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Menetlelymme kauhunhedelmät. 
Millaisia tuloksia on tuottanut ryöviö· 

ohjelmamme? 

Päästyän i kolmen kuukauden kiusauksellisesta ja 
päivä päivältä yhä hurjistuneemmaksi käyvästä puna-
kauhun julmurivallasta, o len nyt tilaisuudessa häiritse-
mättömänä miettimään sitä surkeuden ajanjaksoa, 
jonka olemme viattomille ihmisille hankkineet. Kun 
ei mitkään ulkonaiset vaikuttimet ole painostamassa, 
kun ihminen vapaasti saa harkita viime ajan tapah-
tumia ja miettien saa katsoa syvä lle niihin ammotta-
viin onnettomuuskuiluihin , niin herää pakostakin 
kovimmissakin ihmissielLlissa vakavuus punnita mikä 
meidän riehuva päämaalimme on ollut suden tavoin 
raastella sitä, mikä olisi voitu säilyttää. Tapahtumien 
puistattavissa kauhuntunteissa eläessämme, rohkenen 
pelkäämättä esittää entisten aatetoverieni miettimistä 
varten joitakin ajatusmietelmiäni , todellisella toivolla 
että kukin meistä ottaa sydämenasiakseen punnita 
millaisia tuloksia on tuottanut ryöviöohjelmamme ja 
minkä onnettomuusraunion ja julmuritekojen kauhun 
nyt näemme selväpiirteisesti edessämme. 
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En ole koskaan saanut huomattava.!! asemaa mei-
dän sosialistisissa valtiollisissa piireissä ja niissä johto-
piireissä. jotka ovat suunnan määränneet. En myös-
kään ole saanut "istua" puoluekokouksissa tahi sosiali-
demokraatisten puolueneuvotteluissa ja piirikokouk-
sissa, mutta sellainen ~asema~ on minulle uskottu että 
viime vuonna, siis 1917, olin ensi kertaa Tampereella 
paperiteollisuustyöväen liiton edustajakQkouksessa 
yhtenä sihteerinä. Tämä tapahtui huhtikuun 7-9 
palVlna. Sittemmin kesältä valittiin minut mainitun 
liiton sihteeriksi eli asiamieheksL Huolimatta siitä, 
että aika-ajoittain olen ollut syrjässä ammati llisesta 
liikkeestä eli sosialidemokraatisesta puolueesta, tahdon 
vapaatahtoisesti ilman kenenkään painostusta. avoi~ 
mesti tunnustaa, että toimintani tällaisena johtaja~ 

renkinä on ollut mitä surulIisin ja arvaamattoman 
vahingollinen. Si.inä muodossa ja hengessä kun minä 
olen puhujana esiintynyt työläisille, ei suinkaan 
minulla ole ollut edesvastuuntunnetta. Minun täytyy 
peruuttamattomasti tunnustaa, että puheeni yleIsölle 
ovat saattaneet osaltaan se llaisen turmeluksen ja 
vahingon juuri köyhille ja koko yhteiskunnalle, että 
sitä ei kykene korvaam aan kukaan ja kaikkein 
vähimmän me, joille on uskottu jonkinlainen johto. 
Turmiollisen toiminnan ja puheitten avulla kiihottaen, 
olemme me sosia listijohtajat saattaneet vaaranalaiseksi 
monien tuhansien toimeentulon tänä vaikeana elämis~ 
kautena. Me olemme huutaneet käskystä ja käske~ 
mättä taisteluun vääryyttä vastaan, mutta itsehän 
olemme koko hutiloivalla toiminnallamme saattaneet 
aikaan sellaisen vääryyden ja sekasorron, ettei historia 
vielä tunne surullisempaa ja järkyttävämpää tapahtumaa 
kun nämä meidän saaUamat vii~eaikajset tapaukset. 
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Sensijaan, että olisimme oikaisseet ja näyttäneet 
vähemmänajatteleville oikein harkittua tietä ja mie-
hekkäästi esiintyneet oikeissa kysymyksissä, . olen 
minä ja muut johtajarengit raukkamaisesti vetäytyneet 
piiloon, antaen syyttömien kärsiä ja itse edesvastuutto-
masti katselleet sitä täydelli~tä turmelusta , joka nyt 
on koitunut niille tuhansille viattomille kansalaisille, 
joiden fl:luhcln olemme ryöstäneet ja omaisuuden 
hävittä ~eet. On puhuttu rakkaudesta ja kuitenkin on 
käytännössä esiinsaatettu mitä petomaisinta julmuutta. 
Asemani sosialidemokraatisessa johdossa on ollut 
vähäinen, mutta toimintani samaisen puolueen puit-
teissa on tuottanut yhteiskunnalle siksi arveluttavia 
vahinkoja, ettei löydy sanoja voidakseni terveellä jär-
jellä niitä kuvitella täysin ymmärrettäviksi Jauseiksi. 
Menettelyni ja toimintani ei ole voinut ketään, eikä 
minua, onnelliseksi saattaa, vaan painavan suruUaren 
olen vahingollisella toiminrJallani aikaansaanut. Ja 
tähän olemme auttamattomasti syypäät sosialidemo-
kraatiset, niin ylimmät kuin pienemmät johtajat. 
Luvatun ilon tilalle olemme tuoneet kyyneleitä, mur-
hetta ja tuskaa_ Senhän näemme omilla silmillämme 
ja tunnemme povissamme. Ja kuitenkin olemme 
voineet näin kata lasti menetellä. Selitykseksi riittää 
ja selvänä on pidettävä toimintani turmiollisuus. 

Viitaten edellä olevaan tulee kysyneeksi miksi 
esim. viime vuoden marraskuussa kun komeasti 
rt:Jenti in suurlakkoon, ei sosialistiset pääjohto-henkilöt 
uskaltaneet ilmaista kaikille työväenjoukoille että 
ollaan aseistaumispuuhissa, ja että mennään niin 
pitkälle kun julkeisiin ryöviöihin, viattomien salamur-
hiin ja petomaisiin julmuuksiin? Miksi salattiin yksin 
johtajarengeiltä tämä julkeus, joka nyt kaikessa kaa-
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meudessaan on toimeenpantu? Näkihän jokainen 
että sosialistiset miehet esim. Tampereella, Kotkassa, 
Helsingissä y.m. olivat jo aseistetut. Kun tähän tah-
dottiin selvyyttä, niin vastasi jokin pääjohtohenkilö 
hyvin vakuuttava.5ti, että venäläiset bolshevikit .kyllä 
auttavat Suomen työväkeä ja se saa nyt voiton ja 
tulee määrääväksi voimaksi. Rauhoitettiin epäröiviä 
sieluja ja todellisiakin työväenmiehiä, ettei kaikessa 
tapauksessa mistään ohjelmasta poiketa, ei mitään 
ryöstöjä sallita, eikä salamurhia kaameudessaan 
suoriteta. Vakuutettiin, että marraskuun suurlakossa 
saadaan kaikki ne ihanat etuisuudet, joita paperille 
oli jo kuukausia ennen suunniteltu. Uskalsipa Kotkan 
pääjohtomies Eero Haapalainen julkisesti ilmoittaa. 
että asema työväellä on niin varma, että se tällä 
suurlakaIla kaataa hallituksen ja sen elimet, sekä 
lisäsi että uusia voimia on käytettävänä ja vielä 
päälliseksi kykeneviä ja l~ovia voimia 1 Näine hyvine 
eväineen lähetettiin käytettävä koneisto. niin suur-
kuin pikku puhujat, ympäri Suomen tällaista totuutta 
puhumaan ja lisäämään: vielä, ettei työväki tahdo 
aseistautua kun ainoastaan hulikanismia vastaan, 
jotta kaikkien omaisuus ja henki olisi turvattu ja 
yhteiskunta pysyisi rauhallisena j.n.e. Työväki teki 
suurlakon, pettyivät toiveissaan ja manasivat koko 
suurlakkoa. Mutta olikohan sillä suurlakaIla mikään 
muu tarkoitus kun koetella kuinka suuria voimia 
ri'lTtä'äva-staiseen vallantavoitteluun, ja koetella kuinka 
itsekkyys ja siitä johtuvat hulluttelut bolshevismei-
neen ja sekasortoineen saisivat jalansijaa rauhalli-
sessa yhteiskunnassa. Tähän johtopäätökseen tulee 
ehdottomasti kun katselee sitä surkeutta, jonka sosia-
siltiset pääjohtohenkilöt yallanhimossaan ovat aikaan-

• 
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saaneet. Eikö meille valehdeltu ja emmekö me 
pikkupiskit höystäen valehdeJleet? Tämä surkeus on 
todistettavasti tuonut esiin sen tosiseikan, minkä itse-
pääjohtaja ja salajuonien kutoja Matti Turkia on 
monelle tunnustanut, että jo marraskuussa tilattiin 
sosialistisen puolueen varoilla ampumatarpeita ja 
aseita Venäjän bolshevikeilta. VieJä selvemmäksi on 
pettyneiden epäilys tullut, sen jälkeen kun jo viime 
vuonna olivat sosialismin pääporhot Helsingin Sirkus-
kadun 3:ssa laittaneet täydellisen sota suunnitelmansa 
ja varustelunsa. 

Että marraskuun suurlakko oli vain johto-
miesten koettelema manööveri, siitä totuudesta ei. 
tällä surullisella hetkellä pääse yli eikä ympäri, sillä 
sitä tukee kettuisan "finanssimjehen~ F, E, Kello· 
salmen lausunto, kun hän on sq.nonut rahantarvitsi· 
joille: ~ettekö tiedä että meidän aikoja sitten tilatut 
ampumavarat ovat saapuneet ja ne täytyy etupäässä 
maksaa ensin; nyt ei enää ole rahaal~ Kun tähän 
huomautettiin, että me sosialistithan olemme hauk-
kuneet porvarien valmistaneen sotaa jo aikoja sitten 
ja me sosialistit olemme itse tahtoneet olla rauhan· 
apostoleita, vastasi mainittu F. E. Kellosalmi hyvin 
rauhallisesti: "eihän me muuten vallassa ja ohjaksissa 
oltaisikaan". Siis vallantavoittelu ja vallan perään ' 
huJmuava. himo ja alhaisen vaiston tuoma itsekkyys 
on tässä ollut pääasia. Hetken vallalla olemisesta 
uhrataan ihmishenkiä niin paljon, hukutetaan salai· 
sesti yhteiskunnan parhaimmistosta viattomia kansa-
laisia, raastetaan yksin hennot naisetkin salamurhaa-
jien julmuriuhreiksi ja kaiken turmeluksen päälle 
hävitetään ja ryöstetään yhteiskunnan omaisuutta ja 
armotta poltetaan sekä ryövätään, Puistattava kauhis· 
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1us vie unen niiltä omaisilta, joiden lähimmät ovat 
viattomasti jonkun salaperäisen "tutkijakomitean-
käsien kautta joutuneet kauhealla tavalla uhreiksi. 
Ja ajaUelevatko nyt teon tehneet edes sitä, että viaUo-
main veri huutaa heidän liepeillään. Ei, vaan kylmästi 
katsellaan hetkellistä vallantavoittelua, siitä suinpäin 
kukistumista ja jälkeenjäännyttä onnettomuutta. V~ikko 
sitten uskalsin yksinäisyydessäni huudahtaa: voi Luoja, 
mihin surkeuteen tämä johtaa. Ja kirous pääsee 
oman itsensä ylitse siitä syystä, että olen antautunut 
mokomaan bolshevismin utu kuviin, siihen ohjelmaan 
ja sen likaisiin keinoihin. Koskaan ei likaiset keinot 
vie toivottuun tulokseen.~ Nyt se on ilmielävänä edes· 
sämme nähtävänä kaikkine surkeine tuloksineen. 
Olemme likavetemme heittäneet paremmin ajattelevan 
kansanaineksen päälle. Nyt me voimme täysillä ja 
todistettavilla syillä sen itsellemme omistaa. Sano' 
kaam me ja omistakaamme itsellemme, niin sosialis· 
tien pääjohtajat kun heidän määräämät palkkarengit· 
kln, että tämän kansala issodan aikaansai; sosialis· 
tiemme pääjohtajain vallantavoittelu. Rhnevden ja 
riistan vuoksi vedettiin mukaan kymmeniä tuhansia 
ihmisiä, jotka tottelivat sokeasti lJlannerin, Tolwin, 
Elorannan, Haapalaisen y. m. kehoituksia. Bolshe· 
vismioppi on tappanut kaikki hyveet suurelta osalta 
tämän maan työläistöä. Onneksi on terve vaisto, 
joka nyt on vapauttanut Suomen, tuonut tullessaan 
u·utta el§mä~:- Mu~~tapä~ksess-;oltäiSi~äuttå:. 
maUomasti kuilussa. Se kai selviää siitä parhaiten. 
ettei pää johtomiehet moneen viikkoon antaneet itses· 
tään tietoja; ei edes toisilla paikkakunnilla oleville 
palkkarengeilleen. Pää'pukarit karkasivat jättäen jää 
hyväisiksi sen tosiasian, että juuri samaan aikaan 
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kun livistivät, antoivat erityisille henkilöille valtuuksia 
tulla rosvoamaan kaikenlaisia kalliita tavaroita, joita 
sitten muka piti kaupattaman sen uuden, suunni-
tellun kauppaka marin avulla. Tässä taas uusi todiste 
miten inhottavilla aseilla bolshevismin myrkyttämä 
aines taistelee. Ensin saada salaisesti valmistellun 
kansalaissodan todelliset syyt ja perusteet verhotuksi, 
ja ti etäessään täydellisen häviön olevan tulossa, vielä 
li sätään ryöviökoplan jo tarpeeksi asti harjoitettua 
hävitystyötä. Voiko enään likaisempia keinoja käyttää? 
Ja tämä ka ikki köyhän kansan kustannuksella, kun 
olemme heitä käyneet kiihoitusopillamme tähän 
kehoittamassa, luvaten niin äärettömän paljon hyvää 
ja nyt alastomana seisommekin häpeäpaalussa omien 
valheittemme todistajina. 

Uskalsin rohkeasti kirjoittaa sen totuuden, etten 
ole ollut tilaisuudessa olemaan puolueneuvoston 
kokouksissa. Mutta ei sitä niin suurelle yhtymälle 
ole tahdottu antaa tietääkään. Jos niin olisi tehty, 
ei olisi onnistuttu niissä viekkaasti punotuissa Jan-
goissa, joiden pelkkänä tarkoituksena on ollut inhot-
tava alhaisuus ja ennenkaikkea vallantavoittelu. Sekin 
sosialistinen renki, joka luu1.ee saavansa jotain salai-
suuksia tietää, hämmästyen häpee itseänsä kun näkee 
ku inka Vastenit, Taimit, Kaljuset, Haapalaiset y.m. 
ovat häpeämättömän julkisesti, sekä salaisesti julista-
neet voitt~jaan. Inhottava päämaali on täytynyt olla 
jo mainitun Kellosalmen, sekä Hanna Karhisen ja 
Hanna JJ1almin teoissa kun he ovat peitelleet niitä 
raakuuksia joita punaiset tahollaan ovat rintamilla 
tehneet ja nyt onneksi rehellisten, uskallan väittää 
vieläkin, rehellisten valkosotilaiden kautta tulevat 
todistettavasti päivän valoon. Meille on sanottu 
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vakuuttavasti, että ka ikki on hyvin puna sotilaitten 
rintamilla ja heidä n tekonsa puhtaat. Nyt ovat onneksi 
asiat kaikessa salaperäisyydessään pa ljastuneet. -

Varkauden saastaiset menetelmät, ja se miten pu-
nainen johto siellä menetteli, Kouvolan salaiset ja kata-
lat murhat, ne tulevat esiin vihdoinkin. Olemmeko 
olleet totuuden puoltajia? MuUa kuin viekkaan ketun 
tavoin olemme valehdelleet ja uskattaneet täysillä an-
noksilla mitä punaiset päälliköt Hasul, NJls/römit ja 
Sundmanit ovat meille Kouvolasta syättäneet. Miksi 
ei yleisesikunnan naisauktoriteetti Hanna Malm tule 
esille paljastamaan asiat ja niiden todellisuuden? 
Siksi että pelätään totuutta. Surkeita ihmisolijoita 
olemme me punaiset. Me pelkäämme totuutta. Ja 
siksi olikin aikamme perin lyhyt. Niinkauvan kuin 
näin väärinä profeettaina olemme olleet ja esiintyneet, 
niinkauan ei meillä ole menestystä voinut ollakaan. 
Tuulenkiidättäminä vi11atukkoina on meidät poispyy· 
häisty. Historia rakastaa totuutta. Ja nyt me olemme 
historian tuomitsemia vallantavoittelijoita, joilla ei vaI· 
heel1isuuksineen voi olla menestystä. - Miksi ei raha· 
asiain hoitajat Kohonen, Kellosalmi tahi Gylling ole 
voineet ilmaista kenellekään raha·asiain tilaa? Senta-
kia, että valheellisuuksia ei tahdottu paljastaa, vaan en-
nemmin livistettiin valhee:n kengillä ja jaettiinpa vielä 
teollisuusla itosten työläisille' kuuluvia rahoja muihin-, 
häpeällisiin tarkoituksiin. Ja tässä tarkoituksessa 
lähetettiin Viipurista vieraita valtuutettuja uskottele· 
maan , ettei muka asiat ole niin hullusti ja nurinkuri· 
sesti mihin ne todella punaisten kautta on saatettu. 
Sitäpaitsi lienevät karkutiellään olevat varanneet mas-
sinsa puJleaksi, kuten vorot ainakin tekevät. Tämän 
paljastuksen kautta selviää se vähänäinen osa mikä 



11 

on tiedossani, mutta sekin jo selvittää, että kansalaisw 

sodan syitä etsiessämme onkin punaisten poveen 
katsottava kuinka tavattoman suuren anastus· ja 
vallantavoittelun takia saatiin tämä onneton kansalais-
sota riehumaan. Keinoja ei ole kammattu, rahaa ei 
ole säästetty ja nyt kauhistuttavan bolshevismin 
kanssa on kansan silmiä peittäen kauppoja hierottu. 
Siis itselleen voivat sosialistien pää pylväät omistaa 
tuon usein työväenlehdissäkin olleen lauseen: alas 
pettäjätl Muutto Helsingistä Viipuriin kansanvaltuus-
kunnan asioissa ja Tampereen katastroofit asetti 
useimman epäilemään, mutta vieläkin lohdutettiin 
Viipurista kansanvaltuuskunnan taholta, että tämä oli 
vain varovaisuustoimenpide. Me taas uskoimme siksi. 
kunnes todellakin havaitsimme. että ne olivat vaan 
sellaisia varovaisuustoimenpiteitä. jotta järjestetty pää-
vorokunta pääsi mukavimmin livistämään tekemättä 
tällä hetkellä vielä tiliä teoistaan. Vääryydellä ei 
kuitenkaan ole pitkiä jälkiä. Kemsalaisten suusta. 
yksin punaistenk in, kuuluu nykyisin että bolshevismi 
lähti jo Suomesta. Siinä varmassa vakuutuksessa 
uskallan jo minäkin olla horjumatta. 

Myöskin pyytäen viitata tähän edelliseen täytyy 
minun avoimesti tunnustaa, että usein sisäinen pakko 
ihmisessä ja tällä kertaa juuri minussa usein toi 
esiin varmuuden bolshevismin pikaisesta kukistumi-
sesta. Huolimatta kehoituksista ja lohdutteluista, asui 
minussa tunne. että pian kukistuu mädännäisyydestä 
noussut ja rajantakaa tuotu bolshevismi omaan kur-
juuteensa ja kataluuteensa. Eihän meillä ollut todelli-
suudessa. eikä ole kypsyneitä voimia järkiperäisesti 
johtamaan valtiokoneistoa tahi suurta teollisuusyhty-
mää. Näkihän sen jo kansanvaltuus.kunnasta, mil-
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lainen puute vähänkin kykenevimmistä voimista siellä 
oli. Mutta kansanvaltuuskunta uskoi vallantavoitte· 
lunsa onnistumiseen ja umpimähkään se uskoi 
onttoan voimaansa. Itse J . Pietikäinen astuessaan 
ti e- ja vesirakennusha llitukseen, tunnusti köyhää 
valtiomieskykyään sekä saamattomuuttaan, mutta 
bolshevismin luoma vallanhalu ja intohimoinen itsek-
käisyys kannusti tätäkin kivimiestä olemaan hallitus-
miehenä, vaikka nimensä kirjoittamisessa oli jo täysi 
työ. Määräyksiä, ihan päin männikköä meneviä, antoi 
tämäkin johtomies, josta sitten jälestäpäin päivitteli 
kun kaikki kävi niin kömpelösti, sillä ei kyetty anta-
maan päteviä ohjeita. Samaa voi ·sanoa elintarve-
osastosta. Senkin pää llikkö O. Tokoi oli myötäänsä 
matkalla, milloin Pietarissa, Moskovassa j.n.e. Virkai-
lijat ja naiset eivät tienneet antaa kyselyihin minkään-
laisia vastauksia. Jos joku niitä sai, niin se oli 
poikkeustapaus. Mikään harvina isu us ei tällainen 
ollut myöskään työ- ja teollisuusosastolla. Sen johto-
miehellä tahi valtuutetulla J. Lumivuokolla oli niin 
paljon kokouksia istuttava kansanvaltuuskunnan täysi-
istunnoissa, ettei ehtinyt omaan osastoonsa, ja neuvon-
antaja e li ~es ittelijä" H. Sa.l'man valitteli ihmisille ja 
tarvi tsevill e, ettei hänellä ollut valtu uksia allekirjoittaa 
mitään papereita, eikä sitä va ltuutta sanottu olevan 
"teolJisuustarkastaja", kuten häntä nimitettiin, E. Mur-
rollakaa n. 

Näin ollen muuttu i bolshevismi pienen ajan 
sisällä sella iseksi sekasopaksi, ettei asianosaiset tien-
neet mitä heidän 'oikeastaan piti virastoissaan toi-
mittaman. Ja kaiken tämä n epäjärjestyksellisen toi-
minnan viihdytyksenä saatettiin lohduttaa, että hyvää 
tulee kun ehtii. J a se hyvä tuli, että täytyi valehdella 
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silloinkin kun ei mitenkään haJunnut; vaan toisinaan 
rinta oli täysi kun näki miten surkeasti ja päätlömästi 
meneteltiin, ja sanottiin: on tehtävä niin, ja niin, tahi 
niinkin nurinkurisesti kä skettiin valehtelemaan, että 
jokainen heti tunsi sen keksit yksi vaJejuluksi. f\nnet-
ti inpa selviä uhkauksiakin. E. Haapalaisen sota-osas-
tolle, jossa va llitsi parhain ja ensiluokkainen seka-
melska, määrättiin minut hakemaan määräystä, kos-
keva miliisin apua ja sen luvan 'saantia alleki rjoituksi-
neen. Menin, seisoin pitkässä käytävässä neljä tuntia. 
Sitten ilmoitettiin, ettei ole aikaa sella isille asioille! 
- Seuraavana päivänä en mennyt ennenkuin työ-
asiain osastosta soitettiin pääseekö sinne ja milloin. 
Kä skettiin tulla heti. Siellä istui E. Haapa lainen pöy-
dän takana. Leipuri Pohjaväre Mäntästä toisella 
sivulla ja Hanna Malm toisella . Toisen telefoonin 
aaressä oli muuan kauppa-apulainen Hämäläinen 
Kotkasta ja jo ennemmin mainittu Hanna Karhinen 
toisen telefoonin vieressä vartomassa raporttia . E. 
Haapalainen alkoi: ~elle i Vihriä tunne paremmin 
talontapoja, niin kyllä minä näytän ku inka Kotkan 
pojat Kouvolassa , tahi KymintehtaalIekin voipi nämä 
pojat koska vaan tulla näyttämään, si llä punainen 
kaartti se sielläkin sentään määrää, eikä muut.~ 

Kun selitin ettei tämä asia minulle kuulu, olen vain 
määräyksestä tullut hakemaan työasiainosastolle kuu-
luvaa paperia, niin viskattiin paperi ja sanottiin: " ulos 
ja paikalla u. Useat valittelivat samaa kohtelua. Tämä 
vain yksi esimerkki si itä sekamelskaisesta hallitus-
vaIlasta. Yksityisesti puhuin tästä epäjärjestyksestä 
useille, mutta yleisesti en uskaltanut mainita bolshe-
vismin hallintovallasta ja tuhoisasta menettely tavasta, 
koska sen verran kerran lausu ttiin minulle vakavasti 
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(Walden esikunnassa Kouvolasta), ettei huoli liian 
paljon valituksia telefoonitse laverrella Kymiyhtiön 
omaisuudesta ja takavarikoimisesta, taikka mies pan-
naan tänne vähän tiukemmalle ja tulette tarkemman 
silmällä pidon alaiseksi. Tämä johtui siitä yksinkertai-
sesta aiheesta, että mma hyppäsin agronoomi 
Björkenheimin rekeen kun hän kutsui ja ajettiin 
Kuusankosken SeurataIolie telefonoimaaQ Helsinkiin, 
valittaen siitä kun Hevosojan tilalta oli viety kaksi 
hiehoa omavaltaisesti ja tämän oli tehneet punakaarti-
laiset. Sittemmin saatiinkin maatiloille sellainen 
"määräyksen~ tapainen, ettei karjaan saa enää kajota 
ja joita määräyksiä piti tulla joka taloon yksi kappale. 
Itse aihe vain osoittaa että raunioille !TIennyt bolshe-
vismi näytti oireitaan hyvin laajalti, vaikka ei siitä 
saanut puhua. Että minä olen huonon luonteen-
ominaisuuden takia valehdellut, en'kä ole uskaltanut 
vapaasti tunnustaa aina ja joka tilaisuudessa, on totta, 
ja vakuutan, että sen mitä vain tiedän tahdon näinä 
lyhyinä elämänhetkinä julkituoda. Siihen minua 
pakottaa vapaatahtoisesti kynäni kirjoittamaan jo sekin 
totuus, että olenhan vanha venäläissortova llan vastus-
taja ja toiseksi se peittelemätön, ilman imartelua 
oleva totuus, että tänne on saapunut Suomen Armei· 
jan herroja upseereita ja sotilaita, jotka antavat van· 
gilleen inhimillisen kohtelun ja I;<aiken humaanisuuden 
mitä voi toivoa. Ja tätä välttämätöntä edellytyStä 
juuri puuttui meidän punaisilta. Sekin selvä merkki, 
joka katkeroittuneena ja itku silmässä täytyy suoraan 
tunnustaa, että bolshevismi vei meidät auttamatta· 
maan häviöön ja turmioon, josta koko kansakunnan 
sukupolvi saa kärsiä. Miksi emme, ja erikoisesti minä, 
emme avoimesti tunnustaneet, että jä!kemme ovat 

• 
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valheella peitetyt? Miksi en aikoinaan, nähdessäni 
osan kansasta menevän turmiotaan kohti sanonut 
julkisesti, missä kurjassa tilassa olemme ja mihin 
olemme vetäneet suu ren osan työläistöä? Nyt vasta, 
kun sydän itkee niin monessa kodissa verta, kun 
olemme katkeroittaneet tuhannet sydämet, jotka 
viattomuudessaan ovat joutuneet meidän säälimättä-
mien verihurttain uhreiksi, niin - nyt vasta, kun peri-
kadon peikko, jonka valheellani olen esille. vetänyt, 
tunnustan avomielisesti ja lyhyesti: meitä käskettiin 
valehtelemaan ja me tahdoimme sen nöyrinä orjina 
tehdä. Minä poikkesin totuuden tieltä pois ja vedin 
toisia valheen ammottavaan kuiluun mukaan. Vääryys 
soi kintereilläni huutavasti. Siksi on puhuttava nyt 
kerrankin totuutta. Ei hulmuavana kostona, vaan 
vapaaehtoisen rehellisesti. Se on teidiin kunnianne 
ja omaisen ne vastaisuudeksi kun totuus saa yksin-
kertaisuudessaan ja koristelematta puhua. Kun 
elämäni ilta alkaa jo sammua, on sydämeni varma 
toivo ainoastaan yksi: puhukaa työläiset mitä tiedätte 
rikollisista ja salamurhista. Se on teidän pelastuksenne 
vastaisuudesssa ja eloonjäävien rauha. On kieltämätön 
kauneus puhua väärentämätöntä ja rehellistä totuutta. 
Se on se hyve, jota Suomen kansa on kunnioitetta-
vasti omistanut ja tahtoo edelleen säilyttää. Ilman 
sitä hyvettä pysymme siinä tilassa, johon va lheemme 
on meidät saattanut. Muistakaamme että kunkin 
meistä täytyy oman: kärsimyskalkkinsa tyhjentää. Tätä 
ei voi välttää kukaan kuolevainf'n. Siksipä on pelas-
tuksen tienä ehdottomasti koristelemattoman totuuden 
puhuminen. 

Ehkä ei minulla ole näin avoimesti tunnustaes-
sani yhtään puolustajaa, mutta sisäisempi vakaumuk-

• 
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seni, joka ei ole syntynyftänään, velvoittavasti pakottaa 
minua vetoamaan Suomen sosia lidemokraatteihin. 
Alkää luottaka auktoriteetteihin ja puh uj iill, vaa n 
punnitkaa ja harkitkaa itse. Olen usein ennen uskal-
tanut tätä esittää kun jokin yhteinen asiamme on 
ollut epäilyttävässä vaiheissaan tahi korjaamattomasti 
viety haaksirikkoon surulliseksi häviöksemme. Meiltä 
on kokonainen sarja sellaisia surunkuvia nyt kun 
epätoivon vimmassa olemme menettäneet ponnistuk-
semme hedelmät. En tahdo vedota teidän alistumi· 
seenne, vaan ainoastaan harkittuun ja terveeseen 
järkeen ne. Viimeiseksi vuosi sitten ystävällisesti huo-
mautettiin meille useilta eri kansankerroksien tahoilta 
meidän uhmailevasta kannastamme ja omaksumas-
tamme bolshevismin opista. kuinka se voi saattaa 
ei ainoastaan yhteiskunnan turmioon, vaan työväen-
liikkeen ja oman asiamme häviöön ja lopulliseen 
turmioon. Emme uskoneet tätä kehoitusta, vaikka 
se tuli omista riveistämmekin. Nauroimme vain ja 
kutsuimme edellistä porvarien pelotuslaukauksiksi_ja 
varoittelevia omiamme huusimme ostetuiksi menshevi-
keiksi. Niin humaltuneet olimme bolshevismin 
anarkiaopista, että kynsin hampain sodimme omaa 
ohjelmistoamme vastaan. Ken sosialidemokraateista 
uskalsi esittää eriävän näkökantansa bolshevismin 
vaaranalaisuudesta, hän oli ostettu pähkähullu ja 
kuka taas rohken i avoimesti tuomita jo: esiintyneet 
ryöviöt ja kostomurhat. hänet leimattiit:l vastalauseista 
huolimatta kapitalismin puoltajaksi ja vaikka minkä 
nimelliseksi hylkiöksi. Näin meneteltiin ja yltyvän 
häikäilemättömällä kiihtymyksellä usutettiin työlliis-
joukkoihin anarkismin ja terrorismin vertajanoavaa 
oppia viime vuoden huhtikuusta lähtien. Kotka oli 
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alkupesäpaikkana sytyttämässä ja Helsinki vastaili 
kiitollisen uhmailevasti kunnes Turun ryöstöt y. m. 
saattoivat käytäntöön kokonaisuudessaan bolshe~ 

vismiryöviöohjelman. Ja vaikka näin alastomasti 
paljastui se yhteiskuntatuho silmiemme edessä, 
jonka omaksumamme bolshevismioppi oli perintönä 
mukanaan tuonut ja vaikka todellisuudessa, ainakin 
tietoisimmat meistä, hyvin tiesivät ettei sellainen 
kauhi'stusta levittävä oppi sovellu meidän oloihimme, 
eikä minnekään vähänkin järjestettyyn yhteiskuntaan, 
niin emme uskoneet sitä todeksi. Huurteisella huoka-
uksella nyt sen uskomme kun on tapahtunut nyky· 
tapahtumat ' ja tullut se aika, jota turmiota niin ilo-
mielin edistimme. 

En tahdo mitenkään, sosialidemokratit, teidän 
synti kuorma anne raskaammaksi saattaa tahi teille 
erikoissyntejä lukea. Tahdon ainoastaan lämpimästi 
vedota teidän rehellisyyteen ne ja pyhimpään tuntee-
seenne. Kosto, se on hulmuavan suloinen toivossa, 
mutta kun se todeksi tulee, on se julma äiti. Suo-
men sosialidemokrateista on suurin osa perheellisiä, 
jotka omaavat vielä ihmisyyden pyhää tunnetta ja 
tahtoisivat vielä vaalia kotikontuaan ja elostelta rau· 
hallisessa työssään kotiperukoillaan . Niihin ja niiden 
omaisiin tahdon lämpimästi pyytäen vedota nyt kun 
olemme sa'attaneet heidät ja koko yhteiskunnan surul-
liseen, ennenkuulumattomaan onnettomuuteen. Kos-
kaan ei voi punaisten puolelta harjoitettu kosto- ja 
veri työ nostattaa köyhäJistöä sivistykselliseen ja talou-
delliseen hyvinvointiin. Me uskoimme. huolimatta va-
kavista varoitteluista, menevämme. bolshevismiop-
pimme kanssa päämaaliin, mutta se veikin tuhannet 
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'proletaariat uudelleen paljon syvempään alennustilaan. 
Miksi emme voineet luottaa viime marraskuussa edus-
kuntaamme ja laillistettuun hallitukseen, tahi luottaa 
vaikka vielä viime tammikussa? Mistä syystä? Siitä 
.suoranaisesta syystä, että bolshevismijuoman juoppo-
hulluina meidän johtomiehemme sokeasti vain pyrki-
vät vallantavoitteluun. Luvattiin kansalle paljon. pu~ 
huttiin kauniisti hyvistä suunnitelmista ja onnellisista 
vastaisuuksista ja kun salakavaIin keinoin päästiin 
valtaohjaksiin. niin laitettiin mitä vihelijäsin epäjär-
jestys hallitus· ja johtokoneistoon. Kun päästiin h~t

keksi satulaan, niin ensimmäisten kahden viikon 
"hallituskautena" oli kaikki yleiset asiat sekä varsi-
naisista kansaa ja sen lapsia turvaavat johtokoneistot 
sellaisessa onnettomassa kunnossa, että niiden rap-
piolle joutuminen tyyten täytyi salata kansalta. Tark-
kaan vaiti! käskettiin olemaan, jos joku ka nsanva l-
tuuskunnan renkipahanen jotain huomasi. Siis oikea 
bolshevismin kukka täydessä hedelmässään. Kan-
sanvaltuuskunta pelkäsi kansaa. Eikä ihmeteltävä. 
Olihan se väkiva lloin anastettu valtasatula, eikä min-
kään kansan valitsema tahi asettama, vaan Helsingin 
Siltasaarenkadun 3:ssa sijaitsevassa puoluetoimistossa 
salaisesti ensin kudottu juoni ja vallantavoittelu, joka 
sopivan hetken tullen syätettiin laajoille sosialistijou-
koille erikoisena makupalana. Minua hävettää julki-
sesti tunnustaa että teitä, sosialidemokratit, on jul-
keasti petetty. Vapaaehtoisen jo toista' viikkoa kestä-
neen harkinnan jälkeen näen yhä valoisammin edes-
säni ne mustat va lheet, joiden avulla suuria kansan-
joukkoja on uskoteltu tyytyväisinä olemaan kolme 
kuukautta kestäneessä bolshevismivallassa. Tietäes-
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säni toimintani ollen suureksi pettymykseksi, pyydän 
hartaasti vielä kerran terotiaa Suomen sos ialidemo~ 

krateille, että nämät rivit mitä tässä esitän ovat hil· 
jaisuudessa vakaumuksella pyydetyt saattaa teidän 
tietoonne: Milloinkaan ei edesvasfuullomasli har
joitettu valta ole onnistunut kuin hetken ja tuottanut 
tilalle yhä katkerimpia yhteiskunta-onnettomuuksia. 
Koskaan ei työväenasia pääse toivottuun tulokseen. 
jos lainataan herkkäuskoisesti kOlVamme väärille 
profeetoille, jotka höystettyinä siivosti punotuilla valhe-
langoiJlaan. itse todellisuudessa ovat pettäjiä ja vää-
ryyden omistajia. Ollaan ihmispetoja ja katalia oli-
joita, joille oikeudentajunta ja rehellisyys on tykkä-
nään kadonnut Olin yksi näitä vääryyden agitaatto-
reita, mutta olen täydellisesti lakannu t olemasta 
sellainen hirviö. Pyytämällä pyydän köyhälistöitä että 
jos onnen ne ja kotinne on kallis, niin älkää uskoko 
tämäntapaisten agitaattorien viattomilta näyttäviä vaI-
heita. Alkää antako vääryydellä ja kauhistuksella 
varustettujen työväenagitaattorien vaikuttaa teihin 
enään sitä saastaisuutta, jonka tarkoituksena on ollut 
tuhoisa yhteiskuntaonnettomuus. ' Polttavat haavat 
sielussamme aukenee jo ajatellessammekin niitä hir-
mutekoja ja raakalaistöitä, joita todistettavasti on 
punaisten raskaassa elämäntilikirjassa, Kiroten täytyy 
viskafa ik.uisesti pois hirvittävä sosialistinen bolshe-
vismioppi. Kenenkään ei pidä onnettomuudekseen 
ottaman herkkänä vastaan sellaista pöyristyUävää 
sananrieskaa, jonka tarkoituksena on perinpohjainen 
hävitys köyhi lle ja muille viattomille kansalaisille. 
Hirvittävä näky on edessämme selvänä todistajana. 
Se täydellisesti riittää paremmin ,kuin kirjoitetut sanat 
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elävästi todistamaan minne on päästy suurella agitat-
sianilla ja kirotuilla yllyttävillä puheilla . On saatu 
aikaan se kurjuus mitä kauan on kylvetty. Kansalta 
puoluekassaan vuosien kuluessa kerätyt pennaset 
ovat nyt bolshevismin ahnehtivassa kukkarossa. -
Niillä rahoilla puoluetoimisto murha-aseita Junasti. 
Sitten valtiokassa hävitettiin ja ryöstettiin, sekä lopulta 
hirvittävät salamurha- ja julmurityöt suoritettiin . Voiko 
kukaan sosialidemokraatti missään tapauksessa enää 
ummistaa silmiään sille sokaisevalle kiihotustyölle, jota 
on suoritettu sentakia, että tämä pöyristyttävä tilanne 
julmuritöineen saatiin aikaan kaikkine hävityksineen. 
Totuudella sanoen on bolshevismi-sosialismi tuomittu 
ja tuominnut itsensä omaan kurjuuskuiluunsa. Kukaan 
rehellinen työläinen ei tule konsanaan antamaan 
kannatustaan mahdollisesti yritettäville ryöviöliikkeil le 
ja kostomurhiJle. Suomen asukas tahtoo,. uskokaa 
tämä vakuutuS" varmasti, rauhallisesti ryhtyä uudistus· 
työhön, rakentamaan sitä, jota juuri bolshevismiopin 
avulla hävitettiin ja raastettiin maantasaJle. Suomen 
r.auhaarakastava sosialidemokraatti jättää vapaaehtoi· 
sesti murha·aseensa siirtyäkseen siihen velvollisuuteen, 
joka on häntä lähinnä, nim. iloa tuottava työ. Ei 
hän voi sietää ja kestää sitä hirmutilannetta, joka on 
kolme kuukautta vallinnut, eikä kukaan antaudu 
niihin helvetillisiin olosuhteisiin, että uudel leen joutuisi 
köyhälistö kamalaan olotilaan. Tämän varmasti uskon 
ja voin vakuuttaa myös sen käsitykselli, jonka hiljai· 
suudessa olen omaksunut, ettei hyödytä kenenkään 
yksityisen kostomurhahanke, povessa lietsova vihan· 
vaino tahi aseensa salaaminen eli rikollisten ja heidän 
katalat työnsä pimeässä ja piilossa pitäminen. Se 
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vain vaikeuttaa tilanteen selviämistä ja ennenkaikkea" 
juuri köyhälistön ja työtätekevän luokan aseman hel-
poittamista. Sosialidemokraatit! Ra skaana lepäävät 
rikokset, joita on voitu suori~taa. Helpoittakaa sitä 
kurjaa taakkaa m ikä meidän hartioillamme lepää. 
f\vatkaa todellisesti sydämmenne ja ilmoittakaa 
totuus kaikessa alastomuudessaan. Silloin voidaan 
toivoa itsenäisen Suomen rauhaa ja uudelleen vau· 
rastumista. Minä pyydän vedota niihin sosialidemo-
kraattisiin aineksiin, joilta voi vielä odottaa rehelli-
syyden sanoja. f\sema ei totisesti voi parantua ellei 
täydellinen avomielisyys , saa oikeutettua jalansijaa. 
Meissä kerskailijoissa sitä pitä isi löytyä. Osoittakaa 
siis miehekkäästi että paljastatte m ustat salaisuudet. 
Sehän on ollut ohjelmanne. Olemme ylä luokalta 
aina vaatineet paljastuksia. Miksi ei kannattaisi omat· 
kin ja toisten synnit paljastaa? Ellemme niin voisi 
tehdä. olisimme syylliset kaikkien kärsivien yhä jatku· 
vaan kiusoittavaan tilanteeseen. Ja sitä taakkaa ei 
totuuden nimessä kukaan voi päällensä vetää. Kun 
ei konsanaan minun puoleltani agiteerata eikä sellai· 
set voi tulla kysymykseenkään kun kerran itse olemme 
herkkäuskoisina turmion itsellemme ja muille viatto· 
mille saattaneet. niin pyydän lämpimästi teiltä anteeksi 
ja anon hartaimmin että edellämainittu saisi todelli-
suudessa sijansa. Minä pyydän. älkää toivoko vastaisia 
hirmuhaluisia kostoja. ä lkää enää tahratko nimeänne 
ryöviöpolitiikkaan ja sen aikakirjoihin. Vapauttakaa 
itsestänne salaperäisyydet ja saattakaa edes omaisi!-
len ne ja muille kansa laisrauha. Tämä on sovitusta 
ja rauhan rakentamista vastaiselle työlle, jossa pitää 
olemaan ja pysymään rakkauden todellista hyvyyttä 
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ja totuutta. Ylläolevtllla ei ole tarkoitus saada kenen-
kään sosialidemokratin suosiota, eikä myöskään ag i-
tatsionitarkoitusta vaikuttaakseen keneenkään. Tämä 
on ainoastaan nöyrän kuolevaisen pyyntö että totuus 
tulisi täyteläisenä esiin ja olisi perintönä vastaisiJIe 
ihmisille, sillä ilman totuutta työväenluokka sortuu 
kuin hiekka mereen. Meistä on osa niitä omaan va· 
lehtelijakoplaansa sottuneita . Kun vääryyden profetat 
on tässä paljastettu kataluuksineen ja omine pyytei-
neen, niin toivon pyytämällä että kaikissa yltiöpäisis-
säkin meikäläisissä, jotka tavalla tahi toisella tietävät 
salamurhista ja rikol1isuuksista ilmaisisivat vapaaehtoi-
sesti salaperäisyydet tutkijoille. Se keventäisi tuhan -
sien tuskallisen aseman ja loisi tilalle siunaukselli-
suuden. Siitä uskosta en voi luopua ja pyyntöni 
hartaasti toivon täyttyvän . 

Toukokuun 2 päivänä 1918 asetuin sairauteni 
takia Sippolaan lepäämään ja kun seuraavan päivän 
iltapäivällä tuli joukkoosasto valkoisia sotilaita maini-
tuIle p.aikkakunnalle majailemaan, teki heidän elämän-
halunsa 'ja ilonsa sairaan silmissä terveellisen vaiku-
tuksen. Ei mitään raakuuksia, eikä intoiluja, vaan 
kohteliaisuus ja kaunis esiintyminen oli havaittavissa. 
Samaa sain kokea siltä päällystöitä, joka toimitti 
lyhyen kuulustelun minun suhteeni. Kohteliaasti 
kehoitettiin lepäämään kun nimeni, osoitteen i ja muut 
tarpeelliset tiedot olin antanut. Toukok. 1 p:nä punais-
ten harjoittamat julkeat joukkoryöviöt ympäristössä 
lakkasivat tyyten ja asujamisto sai rauhallisemman 
olotilan. Samoin oli 5 p:nä toukokuuta suojeluskun-
nan jäsenen käynti arvokasta kun hän ilmoitti että 
saa majailla ja lepäillä. 
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Toukok. 7 p:nä kun minut Sippolasta saatettiin 
pidätettynä Kymintehtaalle, oli kohtelu matkalla malli· 
kelpoista . Kymintehtaalla huomasi heti että järjestys 
oli toisenlaisissa ja humaanisimmissa käsissä. Ei 
mitään tiellä! seisahtelemisia tahi ärjymisiä niinkuin 
punaisilla oli tapana tehdä niin minulle kuin muille 
matkustajilIekin. Tämän voin merkitä kokemuksestani 
tyytyväisyyden ilolla. . 

Samana iltana Kymintehtaan konttorissa kanssani 
pidetyssä tulkinnassa sain sairausheikkouteni takia 
pyytämättä istua. Kysymykset, mitkä minulle tehtiin 
ja joihin sain vastata, tehtiin asiallisesti sekä kohteli· 
aasti. Suomen Armeijaan kuuluvat upserit saattoivat 
minut yölepopaikkaan huomattavalla humaanisuudella. 
Pehmeä yövuode siihen kuuluvine tyynyineen ja peit-
teineen annettiin, ruokaa tuotiin ja tupakkaa lahjoi-
tettiin. Sainpa mukana olevia rohtojakin käyttää. 
Näin on vankia inhimillisesti kohdeltu ja joka päivä 
minulle on suotu tilaisuus omasta ehdotuksestani 
kirjoittaa paperille sen todellisen muutoksen, joka 
sisimmässäni on tapahtunut ja samalla antaa tiedotus 
siitä, mitä todella tie.dän surkeuteen viedyistä asioista 
ja siihen kuuluvista totuuksista. Samalla kun mer-
kitsen kiitollisella ilolla sen totuuden, että Kym-
mene f\. B:n pääjohto samoin kuin herrat upseerit 
ovat käyneet kysymässä tilaani ja ruokahaluani sekä 
toimituttaneet ruokaa, juomaa ja tupakkaa minulle, 
pyydän julkisuuteen saattaa erään kysymyksen (kai 
karanneelle) roistomaiselle ~l$:omendantille Kouvo-
lassa nim. ftluurille. Kun väkivaltaisesti Kymintehtaan 
konttorista, huolimatta työtoimikunnan jäsenten päin-
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vasta isista ilmoituksista ja vastaväitteistä·, raahattiin 
Kouvolaan yhtiön viattomia virkamiehiä: työnjohtajia 
ja muita kansalaisia, niin päätinl uudelleen kääntyä 
~komendantti" Muurin puoleen. tiedusteluilJa, miksikä 
ei pidätetyille omaiset saa Kouvolaan tuoda edes 
ruokaa, niin vastasi kotkalainen kopeus: "täällä anne-

. taan ja on vangeille ruokaa tarpeeksi, tarvitsevat 
kyllä siellä KymintehtaaJla ruokansa." Huomautin 
inhimillisyyksistä ja siitä, että kuuluu valitul<'5ia etteivät 
saisi ruokaa tarpeeksi, sitäpaitsi tarvitsivat ehkä jon-
kun lämpöisen viltin, paidan y.m. luvallista jota ehkä 
pidätettyjen omaiset olisivat tuoneet. "Jos siellä 
Kymintehtaalla on vain vilttejä ja ruokaa niin rajusti 
niin kyllä me tullaan .takavarikoimaan". Ja sitte hän 
läksi omille teilleen. Samaa toisti minulle samainen 
Muuri kun kävi Kuusankosken Seuratalolla ja kehus-
keli heidän kasarmielämätään. Tämä kysymys on 
sentakia minulle kohdistettu koska nyt itse saan 
kokea kaikkea kiitollisuutta ansaitsevaa kohtelua van-
kina, sillä punaiset kohtelivat ihmisten kertomusten 
mukaan hyvin tylysti pidättämiään. Siis vastakohta . 
Näissä viimeisissä vähäpätöisissä kirjoitelmissani tah-
don esiintuoda yksinkertaisen, mutta vilpittömän kiitol-
Jisuuteni siitä, että kohtelu Valkoisen Kaartin päällystön 
puolelta minua vankia kohtaan on ollut kaikin puolin 
tyydyttävä. Samoin kiitokset virkamiehistölle ja soti-
laille. Tämän tahdon vapaaehtoisesti vakuuttaa. 

Kun kuolema on ainoa palkkani siitä että olen 
alistunut punaisen terroriahallituksen käytettäväksi ja 
sen renkikätyrinä tuottanut ainoastaan pahennusta ja 
surkeutta esille yhteiskuntaan, niin täytyy minun hei-
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kaiUa voimiltani kirota itseni ja sen järjestelmän opin. 
jota olen saarnannut. Kuolema on suuri vapauttaja 
todellisesti kärsineille, mutta minun suhteeni, joka 
tunnen kuinka edesvastuuttomasti ja ajattelematto-
masti olen menetellyt, on kuolemani syntini palkka. 
Vanha totuus loihtien edessäni on tuonut esiin myös 
syntikuormani. Mitä hyötyä on kenelläkään ollut 
höystetyistä ja ajattelemattomista puheistani köyhälistö-
joukoille ? Ainoastaan turmelusta ja synkkiä varjoja 
ennen rauhalliseen elämään. Entä itselleni? Raih-
nainen ruumis ja raaistunut sielu, jonka voimilla on 
huudettu ihmiset kiihottuneiksi ja hermostuttavan 
onnettomiksi. Hullunhoureita ja ajatuksia täynnä 
olen lähtenyt työläisjoukoille saarnaa maan oppia, joka 
on johtanut siihen sekamelskaiseen ja onnettomaan 
ajanjaksoon, jof<a nyt pusertaa yksin viattomia kansa· 
laisia. Katumustani ja sielunsuruani tämän kirotun 
opin takia en voi koskaan mestata. Ku oleman nyt 
lähetessä on viimeinen itsetietoinen tajuntani, että 
samalla kun syvästi yksinäisyydessäni kadun menette-
Iyäni, jota en millään muulla voi sovittaa kun yleisellä 
anteeksi pyynnölläi samalla täytyy minun uudelleen 
tunnustaa vääryyden opiksi sen sosialisti bolshevismi-
laisuuden, joka on aivoissamme pyörinyt. 

Tämä surkeusoppi ei voi mitenkään kansakuntia 
onnelliseksi saattaa. Sen tähden olen vakiinnuttanut 
itselleni sen käsitteen kun kerran silminnähtävästi 
näen ja kuulen mihin pöyristyttävään tilanteeseen on 
jouduttu. Pyhästi vannon vietäessä minut kuolemaan, 
ettei minussa enää bolshevismin kurjat opit tahi sen 
tuomat vallantavoittelupyyteet voi vaikuttaa. On hil· 



jalslna yönhetkinä tullut aavistamatta luokseni jalompi 
tuulahdus. joka on ainaiseksi mukana. Ja se on 
Vapahtaje,n rtlkkaus, joka jo lähes 2,000 vuotta sitten 
pelasti kansakunnan turmiosta. Niiltä käsitteillä ei 
ha avoi~eta ketään, ei tehdä kellekään pahaa, eikä 
mietitä salajuonia rauhallisia yhteiskuntia ja sen asuja· 
mistoa kohtaan. Mutta niillä käsitteillä ei leikitä 
kuten bolshevismi rosvoudella . Täytyy antaa tilaa 
Vapahtajan vaikutuksille. Minä olen tosin heikko 
siitä mitään puhumaan, mutta vaistomaisesti tunnen 
jo siinä uskossa turvan ol~van valmistuessani kuole-
maan. On lujasti ja päättlivästi antauduttava hänen 
ohjeitlensa mukaisesti ja puhuttava julki pelkkä totuus. 
On muististaan heitettävä kokonaan kaikkinainen 
kiero va llankaappausihanne ja vilpittömästi etsittävä 
sitä hyvettä, jolla on sovinnaisuuden leima ja sieltä 
saatava anteeksisovitus. Hukkuva tarttuu kaik,keen, 
voidaan minulle vastata. Minä en tahdo puolustautua 
syntikuormineni. Olen sen vakaumuksella päättänyt 
uskoa, että Vapahtajassa on pelastus kuolemassakin. 
Jos esim. minä ja .kaikki, jotka minut tunnette, oli· 
simme ainoastaan omaksuneet tämän rakkauden opin, 
niin ei olisi tuskan hiki otsalla ja murtunut sydän 
povessa kolkuttamassa. Mehän punaiset olemme 
yleisesti kiroten heittäneet rakkauden ja jumallisen 
tunne-elämän rikkaläjälIe ihmissielulle kelpaa matto-
mana hylkytavarana. Sosialidemokraatitl Erotessamme 
en tahdo kehoittaa teitä valitsemaan minun hukku-
vanlaisena keinoja, mutta pyytäessäni anteeksi julki-
sesti kaikilta ihmisiltä uskon oikein tekeväni, että 
katumukseni hetkinä kehoitan kaikkia kovasydämisiä 
ja näihin suuriin murheenpäiviin syyllisiä puhufhaan 



julki totuus. Sillä niinkauan kun salaperäisyyttä ver-
hotaan, ovat valheen korpit mukaha ja pelastus: 
ijankaikkisuudessa pysyy loitolla. f\jatelkaa I Kaikkien' 
täytyy kuolla ja kaikkien tulee itsekohtaisesti tehdä 
tilivelvollisuutensa. On välttämätöntä tehdä elossa 
ollessaan selväksi itselleen tämä horjumaton käsite. 
Kostonhenki on kitkettävä itsestään pois, ilmastava 
vilpittömästi osallisuutensa tiedettäviin' rikollisuuksiin 
ja niiden hämäräperäisyyksiin sekä näin alettava 
sovituksen työ. Vapahtaja on rakkaus, mutta rak· 
kaus vaatii vilpitöntä totuutta. Katsokaa kuinka valhe· 
kansanvaltuuskuntamme kuin itsestään hajosi ja me 
palkkarengit myös kaikkiin ilmansuuntiin valheellinen 
omatunto mukanaan, jättäen parantumaUomia jul· 
murihaavoja jälkeensä. f\rvostelkaa asemaanne ja 
katsokaa jälkeenne mitä voi olla mahdollista vielä 
korjata ja sovittaa. On.nelliseksi tuleminen on kaukana 
sosialismiryöviöistä. - Pyhästi täydyn avoimesti katua 
sitä hetkeä kun tähän ryhdyin. Katkeran katumuksen 
valtaamana voin vakuuttavasti jättää tällaisen yhteis· 
kuntaryöstöopin mu istoineen sellaiseen pimeyteen, 
miss~r on ikuinen rauhattomuus ja samalla vakuuttaa, 
ettei järjestettyä, rauhallista ja tyytyväistä ysteiskuntaa 
ikinä voida rakentaa niiden perusteiden mukaisesti 
kuin täällä Suomessa punainen hallitus viitoitti ja 
hirvittävän onnettomuuden laitatti. Ellei toukok. 3 
palva olisi jo tuottanut esim. Kymiyhtiön maalla 
Suomen Rrmeijan sotilasosastoja sekamelskaista jär· 
jestystä palauttamaan ja varovaisuustoimenpiteisiin 
rauhallisesti ryhtymään, niin olisi punainen esikunta 
vielä enemmän lisännyt onnettomuutta. Siitä julkinen 
kiitos että työväelle säästyi työlaitokset. 



Viimeisenä pyydän katuvaisena: jättäkää unho-
laan ikuisesti kaikki haaveet ja utukuvat sosialisti-
kommunistisesta valtiosta. josta meille jäi perin kat-
kera ja surkuteltava muisto. Ikuisesti olkoon kirottu 
oppi, jota olen esittänyt. Minä pyydän nöyrimmiten: 
älkää luottako vastaisuudessa vääriin oppeihin ja pu-
hu;iin. Katuvaisesti anoen anteeksi kaikilta menen 
kuolemaan. Jumalani I f\nna meille anteeksi rikos-
temme takia. Sitä pyytää todellisena katuvaisena 

W. F. Wihriä. 

Walter Wihriän pyynnöstä todist~mme, että hän 
vapaaehtoisesti ja omasta alotteestaan on kirjoittanut 
yl lä olevan kirjelmän sekä omakäteisesti allekirjoitta-
nut sen. 

Walkealassa, toukokuun 10 p:nä 1918. 

l1atti Salmi. Manu Kontula. 

David Haarala. 

Jäljennöksen oikeaksi todistavat: Kymintehtaalla, 
13 p:nä toukokuuta 1918. 

Siiri Tahvanainen. Saima Ollila. 



ArvoisalIe K ymmene A. B:n Hallinto- · 
neuvostolle. 

Pyydän nöyrimmästi saada esiintuoda anteeksi-
anomuksenl syvimmällä toivalla saatetlavaksl tietoon ne 
ja luottaen, että arvo hallintoneuvostossa on oikeus· 
tajunta horjumaton voin avomielisesti katumukseni • tehdä: 

Huolimatta siitä että "toimjnnassani" on ollut 
punainen kaarti paikallisine esikuntineen yhdeltä 
puolen ja Kansanvaltuuskunta uhkamääräyksineen 
toiselta puolen ahdistavasti painostamassa, ettei omat 
vapaat mielipiteeni ole saaneet oikeutettua tilaansa 
ja että vain ryöviöllinen ajatuskanta olisi toteentunut 
joka tehtävässä, niin katson itseni ja ~tojmintani" 

niin raskaaksi syyllisyydeksi, että katuvaisena hylkynä 
anoan syvimmästi anteeksi Kymmene 11.. B:lta, sen 
pääjohdolta ja kaikilta kansalaisilta siitä arvaamatto-
masta vahingosta joka minun kauttani on tullut ja 
jota ,ei m1llään voida sovittaa tai korjata. 

Sitä kauhunoppia, jota olen edistänyt, tahtoisin 
nyt sovituksen hetkenä Vapahtajan rakkauden nimessä _ 
tukahuttaa. Vaikka ei voi tulla kysymyk,seenkään että 
olisin julmiin veritekoihin mitenkään vaikuttanut tahi 
osaa ottanut, niin . olen syyllinen kuitenkin siihen kau-
histusoppiin, jota olemme edistäneet. Raskaana taak-
kana on jo tämä sanoin kuvaamaton tilanne. Se 
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velvoittaa anomaan anteeksi, sovitusta, ja, jos se on 
mahdollista, elämään ja olemaan työtoimessaan siten, 
että ennen kuulumaton häpeätahra voitaisiin edes 
osittain poispestä. Rikokset vaatii sitä. 

Kauppaneuvos G. Björkenheimin ynnä monen 
muun viaton uhriveri tulevat olemaan raskaana pai-
naJalsena. Kaikkien kunnioittamat vainajan esiinty-
miset ovat selviönä että nämät joukkojulmurimurhat 
ovat sellaisen alhaisen vietin raakalaistuloksia, ettei 
historia tunne moista. Hylkynä on meidän lyyhis-
tyttävä, ja ne 'kun tietävät osoittaa julmurisyylliset 
ovat velvolliset ilmaisemaan totuuden. Sitä vaatii 
viattomasti kärsineet veriuhrit ja nyt kärsivät vialtomat 
kansalaiset. On ehdoton ja pyhin velvollisuus luoda 
kaameat varjot pois. 

Sen takia pyydän arvo Kymmene F\. B:n Hallinto-
neuvostolta, vaikka en voi enään puhua, suomaan 
anteeksi minulle kaiken sen arvaamattoman aineelli-
sen vahingon, minkä "toimintani U on tuottanut yhtiöille. 
Luottaen jalomielisyyteenne, jota meissä ei ole ollut, 
anoan anteeksi puolestani Jumalan nimessä ja vakuut-
taen syvintä katumustani, piirrän 

nöyrimmiten 
W. F. Wihriä. 

Kymintehtaalla, 11 p:nä toukok. 1918. 
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