI. silloin 'lie tu-
[evat tänne j ~ antavat mimm olla IOppaanansa hiijaisicn sa-
Jojen siimeksiin ja ale laulavat sellaisia lauh~a, jQtka saava i 
y'ksinä'isct valkeat metsä tähdet osanotoota nyy,h'kyttämä·än ja 
~le 'paHaavat sitten 'kevermetY!llä mielellä, siHä Jl.ieni metsäpol,ku 
on auttan.ut lheitä pudottamaan pdis sunuicllså taakan. 

Mutta ne kiolmc mökkliä ja Soonperän ,mökki si'cllä !kaik-
'kein 'kauimpana, ne rrakastavat minua varmasti y·htäpalioll 
!kuin sinuaJdn Ta'kastetaan, "iin, vaikka enhän minä voi 'kos-
Ilman ni'in IktH,luisaksi tulla, .k'lm ,minä Inyt ikoJlta olen vain 
metsä polku. 

- Et voi et, vastasi valtamaantie, mutta jos sinun taka-
nasi olisi tuhannen lehmää ja .sata !hevos.ta ja y.ksi !k,!'IUlmUIl-

vouti ja paksu pappi-, Jliin ehkäpä pa1isuisW: sinäki.n mimmi ,moi -
sekseni. No älä: ole .milläsikään. voithanr aLta iloinen, !kun saat 
scuJluste:lla minunlaisenl kanssa, - sitä ei jokaisen metsä-
polun osalle satu .sellaista:kaan. 

Samassa tuli Itaas ajaen iouldko seudun vaHasväkeä tia valta-
maantie kafl!;:aisi .souJlUiStelun, v-oklakseell täyttä'ä isänn·änvel-
vollisuuksiansa omalla alueellaan. 

!Eikä metsäpolkua'kaan !hu \i1iMamH jatkaa, se vetäytyj ta-kai-
sin JmökOciensä p'iiriin ja seurasi 'toverina nliiden bpsUk'aisia 
punikkioo aituukgeCn nouantarCltiketlä. 

MuMa Ikerran sattui taas .niin, ettär metsäpoiku 'seisoSkeli Yk-
siksensä vaJtamaantien vierellä ja !katseli sen alihtista Dunhai-
l\1a j a touhua .ku.nnian ja maineen saavuttamiseksi. Tulipa sii-
~len, ;käve~lessän sä jota,kill markkinaviisua vithel1ellen, vältjään 
viittaan puettu mJlCSo, hä'l1cl1ä oli pa:ksu tasaleikko tukka ja ,ta-
'karai.vollansa oiokea ensiludkka'isen ihuolimaltomasti käsitel!}' 
taireilij aJhattu,. 

Hän oli stitä .merlkitlinen. että Tl".rhtyälllSä tai tunneUllalIsa 
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jotakin., jossakin suhteessa ihanaa ja mielenkiintoista. hänen 
sielunsa f'l~pesi i~sestoään soimaan. INählyänsä pienen Imetsä-
polun siinä toirnetonna -omissa mietQlmissäärnl seisoskelevan, 
'hän iatkkasi ,äJcl<iä vrheUämäslä ja pani seru opastamaan it· 
seänsäJ sinne 'mctsä'lI i-ltahämärtyvii.n siimeisiin. Pieni mel-
säpotk-u juo'ksentehl Ihänen wcllänsäL IHän .k 'u~ki ja 'ku~'ki. -
Samosi IPunaky.k-isct salon pilal1istot, tervehti. hikua T apio-
lan ,laauassa tanhassa, !kumarsi k'\ll1'l1ioittaen neitseelliselle 
metsä tähdelle, kuunteli käen ,ku'kun,laa ja ,loppujen loPl~ksi 

istui SUOIl-pcrän töllin tJiene.Hä Lpphal!a ja katsoi kuin'ka atno-
'kaillen Plll1ikki Iluovutti utarei'S'tamsa särvill'tä d:öN"in puutteen-
alaisiJle asuiamHle. 

Sitten .hän sävelsi maai,lman ma:htavia konserttisaleia varo 
ten vaikutelmansa. Sävellys kie.rs~ voitllokutkunsa kaikissa 
maanosissa ja vaikka sen nimi olikin vain «,Metsäpolku. , ,niin 
ei sUJ.e kukaan nyr;pistän-yt nenäälJlsä, eikä vaatinut että sen ni· 
menä tulisi olla vJilhintää!n'kin .. Valtamaantie., ellei vielä:kin 
enempää. (Kummallista! - Kenenkään päälhän ei pistänyt 
hankkia metl\imittaa ja J"Ylhtlyä sen avulla ottamaan selvää sen 
suuruooesta . 

Niin tttli pieni {tletsäpo!ku sittenkin kuuluisaksi ja vaikka 
seUaisia por)(uja saattoi yhtälhyYlin olIa tuhannen muutakin 
kuin tämä, joka sen säveYy-ksen oli sattumalta a~heuttanut, ei 
se sitä telmyt ~ai.sinkaan ikateeUiseksi. Se oli edelleenkin vain 
pieni metsäpolku, jolla oli aina omassa osassansa -onnea. niin 
paljon kuin se taTvjtsikin. 

3. X. Iq. I(össi A. 



Hän ja mina. 
Kj-ri. Inga Irelle. 

«Hän» on mies. Voimfl'ku<s, viisas. rehellinen, ,kiihkeä, levo-
ton, thurja ia väk,]valtaincn. Hän on uohtaia aina. ei ala-
ma-inen koskaan. Päällilkkö Ihän on. Oikea mies, josta voi 
~,itää. Tosin kyllä - - hän (Dl senainen, kulhja ja ki-crto-
laine",. iKaikki \hänet tuntevat, iokatselle Ihän 011 tuntematon. 

Minä - - - - niin, nIinä olen .nuor~ tyttö. joko itseni 
mk!llestä olen aika sdma" me.lkcfnpä hieno lia kauni6. Y,iisas 
mi"ä en ole, enkä hyväkään. TottapuhllCIl, en kai o!ekkaan 
mitään muuta kuin, uuori tyttö vain . 

Tietysti, minä pklän ,hän.estä. Toi'set tytöt SaillOvat, etteivät 
he \'oi pitää sellaisesta kummallisesta: miehestä. J l~lmana ja 
<pcloittavana he pitävät dläntä. (HCrTa, Jumala - - - eihän 
hiilItä n.yt tosin voi .pitää sellais6Ila salonk~crranQ, jonka 
ka-nssa voisi tanssia konventeissa, mutta iJän! on parempi, pal-
jon parempi. M'i~tä pidän 'hänestä, !hyvä on, että toiset tylöt 
eivät hänestä pidä. 

En minäl tIedä Ikuinka kaua'l1 olen 1JällJestä )JIitii11Yt. Jo 1I110nla, 
monta vuotta ermen kutll olin nähnytkään rhä.ntä, odotin tule-
vaksi miestä, oi'keata miestä, io-ka pakoittaisi minun raka.sta~ 

maan itseään.. Hän. tuli. ei kuin olin 'kuvitellut, klulillkaallisen 
seUT'ueen ympä.röimänä, vaan }'1ksi.nä;senä ja köyhänä. 
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n(yllä' mirtlä sentä'än 'tiesin, etttil se oli ,hiUn. IKun ,hän astui 
luokseni, katsoi syv.älle itkettY'neisiin, harhailC'viin silmi'ini, 
taiiV.utu p'äitni taakse'pfuin silitelleru tposlldani, sillo~n dlin jo 'hä-
·nen kokonaan - - ain~. 

IKun Ihän tuli rDisen kerran, ei ,kysynyt e~kä' py.yt,änyt. Y3an 
väkivalloin otti mi·tlllt ;kuin omansa, tiesin mi,nä, että tllli'Si11 
tappamaa'll Ihän-et joskus. 1E11 'rrtinä valittanut, en sanonut, että 
hän on-",icny't lTllinulta .enernmälh !kuin voi Ikoskaa'lll antaa la-
kaisi;n . Oli, kuten luuJi,n, 'Yhdessä Ihe!Jkessfu ottanut koko elä-
mäni. 

SiMen menv ,hän ~pois. K1ulki IlOisten tyttöjen luona kai. Kulki 
joka pai:kassa, ei 5aoonut missä. lK'Yllå minä scuTasimr Ihäntä 
siLtä huolimatta-.IK,un vaara ,oli Ihänen lähc:lläätl, kuolema'l1 mie-
bn mäilycssä, [hänen päänsä ,pääl!ä, kU!lllin llTli.nä :härten rilnnoal-
laan ,n,älky;mätön.nä suojeUeJ~ ua estä-en mitään pahaa tapahtu-
.rna'Sta. Vain mi'rl,ulla on oik·eus tappaa hänet. 

iKaodotin ,hänet jokSikin aikaa. Blin toista. o(!]fumää. K'ulkuri 
ja seikkailija oli poissa. 

!Hän tuli kolmann en !kerran'. Lö~' oveeni myöhään yöllä. 
Astuiin fhä:ntä vrustaa'Il yöpu,k.imissa odottaen sisään astuvan 
s~krolli tai äitini. 

(H'ål1 tempasil minut Y:!ös, painoi ri'l1taamm vasten ja suuteli., 
slIHteU monta Imonta Ikertaa. Se 'Oili elämän suur,in da kal1nci·n 
heth Vi,et1aoS e~ :puhul1!ut nn~tää'lb,. kantoi ääneti minut vuoteel-
Jeni i-w istui itse vierelle. 

!Katselin ,häPflClJ1l okalvakka'a'k$.i muuttuneita. kasv{)jaan. Oruko 
Mm sairos? JOHn ,häntä 'kädestä, katsel\cn rukoilcvasti suljet-
tuja lhuuliaa·ll. 

flPuhu,» 
iEi 'hän 'PuhuThut. !mutta häll! hymyiili voitoH~sestk 
«,Mi'nä tapan 'sinut!» 
'Hän suuteli Ija lälhH ta.a.s lJOi.s. 
Ei hän ole enä'ä itsensä, 'joku tyttö on Qttlanut Ihä'l1et itsel-

tään,. ei Imj,nulta, sillä minun OTlJ häru joka !arpalJ'ksessa, ~ ~-



Millä tiedän, miksi en ole l lälltä vielä tappanut. vaikka olisi 
pitänyt. Sitä onnen täytyy hänen antaa minulle jotain., jotaj·ll. 
Tapan ,hänet phm. multa en cnn-en kun po\·cl!ani ,kan.nan hä· 
nCIl lastaan - hänen ja minull. 

Minä olen nl!or ~ tyttö. Vain nuor.i tyttö, .ei mitään llIuuta. 
Hii·n on mies, joka on tehnyt m~nlll1e Ipahala ja jonka minä ta· 
pall. kun hän ensin on antanut .minulle lapsen. 



Särkynyt soitin. 
Mitell soin/ui se sorjasti ennen 
sävel sieluni soittimen, 
sävel herkkiä haaveita täysi, 
sävel kaihojen kylUiinell. 

Säve[aolloiUa soufefi lempi 
sala/aivojen fJ/Irressaan, 
kuto; keiju! ne aaltojen yllä 
sm/IIn seitti,stä ka"gaSfullli. 

Olin liiaksi soittaja silloin, 
kuka vai" "di vierellein, 
häJlet soittoni sävelten siivin 
ikillnfeni ma;Ue ma vein. 

Moni kiitti ja läksi mun jäftilin 
kllkoUes miNi mielessään; 
mQlli itsekin innolla tahtoi 
muka soitella lemmestään. 

Ja he siirkivät soittf,men sarjan 
lIronkmrkeilfa sormillaan, 
sorasoinluisin siivelin sillä, 
YfJöyksin jo soittaa saan! 

Metsänpoika. 
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Aronuoliolla. 
Tomlsul/UII, Tandsuhun 
Dorian; vien. 
BalaJaikaf riemuia soikCUl! 
Ahtallat, ankeat aatokset, 
karttakaa oron poikaa! 

Heliskiiii linkuset, 
helmiset Vyöt! 
Nllotiohiillos io llii1ua. 
Laullkea tuuli. liiimyinen yö. 
fmpeni silmät kiilulI. 

R.atsaston rantoja 
maailman. 
Paimerman unfeni karjaa. 
Muistelen, muistelen satulassain 
tulisifmii, tummaa Doriaa. 

Yöhetken nautin ma 
ormesfain. 
Läikytän villiä verta! 
- Pois sarafaan;! Jo valloiJ/een 
hapsesi hajoita kerta. 

TomlsuhulI, tantlsullUlI 
Dorjon; vien. 
Balutaikal, riemuja salkoa! 
PQfttavat (Jormaat ne kahlelllii 
vain or01l vO/Joata poikaa. 

Kössi Ahmafa. 



Laulu veikot. 

Muontietii tarpoo miestä kaks' 
kak$' hauskaa. luojan luomaa. 
Sai maine jälkeen matkaajaks', 
vaan veikot Ilänf ei huomaa. 

Käs kiiissä huoletomw vain 
he slIMcn kiiydii anlaa 
ja laaluun maantielaulajain 
he köyhät reput kqntaa. 

VQ(m mielet riemulltäyteiset, 
niin, riemulI jofl' ei laitaa, 
ja sydän/ellsä sylkkehet 
he ,iill/aks' saada taitaa; 

ja lauleskella [ystikseen 
ja laulut lyödii repPUUT1, 
ja reput heittäii harteilleen, 
näin kaMeen hauskaan hepPulIll. -

, 
Näin mflSfalalsen elämää 
he reir",ahalla mieltä 
vietti/en räfliää, nävistää 
ja halujaan ei kiellä, 

vaan työntyy neitsytkammiooll 
ja fankee viinin paulaan. 
tai kurkkii vieraan kukkaroon, 
tai (upai" aVaillrlUulatlll. 



011 ravwlllehet R,anskallmaan 
jo ristiin sekä rastiin 
Ja kohoIlIIelleI koukuiUllon 
tiiys' irtolaisten kasfäll, 

On kaipotetut tielle taas, -
Yöll taivaltaan saa jatkaa, 
kUII pQyllkäll krouvin pöydän [uras; 
II.v1 [au[ain suorii matkaa: 

- Maantiellä riimilliekkua hei, 
kllks' hauskaa, luojan luoma(f! 
Mauntie se maineen meiltä vei, 
VlU/fl Sllrr(( sit' ei, kuoma(f, 

Soi sijaan riemut rikkaItat 
ja langat laa/uin loirniin, 
näin meitä kutsuu maailmat, 
me luotii" näihin toimiin! 

Ei palka!?,,' Den";n kuutimaa, 
kils tllrhc.an laskuun löytää, _ 
vaiti piipullisen tupakkaa 
voi tarkkaan etsdn löytää. 

Jo vanhentuneet passit vaiII; 
ne viittaa. kruunuII lelkUII, ... 
kun kalllaaksensa kulkija;n 
sai retken viisut selkUn. 

Vaan ne ne pöytään lyödään, - niin! 
I/e silloin herran lainaa, 
kun taas Quarfier Lafiiniin 
pliin veikot innoill painaa. 



Ei oikeinpäin, vaan nurinpiiin 
käy 1/;;(len tarkkuus Jälleen. -
lIe kapakoissa siellä, lliiin 
vain täy([eslä käy iälleen! 

- Näin lauloin tar/JOO miestä kaks'. 
kaks' hauskaa, lllOian luomaa. 
Sai mahre jillkeen matkaajaks', 
vaali veikot tuot' ei huomaa. 

Köss; Ahmala. 
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Luokkataistelussa kaatuneiden 
toverien muistolle. 

Raskaina sattuivat kansalaissodan iskut koko. Suomen työ· 
väenluokkaan. Vielä vaikertaa se iskuista saamiensa verihaa· 
vajen heikontamana. 

Sokea sota kaatoi kansan poi'kia ja tJyttäriä, hyviä ja huo· 
noja. - kukw kohdalle sattui. Sodan jälkeen vei voittaja par-
haimmat ! 

Sos.-dem. nuorisoliikckin kadottisHloin monia kauneinta 
kasvattiaan. Uittomme sai silloin monettää mOllen, josta 0.11 
toivonut, jola oli tulevaisuutta varten kouluuttanut ja joka .jo 
oli antanntktll jotain. 

Kyy,nclciscllä hartaudella katsoo kapinan jälkeen taasen toi-
mintaansa aloitteleva scuramllwkin niitä useita tyJljiksi· jää-
neitä tuoleja, ioid'en istujat ioukost-a kaatoi' -kulUollsralsulla yli 
ajannt kuolema. 

- «Hänkin on poissa, ja hän ... lI .hiipivät toverien huu~ilta 
arat kuiskailut. 

·Ehkäpä useammin toistetaan nimi sellainen kuin 

Kössi AIli/JOta, 

joka ammuttiin Vii-purissa kaupungin vallqituksen jä·lkecl1. 
Hänen pa~kkansa oli -epäilemättä seurassa (jopa sos.-<iem. 



Nuooisoliitossakin.) ensimmäisellä tuo~ 

l~r,1villä - aitiossa1cin! J a siksi sal-
tuumn jälkeenjääncidenr katseet ·ken~ 

ties useammin :hänen ty,hiäksi iä-t"tä-
mälle tila11en.sa kuin useain muiden ta-
kimpana oHeWen. 

,Vaikea on hänen .paikkaansa tä yt~ 

tää. Iliäncstä, jos kencstätkään, voi~ 

taisUn sanoa. että hä~l oli koettanut 
kasvattaa Hseämsä kaikkitn suuntiin. 
KehitYlksensä tiellä oli hän py,rkillyt 
sinne, missii! ei mikä{in. irrhimi llincn 
olisi vierasta. Synnyinlahljana oli hän 
perinyt valihcmmiltaan ho.riumatto-
Olan Iludkkavaiston. ion:k a itsekasva-
tuksen Ikiirastulessa o.li kipkastanul 
selv·ä.ksi 'Iuokika:tietoisuudeksi. 

J{) kuusitoistavuo.tiaana nuorukai.~ 

sena oli Kössi oA. mukana synnyinkau-
punkinsa Oulun sos.-'CIem. nuoriso-
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osaston perustamisPuuhissa. Si~lä saa:k:ka toimikin hän innok~ 
,kaasti 11110I'isotyössä klloHnhe~keensä asti. Toimensa vuoksi 
('hän oli ,matkapostelio.oni) -oli !hän pakoitettu siirtymä·ätll Ou· 
.lusta li>elsfnkiin. missä liittyi IH :gin sos,-dem. Nllor-isoseuraan 
v. 19 1$. Tullessaan seuramme jäseneksi. toi hän mukanaan 
seuran käytettä.väksi kaikki me teoPeetliset, se'kä käytännölli· 
set av,ut, mitkä -hän o,piSkelunsa avulla (Oulun tyÖv. opistossa. 
sos . .oem. nuor,iSoO-osashossa y,m_) oli itselleen ,h ankkinut Hän 
onkin ikdhdastansa suuresti vaikuttanut seuran noi.na aiko.ina 
alka.neeseen no.usuka uteen. 

Paitsi mo.nipuolisena järjestömiehonä, oli Kössi AJlmala tun-
nettu taitavana ky,nänkäyttäiäll'ä. K<ymmcniscn vuotta .eSii'nty,i 
hänen lI,rncnsä, työväen 'sanoma- ja aika'kauslehticn ,palstoilla 
mitä monipuolisoempien., sekä ,runo.- että proosa:kirj(lt llksien alla. 
Yhtä suur.sti kuin ,hänen 1"laval omaperäiset eepoksensa, 
ihaltioittivat myös hänen kyrnästänsä lähteneet sisäisen aate- ja 
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tunne"ikkauden kyHä·stämät satiiri· ja sat-ukirioitelmansa nii-
hin sY'ventyneiden lukijain mieliä. 

Vaikea oli useirukin päättää, mikä hän.eltä onnistui panhaiter, 
~ h.yvi.ä, ne kaik·k4 O'livat! Nöy.rty.neenä paljasti arvostelija 
päänsä sen ylenpalttisen ant-aumtrksen edessä, millä .n,e ka~kki 
olivat kiof'ljoitetut! 

Sumimmat taiteelliset saavuhtkse t lienee Kössi A. kuitenk.in 
saavuttanut epiHisillä rUlloillama. Niiden luonnollinen yksin-
,kertaisuus ihOl~kuttelee !uki,jall., aivan hänen itsCIls.ä sitä huo-
maamatta, elä:män arkipäiväisyyden. kanssa käsi kädessä leik-
(kivän ,romantikan ·kukkatuomui-siHe kis.akentiile. Lau'luissa 
sellaisissa kuin «Sutlki Heiska», «.A.ron·uotio.lla», «Lall'lu'V'eikot» 
YJm. ,on kulkuri-elämä'll ·ankeus ja ,ka;ru kovuus aivan ,kuin ja-
lostettu kir>kkaan l-äipikuultava'ksi - taustalla ·kimaltel'ee ro-
manttinen kauneus - scl.[aisessa:kin ·elämässä, sen on rUllOi:liia 
'kyenny·t koruttomalla e'hkä usein diianki'n omaperäisel'lä sanon- . 
nallaan saa'maan lwkijan tajuttavaksi. 

Joski.n laulaja sONui --< ·kaatui pyöveIin talrraisen ,kä{len 
-kautta - k'esken taiteensa kehitystä, ei se muistopatsas, .minkä 
hän jo ehtli: itsellensä ,lau.lamaan, ikinä SOM1U! 

!Mitä pitemmä:ksi ajan vä'limatka runoilijan ja mei.dän elossa 
olevi.en välillä venyy, sitä useammin me 'kertaamme hänen 
"Sl~tki tf-ei9kansa» ja «IA<ronuotionsall säikeitä, sekä nautimme 
niiden uusaikaisen romantikan ja karun l'ealisu-uden toisiaan 
hyväileväst'ä 'kauneudesta, 

'EpäilemäUoä tukvat ne mJlodostamaan- pohjakerro"ksen 
maamme työväen vielä per-äti niukassa FI"unoudessa! 

Toin.en kirjallisella aolalla tunnettu seuramme jäsen, joka 
sai SUTmansa onn!Cbtomasti' päätty,neessä okansa,lai:ssodassa, oli 

Kasperi Tanftll, 

Hän tuli ammut,uksi Kouvolassa, sen joutuessa valkoiswll 
haltuun. 
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Lyhyestä ajasta huolimatta, minkä ·hän oli seuran jäsenenä. 
(!ii'MYi seuraan v. g;w7). ,ehti Mn 'tehdä itsensä ikaLkillc ~UlltlC

tuk'si - eritoten leikHHS'cn sanan HseoikeutettulIa mestarina. 
Myös'kin opintopiirin avuliaana luenno~tsijana kaipaavat IhänNi 
seuramme opiskelua h-arJ"astavat jasenet. 

.Joskin Tantun k~r,jallinen cuotan:to - etenkin suorasanainen 
~ tuntui viimeaikoina, sanan sieilua kaipaavasta lukiiasta heu-
gettörn.ältä, tehden ·lei:päilyvaikutuksen, ei ,hä'lwn ,kirjallinen 
työnsä si·lti ole arv,oa vaillla. liäQlellä'J<!in on ollut elämänsä SIlU-
,ret ·sunnun!aithetket, kuten kaikilla Ihenkisen ,työn Vekijöillä. 
Noina hetkinä on hän antanut muodon. sielunsa py.häisille tun-
temuksille, valanut ne taipuisiin rytmi- ja ;riimisäkei·si'in kans-
saihmistensä taiuttavi"ksi. Usea'Ua kauniilla runolla on Tanttu 
ikuistanut n'imensä tulevaisuudessa Ikj,rjoitettavaan Suomen 
työväen IkirjaUisuudon histcmiaan. 

IBnnenaikaisen kuoleman uhreiksi vallankumollspyörteen jäi · 
,kimaining,eissa joutuivat myöskin seUI'amme Iravintolan 'hOitaja 
ViWam Ithirnaeus, sekä 11ä'l1cn vaimonsa, seuran ·ravintolall 
eanännöifsij-ä Olga Lyra. Ede~li'nen !kuoli Suomenlinnassa, jäI. 
·k-Lmmäincn tlämoenlinnan vankileirillä. 

IEp-äilJ;himillisi"lle vanki:Jci'fcille s.o!ltu~va't myöskin seuramme 
iO'ht-G1k'unn;a:n jäisen Evald Snellman, sekä seuran kunniaj.ä'sen 
Matti Kotilainen. 

'Rintamille kaatui, mikäli tiedossa on, ain~kin seuraavat seu-
ramme jäsenistä: Uuno AlCn, Uuno Eklund, Armas Hilden, 
Martti Savolaitum ja Väinö Lahti. 

Rilntamalla saamistaan haavoista kuoli August Riekkinen 
Marian :sairaalassa. Riek,kinen olt ~foi:net1:, to~mintaha.]uil1'en ja 
aina t·elhläv·äänsä innos1ullut toveri. iJiäTl' toimi opi!n'oopiirin pu-
hecll'.iohtajalla, .kuului seuran iohtokun.taan ja oli en-simmäisiä 
miehiä Jrintama:lla. 

'Valkoisen tenror.in pahirnrni1llaan ollessa tulivat amrnllluikSi 
Seltramme jäsenet EemeU- Lahti ja Kusti Lllkkarinell sekä Hel-
singin valt>aukscn y,hteydessä Hilma Hynynell. 



102 

Kuinka monta uh.ria seuramme jäsenistä vallanklUnous vaati., 
ei tätä kirjoittaessa violä ole selvillä. 'Useita entisistä tovereis~ 
lamme on poissa, joista emme tiedä ovatko el{)ssa vai eikö. 
Tämän kirjoituksen tarkoituksena on mainita niistä jäsenistä, 
jotka seuran keskuudessa 'lliheisemmi,n tunnetaan. - Kepeät 
mullat työnsä' päättänciden toverien muistoHe. 

Luokka viha. 
Vahasielullllll VIl-OSinfl lapsUlulen 
elo katkeran myrkyn jo valaa 
ja se myrkky nyt Imrjasfi hu/muillen 
vihan vihreissä liekeissä palaa. 

E. L. 

E. L. 
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\ 
Huhtikuun ilta. 

Kuuluu twvanmukainen. ,iltasoitto, ,joka ,määrää, että katujen 
on täsmällleen keJ.1o ·kwh<leksan tyhJellir1lYttäv·ä. Se tapahtuu-
kin, 'ja hetken kuluttua vrulliltsee lkadui1Ia autius ja ty;hjYo/s. As-
tei lessani p~tkin Sinkuskatua EHitnrtarhan tielle päin~ tuntuu 
kuin kaikki elotliocn o1i;s j wistunut ja v·ain Ikoolemaon j'äinen 
hel1'käys 'liitelisi ~alojen ja ka,tu'j,DIl Yllä'Puolella. 

Eläintanhan ti'cltä lu!oo vastaani iou'kiko-,05aStO Dun~aarti-, 
laissotureita. lKevätiHan ilimmoo..ss'.i !kuuvalossa ,näen hei:dän 
uupuneet kasvonsa. joiden ilyJsistyllYt. kuollut ilme ei puhu 
enää taiste~uinrnosta, ei \fIO~tOIl vamrrllltdesta. .E'i ole ,k,Y.SyaTtys-
<täkään mistä'frn nronsin Ialhd·ista, vain 'l"aska.n, :laa"hustavi l1l as-
kelin asl·uval Ihe etecupäm ja heidän v-ålsy,rueitä atSke'leitaan 
säestävät Huopalahden puolelta, kuuluvat kumea! ty.kinlau-
kaukset. 

Kää'rmyn ym'pä>r ~ .palalaikseTl'! klIka<ism· :kaupunkiin. ll!aISQit<>n 
jälkeen on saapullut hälyytJys etNi kaikkien 'Punakaar,ti'la'isten 
on saa;vuttava b,sarmipaikoHlOOJll ---. ,fJ1iidenikin, jotka tänään 
ovat saaneet v·uOTokauden aoman-. Si.rkuskad·ulta työnlYY mUll-

lamia komp'parrioi.ta. jotka .ovat lä'hwneet TyöväorrtQlolta. Ne 
suuntava't kunlkuflsa keskikatrpung;]1e päin, eltkl,t Turmll Ika-
saormill e. Näen nuoIllikai.sten astclcvan !"Iirman. va'n'h~en" jo 
miltei Ihaormaahapsisten mbesten ka'lliSsa. mutta .ei nuoruusv;uO-
sien r.ei.ppautla ja iloisuutta ole 'haTVaittaiVissa tässäikään jou-
kossa. H eiNä IOn lhämälr'J. vaistomainen aavi.stus siitä mitä on 
tulossa.. 

Siinä 'ka<llmkulmaos-sa sei'Soossani tulee ,"iin :äärettömän rupea 
olla~ katsellessani, heidän raSkasta., ilotonta maTssiaan kohti 
kuolemaa. 

• 
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Saavun Nuonisoseuran kahvilaan. .Entisen, kodikkaan ja 
lämmittävän tunteen siiasl't tudvah'taa ny.t vastaani autioitunut 
ty'hJyys, Huollcustolla ei ole juur~ /ketään. Toimitsijat toi ... 
mistossa UilrjesteleV'ät Ijotain :papereita, ia IkaJhvi latn'PlIolella on 
paIri Y'ksinäisNi istujaa. Istun 'kadullpuo1ciseem ullrkkapöytään, 
ja 'katselen missä rttäkis~n tarjoilijan, että voisin tHaea Ika,hvit. 
Samassa, tulee toveritar Maire [Lind ovesta si'Sään. Hän tulee 
luokseni, tervehtien äänettömästi ja, istuu saman pöydän 
äärocn. 

«Mistä s~ruäJ tuJet», ky>')yn? 
clK'Otoall , vastaa. ihän IYksikanta.an. . Näin myöhään ... , sanon 

irhmettclevä.sti, «miksi stnäl vielä läksit?» 
lMaire Hlaa tarjioilijalta, kajhvi t ia alkaa puhua: cTä.llaisolJoa 

iltana miTki ,en vooul jäädä 'kotiin. Maille'le: IkaduUa kul·kevat 
kiirei.sin -askelin miehet k'iir,uhtaen vartiopaikoille. Näen van-
'hoja rtyöläisraatruji'a, jotka ovat lätJteneet rauhallilsista kodei,s-
tailli, !pel1hekl6l15ä luota, 'lähtcneet ehkä viimeiscn ker.r.an.lHuo-
palahdesta IkUllluu tylkkien jyrfnää. ciikä jo tänä yönlä nethyök-
käävät kaupunkiin •• cN"iilU. ikesk>eytin minä, &!kallil&:i on ifficn-
n~,ttä. - Mern:lo/ttä om rheti .,Nuorisokotimme., tämä, k.aJhvila 
monpnc iha\lsko~ne 'hetkineen. rMermyttä on heti iärjestöIDlIle, 
toimin'tatVapautemme - kaiik,ki. 

lMitenkä sitä L'imän 'jälkeen voi edes elää? J3I sinä, aiotko 
jää'dä mnn,c?" .,[Eih'kä voisin matkustaa tää.lt.'i ionnekitll ja epäi.-
loorättä se pelastaisi lIlliollUJle vapaudenr,. siL1 ä se saattaa täällä 
olla 'hyvhtkin epä!v3Ipmal3..» t<!Ni'~I1, ifllYt sillä tddedlakitll voi,sit 
matkustaa ulkomaiHe. Tulis~han tavallaan tfuyttyncc'ksi ai-
kaisempi iUnCl~masi.. V'Oisit ,uusissa olosuhteissa avartaa maai!-
maonkatoomustasr, saaden ,IIlIsia vaikutteita. Voisit irtautua 
s!itä ,kll'rj .uudesta~ j'Clka j'O nyt ,tä'ällii' 'On. ~a tulee monm,ker,roin 
\lheJä enemmä'll OkmIaanL. V-Oisit oarwt!a.urua. yksinomaan taide-
tha,r rastuksillesi, jossa suhteessa .giirntt'll e., esilm. Ranskassa avau-
tui.sj \lusi maailma. Voisit valmistauhta, tulevaisuutta valrten, 
joka sitlel1k'j,[lI oOn oleva meidän.» - - - - - Äänettömyys. 
Mairetl ka tse on Ni:hdätty }()n;nekin määräämäHömään etäisyy-
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t~n. !Hetken kuluttua Olän ikäänkuin itscksocll viTk:kal3.: 
.. T uon kaW<i:cn ehkä V'Ofsin Saalv,uUaa. T uota kaikkea .olen vuo-
Sikausia uooksinut, toivonut. Se Oll ,o~lut Ikuin .elämän ta~ka

mallia, jokat eilämänpelon ja aitkeudcl1 dletkinä on &ltfauut viro 
kistystä ia voimaa. - - Mutta 'l1Yt - nyt kun tuo mahdolli-
suus o,lisi edessä, nyt kun hlO olisi ehkä olemassao,lolleni 
\'äLttämätöntä, I1o/t CIlJ voi ma~kuslaa. - - Tuolla kadulla kii-
nfhtalVat miehet vaTtidp.:1.'ilroilolo. Vaara uhkaa, ja se tulee, sitä 
ei enää voi estää, IJllUlta, sittenlk~n - m~nun täytyy lMlteä 
muka®.:. 

!Hän lopetti-, enkä minäkään tuntenut halua tiatkaa. Muiste-
Iin va'in itsc!k:SClli, kwinka thän s}'do>sydlä puhui aseistautumista 
vastaan· ja n~t ku!tcnkin Ihän tarrttllu aseisiin ja lä'htoc mui-
doo mukaan. 

lHuQlitmatta wiävioStä .mi<elipileistämmc, huolimatta siilNi, etten 
vo,inut lähteä mukaan, tunsin 'häntä kohtaan vilpHö!itä ihailua. 
Hän, joka viimeaiko,ina oli: saaTIla'l1nut itsekk.yyden OPpta, ,että 
ihmisen kaikk)a teko,ja, rmääräärvät itsckkää-t 1Pyy.teet, oli itse 
kuilCTl'kin tä~lä 'kertaa ClPäi!tsCikälS, 'sillä lIlyt taisteluun IläJlticss-ä 
eiviit t()Hool !kIysYIilly:ksessä omM y,ksilÖ'liisct .ed'ut, ei ,ktmfli-a ja 
maine, ei .edes työväenluO:kan voitto" vaan ainoastaan siitä, 
että oli oltava mukana. Ikun ket'lr-an toistenbn 'tä'Ytyr tuhoutua. 

Oli tUl'ihaa kioltää. häntä ·lälhtemästä mukaan, siUä niin sy-
västi ,hän tunsi vaaron 'yJlteis}'lYden. 

rNousen pöY'{lästä ,lä.hteä'kseni asuntooni, ja sanoo 'hyvästiot 
Maire1le, jakoa jää fstmnaan, - hyvästit cl1kä viime 'k>crta. K,u-
'kal>a· tietä·ä - - -

- Astun venkkaan rappusia alas, mielessäni :kyg.ymys: .miksi 
en millä vo,inut iäädä, ja ·lähteä vartio,l>aikalle? Ja ikään-
kum vastaukseksi alarahtaa sulk<Clltuvun oven SaTana: Pelkuri. 

Pelkur4. Hyvä Jumala, tämäkö o,n, viimMen ter vet1d1ys Nuo-
risoseura.n ka'lrvHasta. tärmä:kö oOn pä;ästöiIodi.stus kaikesta s)itä 
mitä olen uskonut. tai'stellut ja IkärsLuy1:. Tämäkö -Oli .. Nuori-
sokodi.flI:. Iffillist-ojon halltausseppele? - Pe1kuri, se ääni kai-
kun kadun ontossa kumj,nassa ja k'llUluu Jliljaisena ihuokaLtk-

• 
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scna Van:han,kirkon puiston kevätmalilaistcn vaahterai;n tal-
v.oj'ssa - - -

Boulevardia ,pitkin' ,kiiruhtaa., miHe~ iuoksuaskelin, vanhan-
puole~n:e11 .mies, kivää'ri kädessä. Toisella lkäldaHälän. työntää 
hän (.askuunsa piClttä voileipäkääiröäI. IKI(l~kesta näky.y. että 
hän on noussut vuotccltaan dlälyyt'Ysviestil1 saatuaan ja lähre· 
Ilyt kiiTeesti anäärä'paikkaansa. - - Tänä ;kertaa- minit tunsin 
SlYvää ,nöyJlyytyksen tunnetta, Ikäy<!.essäni tuola tai5te].uutll ,ja 
,kuolema'an ,ki~ruht-avaa työläistovljriani vrustaan. Kysymys: 
mi'ksi eI) minä ,lähde iltlllhaIl, soi Ikorvissad~i. IIVH,llIu'l1l on' kyllä 
,helppo selittää< Hse~leni 'ja .koko maai'lmalUe: el1l iJyv,äksy aseel-
lisia taistelua 1l11issäan muodossa. Minä en usko työväenluo-
kan aseilla saavuttavaru mitä'än pysyvä'ä. voittoa, ja sitäpaitsi 
et 'kdlity,ksen 'kulkuun voi tehdä Imitään poikkeuksia, ei ,edes 
-8.lSeidlakaall . .Mutta kuiten'kamw e~ tämä selillYs n,y·t minua täy-
sin Iyyxiyttä.nyt. 

Minä en .olisi tahtonut, että tuo vanha, rehellinen työläilsraa-
taja~ jonka 'kasvojen ilme jo sal1iOO. että hänen lpaikka.rusa olisi 
ollut va~monsa ja laslertiSa luon.a eikä lapp.o1:arnotereella. että 
hän HUlä Ihetkellä olisi lIlähnyt jonkun, ioka rauha~lisen tyy-
nenä a.stelee asun:too~a. -si.Hoill' ,ku~ Ihän, jota levottomana 'ko-
tona ajatellaan, job ki,johkeästi toi'votatln .kotiin <palaa,vaksi, 
juoksuaskelin ikiir.uhtaa ipOis ko~oansa. Minä ·en .olisi tahtonut! 
että ,hän. i'~a lIs:k,O~ menevänsä laistebmn työvämookau suu-
r-cn vapausaaltoon puolesta! että-,hän lI1yt olisi sydämen Ikatke-
ruudella tuntenut ku~nka toiset saatlava't olla, kyJmiä sme 
asialle, mikä dli 11än:elole elämääkilII kalliimpi,. -

:Bhkä häjn er :milllra" 'i!mr. Ihlloman~ut, ftlänlOJ:lfuhärn ol~ .J1iiin 
kiire. 

'Erotta-ja,n alakulmassa nä:en alänen kääntyvän lieikinkadulle. 

Niin, .sinne ,he nyt lkaik,ki kiinrhlavat. Joku yks~näinen tykin-
la,ukaus silloion ~ällIöin mustuttalCl heidälTl matkansa jYäärrnäärää. 
Itku sydämessä kiiruhdan cteervpäin ja taas kaik,uu aske1ieni 
kumca la'hti: 'pelkur-i, pelkuT,j - - . Se vyÖ11YY järk~tämäl-



107 

!ömästi edelläni. pysä!htyen asuntoni portille kuni uskollinen 
koHkoira. - - -. 

Pel:kuri. Niin., kuk.apa ti.et-ää:? (J(en voi ratka.ista ~hmisaja. 
tuksien ja tekojen syvimmät Sy1y,t? 

Nuoret voimat. 
Missw liehlm meMän lippu, 
siellä huonlwwoimat on, 
särfyy öinen esirippu 
eestii aa!teen auringon. 

Missä- koolla meitliin joukko, 
siellä tieto sijan saa, 
ioka soppi, jQ'ka loukko 
ongeln1oiden V(llkeao. 

Missii ralkuu meil/iin laulu, 
siellä wdlat w&I)(l'uden, 
kaja.stllllp~ kaullis taulfl 
11Ilomenemme suuren sen. 

Versoo f.völiiisvelioys. voima 
pyrkimYksill yhteisin, 
suuren aatteen (rateloima 
nUQrU/lss.vö"iu~ sykktvin. 

Kyösti K - vi. 

1(. A. 



Levätköön! 
( .. RcQuiescat !,.) 

Kiri, F. FreUigrath. 
Suom. Kasperi Tantlu. 

Ken 11Ioukaria heiluttaa, 
ken viljan kylviiä, niittää, 
ken kaivokstssa köyryks saa, 
keli rUQskijaonsa kiittää, 
ken soutaa vastavirtahall, 
ken villat, llllnput suoUaa, 
keli kankaat punoo pirtahan 
ja lapsiansa lIuoltaa.? 

Suur kiitos, slUlri- kunnia 
lyön raskaan rantajalle. 
suur kiitos hikihelmeIle 
pajoissa vlwlavalle! 
KUllniaa joka miehelle, ' 
ken aurankurjes.~' astuu, 
myös Iliille. io.'l:o aivo/öin 
1011 !raskas e(/esvllsluu! 

Jos kohta kwmuUlS kirjaslon 
ja messut häntii painua, 
jos lauluja hiili laittelee 
ja lotinasta lainaa. 
ja vaikka nälkiipalkalla 
hiin laulujansa laulaa -
hiin köyhlilistöön kuuluupi 
ja puute kuroo kaulaa. 



Hän köyltiiUs/öön kuuluupi, 
on kallis leivän muru, 
pois tuldw lähtee, vaalenee, 
vie Iwu/(ul1l syvii 51lf/l! 
Ei silloin SYIIflY rIIl/oja, 
kun lapset leipää pyytää, 
kun luuli ulvoo nurkissa 
ja lunta sisään syytiiii. 

He tulevat ja menevät 
kuin uni" . .. laru tultu! 
Min saavat, syöviit Suu/1/1f/5a 
ja loppu . .. sama juttu! 
He Sll(IV(// elää elOlIsa 
kuin jääden ovenrakoon, 
ei heihin klttso .. ysriiväh, 
vaan kiirehtivät pakoon. 

Häll, eräs rustas runoja. 
kun rypislyivät posket, 
ulkona kukat (uaksu;.vat 

~ ja kuohui kevätkosket ! 
Jos ilmaafl lensi Jervonen 
taj huuhka huuli yössään, 
hän yli kirjain kumartui 
kuin pätväWinen työssiilin! 

Mut vaikka sydän valitti, 
hlin 'rohkeana pysyi. 
", Mit mnous on? Elämää'" 
hiin vastasi ja kysyi. 
Hiin aina mietti mielessään: 
«Mä kunnialla kuljen, 
min teen, sen teen vain ilsellein 
ja povelteni suljen! . 

109 
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Mut viimein voimat riuiuivat 
ntilästä sekä työstä. 
Hän saattoi ioskus houroilla 
ja nauroin pystyyn Syöstä. 

# Yöt sentään latvat unia, 
sai veri vielä päähän, 
Vlum kirkkMl1 päivän puistaissa 
taas sydän jäätyj jäähän. 

Nyt m(ift(Jön alla uiRlm hän 
plI/lIIlosiu tyynyflänsä, 
kukkia kasvaa kummulla, 
mi kaipaa kiveänsii ... 
Saa sinne vaimo kY)"Wlin 
Ja Ilienei jälkeläiset, 
ne kerjäilevät kylillä 
nuo pienet ryysyliiisef 

Suur kiitos, suuri kunnia 
työn raskaan raaLojalle, 
Sllur kiUas hikihelmelle 
paioi.ssa vuotavallel 
Kunniaa jokil miehelle, 
ken auronkurjess' astuu. 
myös niille. joilla aivoiöin 
on raskas edesvastuuI 

TYÖVÄENLIIKKEEN 
KIRJASTO 

P ... lvuorenk.1U 5 B 
00530 Helsinki ,puh 166428 



Väljemmille vesille. 
Luokkasota oli se Skylla, jonka me nyt olemme sivu utta-

neet. Se vaati meiltä sllul"ia uhreja, mutta muuta 'kieinoa ei 
ollut, jollei tahdolfou ajautua Karydxhksen syliin., t.5. antautua 
porvariston amJoille. Kun nyt siis taas pääsemme väli em-
,mille vesille, olisi meidän ~ä hetkeksi jäätävä muistelemaali 
niitä tovereita . jotka joutuivat uhraamaan itsensä meidän täh-
temme. Mutta siihen ei vielä ole a,jkaa-, nuo .hirviöt ovat aivan 
liiaksi lähellä la'kanammc. Meidän on ennenkai.kkea pyri'ftäva 
ulos - merelle. 

Mitä siis meidän on odotettavissa ensin näköpiiriimme? ~ 
Jollemme ola huomioon niitä: kar:eia, joiden välisiä meidän.on 
lUQvittava ulapalle ja joiden v,älttämj;l1en luowllolliscstikin on 
järävä vanhojen merikarhlliemme asiaksi, niin ei laivaan ran· 
naIla näy mitää.n selvää. Etäällä häämöittää ·kyllä jotain lu-
paavaa, mlltta sekin saattaa oUa . vain - .kang-astusta, ja lä-
hcmpalk'i on - maaroti!lc 'ky,lläkin Ihoukutteleva - sargasso-
meri. Jos edelliseen 'luotamme, .saatamme kyliä pettyä. mutta 
jälkimäiseen- istumme va,rmasii kiinni, jollemme sitä' Ueprä. 

Niin ollen on meidän siis kaik,kein ensitUlä ratkaistava, ah-
jaammeko aluksemme tuQhOJl: S<llrgassomereen, .missä se jäiSi 
ajelehtimaan tuulten ja mcriy.irtain mukana, vai iatkammeko 
yhä matkaamme. J.os me Ihaluamme kuolla nälkään miel\l'Um· 
mip kuin Sky~lan kitaan, niin annetaan s.tten mennä vain: yh-
dytä'än plrohJeeseen. Mutta jos me tahdomme vielä elää. niili 
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ohjataan sen ohitse, mennään niin läi.helle kolmatta internatio· 
naka, että nähdään, mitä se on. J a ·kun me olemmekin sivuut-
tancet tuon vaalf"allisen sargassomeren, olemmekin inkrnatio· 
n<clea jo' paHon ]ä:hempä:nä. SHloin voimme jo ·huomata, ettei 
se ole ikan'gastus, v.aan joko satama tai - mikä tuskin tulee 
mieleemme - laivasto, iOihon ehkä J11~id;änkin alustamme odo· 
tetaan. Ja mitä .lä'hemmä!ksi sitä pääsemme. sitä selvemmäksi -käy ,kuva. Se ei enää ole vain h~mmeä' kohta taivaan.ran1l3:l1a, 
kuten sa·rgassomeren takaa katsottuna, vaan vaHava näk:y, 
joka panee ajattelemaan, että jotain suurta 011 tekeHJä. Ja jo~ 
y:ritämme sen jo'hdosta 'jotai.n awailla ermren perille tuloa, mitä 
tuskin voimme olla tekemättä, niin välähtää aivoissamme kuill 
salama: Utopia! Olemme jo ennakolta vaflI11at, että tä:mäll 
maan Ilöytäminen on nyt 'kysy.mYksesä. Ja kun meidänkiIL 
määrämme <on sinne, missä sosialismi vallitsee, yihdymme rtile-
tysti ilolla oooUaviin . 

. IEnnen kuin lä.hdemme uude1!e matkaHe - tuntematonta 
kohti, on tietysti a'lukscmme tapkastettava. Siihen voimme 
kuitenkin luottaa, varsinkin kun emme ole yksin sen varassa. 
Se ei tosin ole mikään jättiläinen kooltaan, mutta IUjaraken· 
teincn se {)n. Ja miehistö siinä on mitä paIihamta, viime ai'kai-
sissa kokemuksissa karaistu'llutfa. 

Eteenpäin sii.s yhä, Suomen työläi.snuoriso - sosialismi" 
kohti! Ja kor,kea,lle punainen lippu! 

ffannes Varpe. 
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Hinta 5 mk. 
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