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i\~1~~!:!l~:.vj:a::r~asto : poliittisten vankien, h 

HUUTO SYVYYDESTA 
Me lyövätlt. kaUita asiax puolcsta ~ai.st611tet. seft 1lytJoksi 

tOilllillctJt ja tämän tc-imiHlanll1to ja taistelumme '1:1,oksi kal~lo~ 

siin taotut, BOrI·elut. orjuutelut, kiusatut ja joka päivä hii-
väistyt ja pilkatul IkÖlä.."et ja (aw1lpojal, me käiiJIllymme te .. 
'diin puoleenRe. tyolflistol'erit, teidän plWlee1lJlt, työtälekevnt 
talonpojat, kaikki,_ litmmmsydämisten ihmisten pUIlleen. Teil'" 
kaikille valitammo ~ll.f_ ~~läiilJ~me. kC''romme Illsk.;(lmm8, teiltit 
odota1nme tlle aplUl ,a pelastusta, haivaa ja pikaista vapaA.-
dusta. Te olette aln~la tUrotHllUlC sortoa ja väiirY!ltlå vastaa". 

Olemme vangill~t l(ätemme Ol'at sidotut. Pieninunälki" 
toi*enllllC t'iippuva~ [cislen, käskijäimme. mielivollasto. Aino". 
kaun hel"ki ei ole omamme. illihtisesti seuranvat '[lisfiivät sil.. 
,nät pienimpiiikiH. tQll"Iiamme. Tylyt, ma'at kO)llf1)11l1tksd soi-
vat aina 1:onJissamme. Olemme alituisen hcnl>i3elt piinan ;'1 
kid11hlksen alaiB\fUJ . 

.Lls1jt1/0ntme ovat kurjat. 'l'iciTeliiiinhän tie va)l~·il(l-ITS1unuk· 
et. Kylmät, kosleat. vetois6t sellit on meillo "koiTiksi" a?l. 

" cltu. Ikkunoissa.m ,'jsHkot. Ja rautasa1rwicu lllkil.wmis.t4 
ovi.tao "pimJ/silmii", tiihystysl"eik;i, josta moi/ii lcpo1lcil.hriim 
mekin vlWtliLaan. 

RuokrH/untl Päil'lisiä loiseen j(llkuvosli s(wulI/loisla. Jhw· 
Mj« S1·wkoita. eläinten hel"Juitä. hcinij,~fl(jlalla höl/~lctlyjä k.cU 
toja, mädtin.eili ~et'1l11oita. Eikä tIIitään tJa11tleliw • . 

Henkinen roviato! Meillä ei ole kcsJcusteluvapotllla. MeiU' 
et ole oi1:cuttn kir,;n.lli.'fcdi merkitä 11l1ti.diiH. n;ut1Iksi,nlHllol 
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Meillä ''ei' Q((j "Qir:~tLttff'hif(:e<i ""JiWi k1'rjoja h:dlturt,.,-tl)ttlte. M1ttl~ 
meidän"on j) a 1c k. 0 t:dslaäit'$a:rtöm'att"a katl1tnella va1fkilat, " kaS-
valtaji'e'n" lateleniiu "tylsiit· ja . ummeht1tlieita;"' usein- . meitii · 
syväs{i lOllkkaavi(t ''"viisauksw''. "Meitä yrilctiiiin" henktsesti 
tylsislyltiiä. 

M1dta me emme (wlaudu sovinnolla! Me emme (mM ttlhot", 
itseämme henkisesti sen cncmpäii knin mumiilliscsUkrWII . Me 
taistelemme vasl<wn tliin katwn kun voimme, kun Jaksamme. 
Sillä me ticd«mme, että VllSlwJlajamme e~ mistiiiit! nim ilos/uisi 
ktdn 7wvainnQsllt, ettit me ~lemme mw'tlmeet, olemme {aillu-
'teet, olemme taipuneet ruoskaa suutelemaan. Silii ilo(t emm6 
halua vilwlUsillemlllc s1tOda. Siksi pOllnisfelemme me viimei· 
sten ost!. Me koetamme pysyä pyslys$ä. 

Multa ,~e on mahdollisia vain lddiin (lVUIl(/ilHC, /()vcJ'it, Vtlil~ 
leidiin ap1t1We ja t'ulrellne voi meidät peldstao. 'I'cidiin on siis 
meitii a11lcltava, Etlehiin lwltla 011<. mflkmu. liiydentiimässi"i 
porvarislon koslonlyölii, ellcl1iilt 1101'1/(1 myötiiv(lik1l ltntt meidiin 
tt1der"lamiseemme. ~1.'1·ediiUehiin, ellii me vanyitftl k1t1tlttmme 
yhteen teidiin kanss(lJme, lyö/riiset ja talQ1tlJOjat. Olemme OS(I 

teistii, Ww teidät! lihdsfanllC, veri leidii" veresfiinne, Me'f.:1t1t. 
homme ·yhteen, 

Ttlkek(fa siis tueilä! l !t"wl;kihaa meille at'ustus!a! ,lttlla~a{~ 

ilwitii pysymiiii lt Htlwtiillisesli kunnossa, h a,ft 1.; k i k a a 
,n e i LI e r 1. 0 k (. a! ,:Hkäii salliko hef!kClnme ktlivettua, 
h,t II k ki k a·(~ J!t c i l r e Jo i r j allis1t1! (tu! Älkää antaklJ 
meidiin u1whdeftlti,w 1JWSClllua, kirjoittakaa meille! 
.'Hkiiä 'milalw sunin 1'akJa!isln omoisislamme meii~ii mlue,·ttw, 
av 1t s t a 1; a a 0 m a i s i a m UI e, vaimQjmnme, wpsulmme, 
Imolleide'n /aislelttl(lt'CI"cittemme picniii 0I'1)Oja ja tw'valtomia 
vatlhoJnl)i(/! Muistakaa, ctlii me olemme tatslell€et k(fikkiel~ 
työtälekcvieit vapallluksen lluolestl~ j(t että me tii1,!ii1~ taistelun 
raulta ole;nme .1onltmeet avutlomiksi ja kykeJicmättömik!~i 

Imisfmltnte 1t1lolchtim(J.(l·I1.~ Ja Ctt1l()-tt. kaikkea, toverit, jatkakaa 
.. itä tflötii, 11l'ikirmdlfli. O'lt. r.es1.:(m Jää·nyt. Smtdl! lohdutuk. 
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8emme ,olisi siUenkudietiiä, .. el(!J. 114!kka (!t~m!n,eki1t POtMIl I"i:~\ .... 
tamalia,' niifl , tai$t~l". , työväe,!~uQ~an 1?ap~tt/~8e"':)(l ~(jk\o f!t.mili"i 
htlnan . olltl~m .ptlQl~sta -iatk1/u ent~tä sll~~rem'lI(llla, t(ll'm~!~~ . 

Se on,meidän, vaY'f!itt1tje1l', ,}wrn j(l.tcnt'Q~ Se on llt~idä1'.lt-ll!/. 
tommc sYV1/.ude..stii. Vastatkaa tähän h1utiQQn! 

Sl)OMeN VALTIOLLISET VANOIT JA HEIDÄN 
AVUST AMISENSA. • 

Var.kilakysymys Suomessa, 

Suomen työväeniuokalle on- vankiJakysymys (lllut polt
tava jo' monta VU3!tZ V:1l 1918 veri sauna n jälkecn se synty 
ja sii!ä asti 011 se ollut päiväjärjestyksc,ssä, Kaikki mcrki 
viittaavat siihen, dtl'l se vielä pitkään aikaan tulekaan poi s· 
tetuksi. Suomen~"atl porvaristo ei voi horjuvaa valtaans, 
pönkittää muuten kuin jatkuvien vainotoimenpiteiden avull a 
Kun ei myöskään t)'{,väcnluokka voi taistelu staan luopua, tuo' 
levat porvariston vankilat saamaan aina uusia asukkaita, yh:, 
uusia uhreja, uusi.a Ilaisia ja miehiä tclkien taakse siihen asil 
jolloin työväenluokka joukkovoimallaan pys tyyavaamaa ,; 
vankiloiden porti t ja päästämään ni iden kiusatut . asukkaa! 
vapauteen. Vankil<>kysYJlJYs tulee siis edell ee.nkin pysymää'l 
päivänkysYlnyksena. 

Eikä ainoastaan vankilakysYIl1Ys ahtaaml11assa lT)ieless,1. 
Siihen - kysymykseen vankilassa olevien työläis,taistelijOJ
den avustamiscsta ja toiminnasta hcidän vapauttamiscksec:I 
- siihen lii ttyy viclä sangcn läheisesti kysymys va nkilas:n 
olevicn 0 III a i s t e n, heidän turvattomien '(aJl hem pi~nsa 

puolisoittensa ja lapsiensa- tukcmisesta ja 8:yustamiscst." 
Oikeastaan kuuluu tähän samaan avustustyöhön v!('I.I,~ pu na· 
oTDojcnkin, -kaatuneiden taisteliiain lasten h v,v~ks i tY,öske~J.t e : 
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leminen. ·Esim. Saksassa onkin " pun.aiijcn tY-ÖV~CII apu" .yh .. 
clistä;lyt itseensä nämä kaikki toiminnanhaarat. Meillä Suo-
messa' on vankilakysymys jo pitkän aikaa ollut ke~keisin ja 
niinpä voidaankin vankilakysymykseltä laajemmassa mielessä 
ymmärtää näitä kaikkia avustustoiminnan eri haaroj a. 

V:n 1918 kauhut. 

V. 1918 oli vankien asema hirvittävä. Ky mmeniä tuhansia 
työläisiä oli sullottu yhteen ahtaisiin kasarmeihin. vankileirei
hill. Ruokaa ei annettu juuri nimeksikään, päivittäin sattui: 
kln ky mmenittä in nälk1\kuolemantapauksia. Likai suus oli 
sanoin kuvaamaton, viikkokausia. kuukausimää rHi. sa ivat van-
git olla pescmällöminä - e ihän kaikilla vankileireil12 ollut 
edes iuomavcW{ riittävästi. Vesi pu llosta maksettiin 100:kin 
markkaa. Syöpäläisct peittivät vankeja paksuina kerroksiu::'l, 
laajat hiekkakentät. joilla vangit päivisin oleskelivat, aiVal\ 
kuhisivat syöpälä.isiä. Vaatteita ei voinut vaihtaa moniin 
lruuhusJin. V:.ltin f'i minkäänla.i" i:l vaatteita hankki,-\ut. 

, 
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Ka~'" ja ,l!etdii" l<I_khlC1Ud piiftii""t "'-1io-dNM __ , .wn 
'~lIliikkce. totmli.cmkilöitä roaha(aCI1l 1rnn1Uf~I&tt'«fn. 

omissa vaatteissaan piti jokaisen olla. Vieläpä makulIvaac
teetkin oli itse hank ittava - senjlllkeen kun nimittäin n~'uln . 
tautien ja kcnltä- sekä valtiorikosoikeuksien harvcntamalle 
joukolle saatiin hankituksi jonkinlaiset "sängyt". AIkaisem
min ei makuIIvaatteilla olisi mitään tehnylkään - ei kivi
lattia lakanasta pa ljon paremmaksi tullut. 

Vuoden 1918 l op~lIa, sittcnkull vankIluku oli paljon har-
vcnTlut - nOusten silti vielä useihin tuhansiin - olisi luullut 
olojen huomattavasti parantuvan. Niin ei kuitenkaan käynyt. 
Omia vaatteita oli pidettävä edelleen - tai sitten anneimn 
joitakin venäläiseltä sotaväeltä' tai kuolleilta jääneitä lump 
puja vankien ruumiin vcrhoksi. Ruoka tosin parani ~ se llu
loosaa ja pellavansiemeniä sekä akanoita ei enää syötctty" ni'hl 
pa'ljOn kuin aikaisemmin - mutta sitä sai kovin niukas,ti. 
Omaisilta saatavien ruokapa kctti,cnkin lukua ja s11uruutta ru
veft iin säännöstelcmään. MvÖskaän ei enäl'i ollut sitä va-



• 
pauHa, jonka eräät pienemmät vanki ryhmät aikaisemmin epä .. 
säännöllissä vankileirIoloissa olivat onnistuneet si lloin tällöin 
itsclte~n hankkimaan, että nimittäin voivat - salaa ta! puo
I it!a~~.eJI~J\I,v,alla :--r..kä!ydä lYAnkilcft·tfT ulkopUOlejta ' hakehias~Å ' 
lisä ruokaa . . Nyt tuli paljon ankar-arhpi- komento: Aikalsein:' 
Illan summittaisen piinan tilalle tuli järjestelmällinen. Ja se · . ., .' ". ., 
tuntui mO!lin v<;.rroin raskaammalta: Tunsi selvästi rintansa 
päiillä kapitalismin raulakoron tukahduttavan painon. . , . 

".'. Piina muuttaa muotojaan. . , 
Siihen stlul1faan 011 kehitys edelleen jatkunut. Ruoka on 

pari\llhinut, vaatetus on jlaranlu;iut, "asllIIto-olotkin ovat pa .. 
relluna! kuin v. 1918 (kun ne nyt vieläkin oval kurjaJ. voi 
aavistaa, millainen helvetti oli suomalainen vanki leiri vuonna 
1918'). mutta kaikesta tästä huolimatta on vangin aseilla sit- · 
lenkin pahempi kuin V'MI '918 pahimman nälkäajan mentyä 
ohi. Vankilakomento o n tt!hty järjestehnälli semmäksi, se 011 
suulll!itelmannlukaista, se 011 koneisto, joka jär~ähtymätt1i 

kulkee kulkuami ja fonka 'edessä yksin~inc."vanki .tuntee a.vut
t01l1uutensa, tuntee tukahtuvansa, tuntee hyökkäystensä , kil
pistyvän . voill1attoinina takaisin kivirnuurista ... Kidutus on 
cllcmrnån henki s iä kuin ruull1iillis~a - ja sc juuri on kau
uca la ... 

Sitä eivät voisikaan kestää muut kuin lujat miehet ja naI .. 
se l. Tarvitaan tarmoa ja ' se l ~är~'~kaa, jotta täs tä kaikesta 
huoli matta jaksaisi pitää päänsä pystyssä ja ryhtinsä suorana 
ia rohkeisi kirkkain, uhn,laavin ' kats~in s ilmäili vastustajaans~ 
s ilmästä silmään: : Tarviiaal1 uskoa, ' inloa ja luottamusta 

, _.. . .' ~_.- ... 
:13 i<\a l1. j011ka puolesi'\' Oli uhrautullut, ·jos aikoo päivästä päi-· . _. . ....... - .. _.' -
viiiin, viikosta viikkoon, vuodesta vuoteen sortumatta ,kestää 
ikuisesti salllaa' pllris tusta, salllan_ pijnaa, salilaa ' h'art.llaata 
yksitoi kkoisuutia . . . Mu',in

v 

oli;l~k~i. 0 ... ;'1 ' Suönlell ·vaiiJdJoiss<I. 
~kv<"l t valtiohi~t' van$!i - suuril11nialtå 'osalta niicilii- ·fa·: naJ· 

• , _.. J •• • • . _ , . 
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lIia .. jotka tayttävät. nuo -ehdot, Joilla 011' nOila~ 611lilla is ~1lIi si1' 
ja :iotka"siis myöskin kestävät. · .,. .'. 

, " 

Keitä o/ at Suomen valtiolliset vangit? 

Eiv.ät he tosin ole mitään romaan isankareita. En iml1läk~ 

sccn ovat he "vain" työläisiä, tehtaantyömiehiä j,a työläi s
naisia, tai sitten talonpoi kai sta juurta; töll1n pOikIa ja tyttä· 
riä, pikkutalojen isäntiä ja maa3cu~lun palkkatyöväcSliki. 
Suomen valtioll~sct vangit Qvai läpileikkaus Suomell työväen-
luokasta. 

Mutta vain ulkonaiseen asemaansa nähden. Sillä its~ 

asiassa ovat he paljon enemmän kuin ' läpileikkaus työväen- -
luokasta. He kuuluvat työväcnruokan etujoukkoon, ovat sen 
aktiivisimpia, toiinintakykyisimpiä taistelijoita. He ovat työ-· 
väen luokan parhaita poikia ja tyttäriä. Sen tähdcnhän heid1!! 
on vangiHukin. Scnt:ihdenhän heidät on linnaal: laastettll
kino Juuri toimintansa tähden työväen luokkataisteluarmci. 
jan eturivistössä on heidät vankilaan teljetty. Heidät on 
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Aryn9t!MMII 7"-1\'''(J en l)oliilliatCJ1. 1!t1IIHfn cliimii l"ur1'llIalltloncc" 
muwriom .ri8iilu;.. 

• 

huomattu porvaristoHc kaikkein vaaraltisi mllliksi ja siksi 011 
heidän tiensä .ku.lkenut 'salpojen ja rautaristikkojen t<!aksc. 
Porvaristo on aina koettanut iskeä ,työväenluokkaa arimpaail 
kohtaan, sen tohtavaan ja toimivimpaan osaan. Niinpä onkin 
Suomen v.ankiloissa jälkeen v:n 1920 istunut ja istuu nellä 
jyöväenpuoluccn puoluetoimikuntaa, us(!ih piiritoirnikuntia 
ja kymmeniä, satojakin puolue· ja nuorisotoimitsijoil3, puhu·. 
jia ja -järjestäjiä.. Ammatillisen liikkeen toimitsijoitakin on 
vankilassa ollut usdta. Muutkin vangitut ovat suurelta o~alta 
oll eet· p'ailckakunticnsa johtavi.:l. tovereita. 

Heidän tuomionsa. 

Tarkoin on porvaristo siis osannut saaliinsa valita. Ja. 
annettuia ·tuomioita ei voi syyttää liian Heviksi. Puhumatta~ 

kaan v-:n"·1·9J8 ·miesten elinkautisi s.ta ia kuolemantuomioista, 

" 
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Y~Q'. joka turka.te1ec 'I'11ukilaa: - Mhl1. varieD til.aI ,.bl lCDi 011 
lieUBw, tu täilau<!lla. loidohuou~luuf 

Y./d'mcl lari: - Se on t8T.koitcttu pGrvari]\j,m~ nrtiorlkolHsllJc. 
Y",nu: - llItä l'artCD II: "lIitten on ' lbjii.f 
YoMtl'llutari: - Samasta 8>'YlItä. 

joita valliorikosoikeudct niin aulii sti jakclivat, ()vat myöhem~ 

minkin tuomitut saa neet raskaita rangaistuksia. 15) 12 ja !J 
vuotta eivät ole niinkään harvinaisia. Yhdestä ' 3inoasta pu:. 
heesta on saattanut aiheutua yli 7:n vuoden kuri t'ushuoneran-
gaistus. -4:n vuoden tuomio puheesta ei tuomioK.k'Jl anka-
ruuleen tottuncesta tunnu enää kummastuttavalta. Enemmän 
sittenkin ihmetyttää tuomio, jolla vielä v. 1925 marr askuussa 
muuan sotilas tuomittiin vuodeksi kuritushuoneeseen, koska 
hän oli antanut y II d C'JI kap p ale e n jotakin "kiell ettyä!' 
lentolehtistä tovcrillecl1. Mutta niin lyhyet kuin yhden vuoden 
tuomiot kuuluvat sitten kin harvinaisuuksii n. Harvoin "val
tiorikoksista" niin vähällä pääsee . 

. Sellaisia ovat siis " rikolliset", sellaiset heidän rangaistuk
sensa. Katsokaammcpa, mi-IIaisTssa nlni!>M he viti<allcen ~ 

• 
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Vankilan" ~oka. 

.... .. ", 
Va~kilå:n 4~u~kajjrjestys on kov.in:...yksiiolkkoincn. Leipäa, 

:-ilak ka~: pentn~lta, ·velliä. puuroa, spppaa. Väliin rui~-, väliin 
kaurapuuroa, helilC's'oppa .: 'va i.htel~~ n~yös per'un3s0pa,1 
kanssa. Marganmi'akin saa hiukan, 'samoin kuonttua (hyvin ". . . , , 
kuorlUua!) maitoa. Viikossa Qlhscit-semän päivää, vuodessa 
koko~aista 365, '~~utta vitnkilan' tuok~ajärjcstys ei muutu. Sa-
Ill<lnlais;n:i ~e' pysyy' viikosta viikkoon; kuukaudet ' ja vuodet 
ump~e'n'sa: ; Ei säi ly sfinä' nl'onivuotrsclla miehellä ruokahalu. 

Efp~ ~s'äili Iyhytaikaiscmmallakaan ' aina. Sillä herkkuja 
eivät "nuo';-hi'Oät ole. ;: Lukemattolnia kertoja ' ovat vangit saa~ 
'lCC't . korkdisiin virastoihin' -'lalittaa ravinnon keh~oudesta. 
Suorast,aari mädäntyneitäkin ;ineksia Oli heilte~syöt(-lty. Jos· 
'l<U,s OV'.lt ·~·~iiluksuet auttaneet - useimmiten ei. , ja' jos va1i~ 
tu.~ oli~i.kin}::.i!ltimut aihetta", niin vähän ajan klilutlua ovat 
;I)i:;ji olleet 't,aa5 entisellään, "Ei vankila ole mikään läysihoi~ 

> '. , ... " .......... ,'~" ~. , '-

1yra'I; , s~riö,!,at hyv,insyötctyt ~ herr~sll1iehct cdusk~lnnassakill, 

~lm vankleri'l'sia joskus' on joutunut siellä käsiteltäväksi. , ... ~,, '~'" .. :" .. ', ,~ ' ' .. ' , , . 
Ruokapakcttien ' läh"ettäminen ei siis ole mikään kohteliai .. 

, > ~ ... - , .. ' . , ' , •• ' " 

slItlden ilmaus, pelk~ä ' IJlyöt~tllnnon oSQitu~: se on tälläkin .... ~~.<,.,..~ . e ... , ~ '," '" , .f'" 

h(;t.~!-!lIä , välttäl~ättömyydcn _ vaatima -toiltlenpJde. Vangla . , . . - .'. -.- .- ." , - - ' .. 
te.yeys ·j~ hyvinvJ~Inti riipP~lf-'Us.e<J.ssij tapauksessa IIlko~päin 
s~dusta avusiu'''sdfa:' ~', , ; ~ 

:-. ,':.J. ,::':;:1":,-:_" ... ,.: ::: , ',;, 
• '" ," • ,~-"" • ."..; "~ I ' ~ ,. , 

• • 1. , .. Asltnto..olot. 
:.-::-::; .', L~,~~'::! r: - , : ~. 

' . S,qOOl.CI! . ..:.Y.~1Iki!9i.S,st\. L Xa.lIitseva&ta tiJa_n~htaudesta on 
user"i{i · olJut.,.tte~jil. pgryadlli,siss'a SlIIIOllla.lehdissäklll, viral

lis~~t.~ .t~.lb!,~~ ;~l1i~t~j,a ... ~~: o,1} .. Sji~. rlcisc~ti .~unnettu_ tolti .. 
<tSlil_.~ ;J\!~~~~!i\ y,~tlliil<lSiia 011. Llsak.s!. ovat muna ahtaat asun .. 
I~n t ui:!easti ""kyhnitl, kQsteita ia vetor-sia. ' Ei niitä IIhnlllitetä 

• 
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tarpeeksi. ''Sääsläväisyys'' vaatii mittaamaan lämmitykseen 
määrätyt puuf"useasti kappalekaupalla. Ja monet sellit ovat 
niin hataria, ett~ vaikka ne illalla ovat pätsej~ .. tuntuu -aamu!! •• 
kuin mak.3isi alastomana paljaan taivaan alla tUlipalopakka4 
scssa. Yksinkertaisen villin lisäksi täytyy vangin silloin vc4 
tali pcitteckseep takki."sa, housuns~. liivins~. ja nukkua viIla-
vaatteissa, sukat jalassa. Ellei kylmä pakota k~skellä yOtit 
lämpimikseen hyppimään. 

Kun tämän iietää~ ymmärtää hyvin, ~liksi 

reumatismi OrI erikoinen vankilataatl. , , 
Harva-' pääsevät linnasta ilman tätä uskollista seuralaista. 

Ja vankilassa saavat monet kitua sen kourissa vuoteenomana. 
Siisteys sclleissä ei myöskään ole hyvä. Luteita on pal

jon. Sellin p'uhdistusta vart~n viikottain varattu aika on nii.1 
lyhyt, että siinä ei kunnolla ehdi j>uhdistUsta toim'ittaa. Jos 
pcrinpohjaisemmin Yrittää se lJinsä siivota,L niin iUIIC?in ran~ 
gaistaan "'aiskottelusta". Puhtausvaatillluksislaankin OIJ 
vangin tingittävä. Hänhän 011 vain vankil 

Pakkotyökidulus. 

Mutta olivatpa olot millai set tahansa. työtä pitää vangin 
silti tehdä. Ei häntä laiskana ruokita. Suomen valtiolliset 
vangit kärsivät rangaislu'ksensa pakkotyölaitoksilla. Se on 
näitlen laitosten virallinen nimi. Eikä se ole pelkkä nimi. 
KaikIn keinoin kodetaan s iitä tehdä mahdolti simmal1 vakav,i 
totuus, Aliluis~t komennukset, hoputukset, uhkaukset ,.i:t. 
rangaistukset ovat ne keinot. joilla työ todcU:o'<octelaa'l 
saada tunlumaankin pakkotyöltä. "Piiskarahoilla" koeteta311 
jGtkut pienIä etuisuuksia vastaan saada tekemään työtä usein 
yli voimicnsakin. Nämä tällaiset poikkcussaavutuksct ase~ 
tetaan sitten normik~i, jonka mukaan toiM~nkiJl pitäiSi tul ok~ 
sia saada. Se on Iuollllollisesti mahdotonta, mutta silti seu~ 



u 
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E!l i1.iIb-CI ",aina - ,"~,h. SIIOIIIn,CI _ ovat aailll:nin "'''1111;111 1),\'(111',) 
l y';;:'(1""I"o];ar. morl'lIl1n~'iir"mybi,tii, Tl,im('C1Ili"~(lf~ ~,{>·il l,:."ao<;rc:ln ,,~ 
'1l1 tJ.in 6UUri jouH'o ty(iliH~a;~ia, jOI~'Q poliittiqulll ~i, !ii 011 h :omiUu 

7II.07Iil·.H, wwibi J.,nilu"III07l<lC,et!t, 

raa vähemmän kykeneville karkclta haukkrunisia j-a' ~;\n8'Jis~ 
tuksiakin, Ja kun vallk·lli set vangit eivät hIOlln ') IIi ~cstikMn 

puolustautumatta alistu tuollaiseen hirvittävään hiostllsw ja 
näänny~tämisjäriestehnä än. saavat "esimiehet" fii s lä hiljai~ 
sesta, äänettömästi, multa yksimjelis~sla t:tisldusta aiheen 
etsiä syntipukkeja. " llt'uvGslomiehiä", Epäilyksen alaisia ran~ 
ga istaan empImättä, Jos h<; t('kevät vähän tjötä, on se' h:IOI 
esimerkki toisille. jos he tckev'i:!t paljon, on se vidäkin v~ 
mempi tunt:omerkki: ep!iilt vhäu tällpin ihm:iscsti "pahs! 
roi" itseu'sä.' Ja IHin on r al~l!aistus valmis. . 

.,1 ':-,. 

• 
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ktrpilalitmi" tloit/o. 

Tapaturmat ja kurjat työhuoneet. 

Työhuoneet eivät täytä kohtuullisiakil"!n vaatimuksia. .10 
se, että käymälä on sisällä työhuoneessa - s3moinkuin sel
Iissäkin - tekee !luoneen ilman sietämättömäksi. Tähän tu
levat lisäksi monet työstä syntyvät pölyt, kaasu! ja höyryt. 
Mitään kunnollisia ilmanvaihtolaitteita ei ole katsottu ta rpeel
liseksi työhuoneisiin aseltaa. Ja vankihan ei vapaan työ-
miehen tavoin voi koskaan vaatia, hänen on vain nöyrästi py }''' 
dettävä korjauksia oloihinsa. Multa korjaukset maksavat ja 
kun vankiloita Suomessa - virallisten ilmoitusten muk:\an 
- koetetaan saada ilsckannattaviksiö vaatii "Säästäväisyys" 
välttämään kaikkia " tarpeettomia" menoja. Niin jäävät ' kor~ 
jauksct tekemättä • 

j 



\ 
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YW€3ta VIl-3teC'll odottavat tyÖläi8äldi' Ja lapset vank1~8la ~laiaaMk.fl 
fQkk(l'implaD". jot/«l ,QI;Itlat ~'ä"Ki tyllt'iienllKlkan "rion Whdcn. 

IJenmääräisen hopufuksen ja rangaistuksilla uhkaiJujen 
- joista vangit tietävät, että niillä myöskin tarkoitetäan totta 
- ansiota ovat myöskin useimmat niislä tapalurmlsta, joita 
työssä, varsinkin ty?koneissa, tuon tuostakin sattuu, Vanki, 
jota ei edes · ole tapaturmavakuutettu siitä huolimatta, eWt 
hänet pakolla pannaan vaarallisiin töihin ja koneisiin, osaisi 
kyllä olla varovainen, mutta alituisesti valvonnan ja hauk
lj:umasanatulvan alaisena ollen taytyy hänen koettaa kiirehtiä 
ja niin tulee tapaturmia. Silpoutuu sormia ja käsiä. saattaapa 
mennä -. on mennyt - henkikin. ' Ja kuten- sanottu, eivät 



vankHai t'l8m!1t ~Afs:e'nSa saa tlllöin mitään kOfVauUa. Yan~ . , ..... - .. .. .. , 
gin jliseniä la' Jlenkij ei noteerata missään pörssissä,. 

,Kaiken ty6ns! tekee vanki luonnoll.isesti ilmaisr1!:si. Jos 
hän vO·j ansaita yli ruoka- ja vaaletuskustannustens~ . saa hä'1 
hiukan "sUstö,ahaa". Aikaisemmin oli korkein mahdollinen 
määrä ~4 mk. kuukaudessa, nyttemmin voi "piiskarahoja" 
saada vAhän enemmän. 

l\onl~IU töykeä ja säälimlt6n. 

Vankia ei kohdella ihmisenä. Hän on vain numero se i3 
se. Kun vartijakunta on koottu erikoisesti punikkiviholhsuutt.:t 
sil mltlUlplUen, ylltll1ä rUiä vankien kohtelun laadun. Sääntö· 
jen mukaan ·piU2. vangin myös ehdottoman sokeasfl totell.:t. 
vartiian mielivaltaisimpiak in käskyilt "Teillä on oikeus 
myöhemmin va/littaa, multa nyt on teidän totcltava". on var~ 
lijan mahtipontinen vastaus kaikkiin vangin vasta:auseisiin. 
jopa vastaansanomi!':eslakin rangaistaan. .Kun iohool1e va~ 
littaa vartHan mc ncttelys lli. ·ci se useim miten anna aihetta rni~ 
hinkltJ n toimenpitpisiin. Parhaassa tapauksessa pää!'ee huo · 
lIIautuksC'lIa. C'tlS "alist uminen kasvaltfla luonnetta .. Se opet. 
taa itschil1intä:l Se on vankila; tarkoJtuskin". Mutta usci't 
.~ohtaa val itus siihen. että vali ttaja saa marss ii' kadmJikoppiin . 
Sill;t "aiheC'ttomi<:ta valituksista voidaan vankia rangflista", 
sano"taan vankil -\n ohjesäännössä. j a vankilan johdon mie 
les tli ovat kaikki valituks('f lielvsti aiheettomia. 

Vartij 'Jidcn t öy k~ä csiint}'rnillC'it, alituinen komentelem{ ... 
nen, pariaaminell. pilkkallimien antam inen. ulikailu ia ilkku~ 
n·,lnen ovatkin k'!lities kaikkein raskain kohta poliif!iscn van~ 
gin elämässä. Tätä vastaan 011 hän aivan voimaton Hän tJ 
saadaan joka päivä piinala ja kiduttaa, rääkä tä henk isesti 
ilman, eltä ·mistään olisi apua löydcttävl"sä . ·Tähän tulevat 
Ji säksi aiheettumat rangaistukset. j6ihin vartija voi saattaa kC4 

nen \langbt tahansa. Hänen sanansa painaa. Vaikka kym-



• 

• 

,. 
merikll"va"nkJ3 todistaisi Jifin'tä vastaan, ei 'se "m'itäan ' nicrkits'c: 
"i(,cllcnkalS me-slI-ten -ltiOt.lIl1uie, ellCIII.lI1e .vai,;juiulI~\ seiitte..; 
lee joflto vam myomaessaän, että aiheettomia rangaistuksi'" 
on kenties anne:!u Ja annetaan", 

Vartijakunnan kokoonpano. 

Ja kuitenkin on tämä näin luotettu vartijakunta useas ti 
siveclilsess<i suhteessa aivaJl ala-arvOIs ia vak~a.. Talllllllsaa
rcssa esimerkiksi ei sikäläis.en pakkotyölaitokscn 'o3rlijoit3 
lasketa edes porvarillisten euistysseurojcn i1tanlllll. siksi huo
Don maineen ovat he saavuttaneet. Saman laitoksen johto on 
ollut pakotettu kieltämään vartijcilta aseenkalIoon piikki
lanka-aitojen ulkopuolella. Mutta aidan siSäpuolella I ä y-
t Y Y heidän olla asclssa. Kun vielä muistaa, että eräs !>alllan 
laitoksen vartija on ollut syytteessä raskaana.olt:van morsia~ 
mensa lUurhasta. etUi Hämeenlinnan naisvankila!>1a kerrotaan 

. sanOilla lehdissä erään miesvartijan rikollisista Suhl('ista eräi
sim naispuolisiin kriminaalivankeihll1 j.n.e .• niin· saa .tollkun~ 
laisen käsityksen niistä "gentlemanncisla", joKlI:n Usiin on 
uskottu valtiollisten vankien elämä ja kuolema. , 

Qangaistust8\'at • 

Rangaistukset ovat keskiaikaisia. "Vettä ja leipää" on ta~ 
vallisin. , Pimeää koppla käytetään myöskin ahkerasti~~' Kova 
vuode kuuluu näiden rangaistusten "särpimiin". Ja varsi~ 

naiSia rangaistusta - jonka siis kuka vartija taha~sa voi 
mielivaltaisesti toimittaa kelle vangille hyvänsä .. kun vain vir~ 
kavalansa nojalla vannoo vangin ~yylliseksi johonkin "rikok~ 
scen" - seuraa kirjoitus-, kirjeiden va~taanotto- l.a ol~laistell 
t;;,paamisoikcuden. menetys kolmen kuukauden ajaksi sekä sa
malla menettää vanki oikeutensa _ joka muutenkin on s,an~ 
gen horjuvaa laatu~ - päästä % tuomiost~ palveltuaan 
ehdonalaiseen vapauteen. Rangaistuksi 'tulcmisf'Jtla on sfis 
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sangen raskaat seuraukset - paitsi silloin, kun ilman varsi .. 
naista tuomiota pannaan mies cristcltyyn selliin. Sitäkil' 
taoahtuu useasti. 

Tapaamis- ja kirjoitusoikeudet. 

Vangin oikeus tavata ja olla yhteydc1iSä omaistclIsa ja 
tultaviensa kanssa on sangen rajoitettu. Kirjoiltaa saa' vanll:i 
y'hden arkin kerran kuuss~. Kerran kuussa saa ;län niinikilän 
aitaa 'vastaan kirjeitä . . Sekä saapuvat c"ttå läHtevät kirjeet 
sensuroidaan sangen tark~aan. " Useasli ne kokonaankin pidä-
tetään. Joku san.l työväenliikkecstä riittää ;tihceKSi kirjeen 
pidättämiscen. Pidättämisestä ei vangille aina edes ilmoiteta. 
Kirjeen pidättäminen ja "vaarallisten" kohtien ylipyyhkimi~ 
nen riippuu tietysti siitä, kuka kulloinkin sattuu sensuroimi~ 
sen suorittamaan. Yleensä ovat papit ankarimpia. Taantu· 
Iliuksellisuus ' istuu jo papin veressä. Kirjeissä ei saa PUhUl 
politi ikkaa, ei "epäsiveellisiä asioita" eikä arvostella vankilan 
komentoa. Jokseen kin venyvät määritelmät, jotka tekevä! 
Icaikenlaisen mieli vallan mahdolliseksi. ' 

Tavata saa vanki omaisiaan kerran kuussa. Tapaamis .. 
aika on 20 minuuttia. Keskustelu ·tapahtuu ·vartijan tai ' vahti· 
mestarin 'valvonnan alaisena eikä siinäkään saa kosk-ctell.l 
"vaarallisia" asioita. ' Mu ita kuin läheisiä omaisia ei yJeensl 
lasketa vankia tapaamaal1 . ., 

• 

• 
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Vautusolkeudet 

Vankia_ kohdanncista vääryyksistä ja vankilaoloissa vai· 
litsevista epäkohdista on vangilla "oikeus" valittaa ensin joh. 
tajille ja sitten oikeusministenlle. Mutta kokemus on osoitta. 
nut, että valittaminen ei yleensä maksa vaivaa. "Ei anna 

.. ' ~ aihetta", on seisova vastaus. Korkeintaan yksi sadasta vali
tuk::;e::;la "antaa aihetta". Asia on nimittäin niin, ellä kaikista 
valituksista pyytää oikcusministeri lausunnon vankilan johto
kunnalta ja vasta jos tämä lausunto ei häntä tyydytä, saattaa 
valitus "antaa aiheita" . Mutta useimmiten se tyydyttä':i. 
Muistellava on myös, eftä "aihcettomasla v:tlit ukse!ita voi
daan vankia rangaista". Vanki ei voi yleensä saada aSIaansa 
edes puolueettomasti tutkituksi. Mt;>nta kertaa on oike usllli, 
nis teriltä tällaista tutkimusta pyydetty, mutta tuioksetta. 

Suurempi merkitys on sittenkin sanomalehdissä tetHlyillä 
paljastuksWa. Niiden avullahal). saatiin äskettäin Tanunisaa
ICt;1 pakkotyölaitokselta poistetuksi lääkäri, . joka oli jättänyt 
työssä kuolettavasti l,oukkaantllneen miehen kuudeksi tun
niksi ilman alkeellisintakaan hoitoa. Mutta sanoma!ehtienki.l 
on luonnollisesti vaikea saada tietoonsa kaikkia vat'1ki lamllu
rien sisäpuolella tapahtuncita asioita. Vangithan ovat ulko
maailmasta eristetyt. Eivä tkä sanomalehtipaljast uksetkaa, 
aina auta. 

. .' 
.;.~ . 

' Vankien opiskclumahdoltisuudet. , . 
. PaljOn on puhuttu v~n~ilassa harjoi{~~tavasta i .tseOI)isk~ 

!usta. Ja harjoiteta.alll)an si tä. Valtiolliset vangi! , ,?,,,~t se[~ 
,1;<Iista jOll~koa. joka. ei turhiin aikaansa kuluta, ::;~ taistelee, 

" .kun se \'!Ji· taistella ja se ·kokoaa voimia,.varustautull tulevien 
" . ·onl!luillcn varalle silloin, kun ei se välittömästi voi taisteiu~ 

., toimintaan CJsaa ottava. On siis selvää, että he \'ankilassakin 
opiskelevat. 



Mutta siinäkin on omat vaikeutensa. Ei ole Suomen van~ 
kiloita va(ustettu sitä silmälläpitäen, että siellä vangit voisi· 
vat mahdollisimman voimaperäisesti opiskella ja itseään kas· 

. vattaa. Niitäkään vä hiä mahdolli suuksia, mitä vangeilla nyt 
cpiskeluun on, e; porvaristo heille soisi. Vähän väliähän pitä~ 
vät tieidän lehtensä pahaa porua siitä, että valtiollisilla van· 
geilla on liian paljon tilaisuutta opiskeluun.'-· Ja kuitenkin on 

• vankilassa verraHain rajoitetut opiskelumahdollisuudcf. 

I:nsinnäkin on aikaa vähän. PäivAt täytyy olla ahkerasn 
työssä ja ilJalla klo 5 selliin tultua on vielä paljon puuhaa. 



• 
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, 
-- JoJ'ko id 1ulcfl! 

Kolme tuntia päivJI<:sä korkeintaan saa vanki aikaa opi::i
keluun. 

Ja sitäkään, a,ikaa ei voi käyttää sillä tavalla kuin tahtoisi. 
Kirjallisuuden saanti ensinnäkin tuottaa vaikeuksia. Vankilan 
kirjastot on huolella valikoitu. Ei niihin lasketa l11iUiJn "vaa· 
r.~lIista". Paljon pcrvarillisiakin teoksia on pannalueUelossa. 
J a parhaat kirjat ovat aina lainassa.. Mitään tiukklla järjes. 
tehnää ei opiskelussa voi noudattaa. paitsi jos on varaa osta;'!; 
paljon omia kirjoja. Mutta kelläpit työläiscllä ja talc.npojalia 
paljoa rahaa olisi _ varsinkin vankilassa ollessaan. 

Muistiinpanojen teko ja itsenäinen kirjoittelu 0/1 myöskhl 
ankaran sensuurin alaista. Monet riluistiinpanovihkol van'-
kHan opctlajat repivät. 5a.apu "\'a-arallisista" kirjc.itelmista 
ra~gaLstuksj~kin. Ohda,kkcista on siis opin polku vankilas· 
sakin . • 
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.' Mutta,_ kuten-.8r~ttYh~~Jj:~ ie ll~·4i~ten~m opiske~laan. Vai .. 
keukSista. huolimclfta h'aluåvat valtiolliset' varigit kehittää ja 
kasvattaa itsc,ään. ~" He "haluavat t~lla mahdollisimman kyke
neviksi luokkatais·tcl'Joiksi. Ja rautaisella tarmolla voidaan 
niissäkin ~Ioissa päästä huonlattaJiin saavlltuksiin. 

Vangitun mieliala. 

Kaikesta vainosta, piinasta ja kärsimyksistä JlUolimatta Q!I 

vankien mieiiala sittenkin ylccnsä~' re,pas ja luottavainen. 
Eihän heillä ole mitään oman tunnontuskia, ei sy ntejä kadut~ 
tavana. Hehän tietävät taistelleensa suuren . ja jalon asian 
puolesta. Siksi eivät heitä elämän koettclcmuksct rnuscrra, .- ~ .. ~ .. 
tyynesti kestävät he raallnl1la~kin pilkan ja häv.':listyksen. He 
tietävät kärsiväns:i luokkansa puolesta ja ilo tuntea :,aavansa 
olla mukana maailmanhistorian sUlirimmassa kamppailussa, 
sen jaloimmassa taistelussa auttaa 11 ~i tä käntamaan raskaan 
taakkansa. He iloitsevat, s illä he tietävät olleensa mukana 

- valmistamassa työväenluokan tulevän voitön ' suurta rjemit~ 
päivää. 

Tietysti on sentään pOikkc·uksiaki·n . • K'aikki eivät ole yhtä 
vahvoja, kaikki eivät jaksa samalla tyyneydellä kes tää, kun 
"kärsimyksen malja jo kukkurOll1aan on". Monet kyllä sor· 
tuvatkin, tul evat alakuloisiksi, apeamielisiksi, synkiks i. Mieli
sairaustapaukset eiv-ät ole outoja poliittisten vankienkaan kes .. 

kuudessa. Monivuoti set yhtämiUaiset kärsimykset saattavat 
joskus murtaa vahvankin miehen. Sellainen tapaus sattui 

v. 1924 kesällä, jolloin eräs 7 vuotta vankilassa ollut vanki 
. samoin vankina olevan veljensä kuolemasta tiedon saatuaan 

tappoi kaksi vartijaa ja lopuksi itsensä - kuten ilmoitettiin. 
Tällaiset tapauksct valaisevat salamavalon tavoin sitä synk" 
kää kuilua, .joka SUOmen vankilaoloja tarkastavan silmii:) 
ivautuu . 

• 
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xv'mm j4 ~()rat 0\10: porti',. fdwat, MUU" tliClä l:YIl"",mpWi Ja kot'(!lnpl~ 
ouat ~aUa38(1()lijoid"" '1(diimQe. 

Meidän tehtävämme. 

Me vapaanaolevat voimme .kuitenkin tehdä paljon tälla is· 
ten tapausten estämiseksi. Vangittujen toveriemme ke~tä .. 
. vyys ja. mieliala riippuvat paljon meistä, me "jokainen voimme. 
siihen vaikuttaa. Hankkimalla :ruoka: avustusta voimme säi .. , 
l )' ttää heidän ruumiillista kuntoisuuttaall ja he·nkis.t~~ill , 

.'0- ,',,'-
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sillä pienenkin lähetykecll saaminen osoittaa yksinäiseJle van .. 
gille, ettei häntä ole unohdettu, ettei häntS ole elävänä hau .. 
dattu, että häntä muistetaan ja hänen kohtalostaan ollaan Jij .. 
kutettuja. Lämpimien vaatteiden lähettäminen suojelee häntä 
vangin ainaiselta vi holliselta, reumatismilta ja muiltakin vai .. 
valita. Kirjojen läh että~incn edistää hänen henkisen virkex .. 
tensa säilymistä. Ja kirjoittaminen ja van kilassakäynn it ko--
hottavat tavattomasti hänen henkistä kcstävyytlään ja vas
tustuskykyääll . Amakin näillä kaikilla tavoilla voimme aut .. 
taa kiusatluja luokkaveljiämmc ja ·sisariamlTIc. 

vankien omaisia autettava. 

Mutta me voimme tehdä sen vielä muullakin tavalla. Suru 
turvattomiksi jääneiden omaislensa kohtalo~ta ' painaa usein' 
kaikkein raskaimmin v~TJkilaan teljettyjll. Tärhä suru on mei· 

, 
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dän, vapaanaolevien. saatava poistetuksi. Meidän kaikkien 
on ruvettava turvattomien omaisiksi ja huolta.iiksi. Meid:lrt 
on pidettävä huolta siitä, etteivät he joudu nilke lr,~ån nlH~ 

kää ja puutetta, etteivät he sorru kuriuuteen sillä aikaa. kurt 
perheen huoltaja kärsii porvariston vihan uhrina. Meidän Otl 
ruvettava vanhemmiksi vangittujen lapsille, huoltaiiksi heidä:t 
perheilleen. Ä lkfili" sunl omaisten kohtalosta painako van/ZI" 
tun mieltä ja silaftako häntä epätoivooo, tehkäämme me ylei .. 
sen ihmisrakkauden ja luokkavelvoituksen lIlukainen vclvom~ 

' suutenlIlle: hoivatkaamme avuttomia! Siten autammc vanki ... 
Jassa istuvia paremmin kestämään kohtalonsa ia edistämme 
silläkin tavalla työväenhlOkan kallista asiaa. 

Tällöin emme 'tietenkään saa unohtaa .myöskään niitä or .. 
poja ja tu rvattomia, jotka tai stelussa kaatuneet toverimme 
ovat jiilkeensä jättäneet. Heidän asiansa olkoon meille yhtä 

• • 
kallis kuin vankilassa olevien tovereittemrnekin. NäistäkäÄn , 

• 
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_ .Elt~P<ii~ triiUilel"/)"IIiiI! Ttli)lel_1 KtHitU$huollci8iin ~IJ6U"JtfI 
tIWM,1!temIll6 puole,ra I PUMOrpojctl puolesla! Ty/Wäenfiikketm 

Mk600Cf!. pwolutal -

Ilfvoista ei kukaan huolehdi, ellemllle me, työtälekevät, sit!! 
tee. Olkoon siis heidänkjn kohtalonsa aina sydämellännne. 

färk'ein tehtävämme: luokkataistelu. 

Mutta näissä puuhissamme: avustusta kerätessämme, van .. 
~ien hllolto- ja avustusyhdistyksiä. perustaessamme ja niiden 
menestykseksi työskennellessämme - io:tka kyllä kaikki ovat 
tarpeellisia ja vä ltt ämättömiä - emme saa hetkeksikään 

• 



• 

• 

• 
unohtaa. että parhaiten huolehdlmmc vangituista toverei$oo 
tamrne .... si~Dn ·roimlmalla koko .. yGvJenluokan vapaullami .. 
s~n hYViksi. Sen toiminmin avUlla Uheonämme tovereit .. , > 
1ellllne vapauttamisen päivält ja jo tllläkin hetkellä tuotamme 
,vangituille luokkalaistelijoillc · suurimman ilon SIUa. että 
voimme lähettää heille tietoja inn'okkaasta ja tarll1('kkaasn 
toiminnasta. He riemuitsevat kuullessaan, etU. työväenliike 
edistyy. Työväen luokkataistelu toiminnan menestyminen 011 
heIlle s.vdäulcn asia . kaikkein tArkein. . 
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