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Muista heitä 
Muista heitä, joilt'u 1ltlQrIUIS-el o7/. 
,ient1tl kieltää rask(18 raulapltomi. 
HeUle hwksua ei kielot , tuomi, 
eil;,'i säteet hmkee päiväll helan. 

Viesti kertoQ paljon kiusduisla, 
muurin kivet kizmjansa lwlI3taa. 
RoJtkaise oi heitä., joita. raastaa 
ajan kOI/ra. - V01lyitltita muista! 

20 - TV -1926. 

/lilja Lii1Ulmaa-Pärsnuen. 

YClllkiom o,"a~ Tammilaarom 
ptl1:J,:olyoloilo,""" 1I1koporlwla. 



T a rk o ituk se mm e 
H uolimatta siitä, etltä valtiollisten vankien ja punaorpo-
jen huoltamisasiasta on puhuttu ja kirjoitettu tavatto-. 
man paljon ei asia ole vieläkään - kahdeksaan vuoteen 
- kaikille selvinnyt. Siitä on räikeimpänä esimerkkinä 
m.ffi. erään pääkaupungissa toimivan ammattiosaston 
päätös, jon'ka mukaan osasto kieltäytyi avust8masta vai· 
tiollisia vankeja. Päätöstä perusteltiin sillä, ettei v. 1918 
miehiä enää olisikaan vankiloissa ja että "uusia kapi-
nallisia" avustavat sukulaiset ja toiset työväenjärjestöt. 

Tällaisia epäkohtia korjataksemme ja levlttääksemme 
entistä laajemmalle 8vustustoimintaa, olemme ryhtyneet 
tämän kirjasen julkaisemiseen. Emme suinkaan oteta, 
että tämän kirjasen avulla kai k k i työläiset tulisivat 
tietoisiksi velvollisuuksistaan vankilassa olevia toverei-
tasn kohtaan - siihen tarvitaan vielä paljon työtä. Vaan 
ooallaan autamme siinä, samalla kun kirjanen on myös-
kin avustusjärjestöjen toiminnan selostajana - puutteel-
lisuuksistaan huolimatta. 

"Älkää unohtakG meitä", kaikuu huuto kaltereiden 
takaa. Toimikaamme siis yksimielisinä ja yhteisvoimin 
luokkamme kovaosaisten hyväksi, ja sen työn täyttämi-
seksi joka heiltä on kesken jäänyt. Jokaiselle paikka-
kunnalle huoltoyhdistys ja kaikki työläiset - poliitti-
sista. erimielisyyksistä huolimatta - liittykää jäseneksi, 
sillä: ihmisyyden ja oike1Ukn ääntä on k1mltaval 
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l\lIret Lov~n 
on yksi niistä v. 1918 valtionpettäjistä, joita vielä on 
Tammisaaren Pakkotyölaitoksclln nom 100. Kuva on 
otettu vuosia sitten, sillä tov. Lovenilla on nyt ikää 60 
vuotta ja vanhuus yllään. . 

Tov. L. nimi ei ole tuttu suurille työliiisjoukoille, vaan 
kaikki ne, jotka ovat joutuneet olemaan • 'yliopistossa" 
lyhyemmänkin ajan, tuntevat hänet. Työväenliikkeessä 
on hän ollut mukana kolmisenkymmentä vuotta. Työs-
kennellessään Venäjällä, " hehkuvan ahjon, säkenöivän 
raudan ja alasimen ääressä", oppi hän pian käsittämään 
asemansa luokkansa yksilönä ja velvollisuutensa luok· 
kaansa kohtaan. Opiskellen ja toimien työväen järjes.-
töissä joutui hän snntarmicn ,'ainonalaiseksi paeten Suo-
meen v. 1909, asettucn Malmille asumaan, vaimonsa ja 
poikansa kanssa. 

Vuoden 1918 vapauspyrkimykset saivat tov. Lovenista 
- niinkuin monesta muustakin työläisestä - lämpimän 
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kannattajan. Työläisten valitsemana joutui hän toimi· 
maan Helsingin pitäjän Punaisen rykmentin ylipäällik· 
könä - siis kenraali. Tämän tehtävän hän täytti kun-
nialla, niinkuin mies, jolle luokkansa etu on.. yläpuolella 
yksilöä. Saksalaisen militarismin avulla kukistettua työ· 
väen vapaustaistelu vangittiin tov. Loven Ka'l'jalan rin-
tamalla, jossa haavoittui ja siirrettiin hoidettavaksi Vii· 
puriin lIarkovillaan. Vähän parannuttuaan tuomittiin 
hänet valtiorikosoikeudessa kuolemantuomioon, jota kui· 
tenkaan ei ole pantu täytäntöön. 

Vanhuudestaan huolimatta ei paljon kärsineen töve· 
rimme vakaumus ole murtunut. Sitä todistaa jo sekin, 
ettei hän ole pyytiiJiyt armon tuomitsijoiltaan, vaikkakin 
on useasti siihen kehoitettu. Ei ole pitkää aikaa siitä, 
kun pakkotyölaitoksen johtaja kehoitti häntä jättämään 
armahdusanomuksen, johon tov. L. vastasi seuraavasti: 
" Jos pyytäisin armoa ja saisin sen, niin en minä olisi 
kyllin kelvollinen teidän enkä myöskään toverieni , työ· 
miesten, seuraan." Vastaus sisältää paljon. Kunnia 
hänelle, jonka vakaumus kestää kaikki kolahdukset! Elä· 
köön vanhus vielä. kauan 1 lIe teemme hänelle entisen 
punakaartilaisen tapaan rintamakunnian ja sanomme: 

"Kestä toveri nurkumatta, me taistelemme sinunkin 
puolestasi, päämääränämme si nun ja kaikkien työtäteke· 
vien vapautus !" 

v. s. 
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Kansan terveyden puole s ta 
Terveiden, työkykyiswn kansalaisten lukumäärä on jo-
kaisen kansan suurin kansallisomaisuus. Siksipä onkin 
kansan terveyden suojelemiseksi ja kohottamiseksi ahke-
rasti työ$enneltävä ja uhrattava mahdollisuuden mu-
kaan varoja. 

Tärkein nykyinen tehtävä yllämainitun päämäärän 
saavuttamiseksi on epäilemättä terveyshoidon opetuksen 
järjestäminen laajemmalle pohjalle kuin ennen. Ei voi 
millään tavoin ajatella' mahdolliseksi nyky jään meillä, 
8.0. meidän kouluissa, annettavan tcrveysopin opetuksen 
olevan ajan vaatimuksia vastaavan. Ne verraten harvat 
tunnit, jotka niinhyvin kansakouluissa, seminaareissa 
kuin keskikouluissakin y.ffi. kysymyksessä olevaan tarkoi· 
tukseen käytetään, ,ovat tykkänään riittämättömät tämän 
monipuolisen aineen opetukseen ja . terveysopin suuren 
merkitykseen kansan tietoisuuteen syventämiseen siinä 
määrässä, että se todellakin jää läpi elämän vaikuttavaksi 
eläväksi tiedoksi jo. tulee sellaisessa jokapäiväiseen elä· 
mään käytännöllisesti sovitetuksi . Kaikkein llSeimmilla 
eriasteistakin kouluopetusta nauttineeHa. on terveysopin 
vaatimuksista ylen puutteellinen ja hämärä käsitys suu' 
rim.maksi vahingoksi heille itselleen ja läheisilleen. , 

Terveysopin opinkappalten joukkoon nuorimpana haa.-
rana ja vihreimpänä vesana on astunut mykyaikana 
yhteiskuntaterveysoppi, joka ansaitsee erityistä huomiota 
'kansanvaltaisena aikakautenamme ja jo senkin takia on 
välttämättömän tarpeen lisätä terveysopin oppituntien 
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lukua kaikissa kouluissa ja opetus ylimalkaan suunite1-
tava mahdollisimman käytännöllistä elämää. vastaavaksi. 

Terveysopin opetuksessa ei tietenkään tarvitse tulla 
kysymykseen mitkään sellaiset ongelmat, joita koulun 
oppilas ei helposti kykenisi käsittämään ja tavallinen 
kansalainen jokapäiväisessä elämässään toteuttamaan, 
mutta se on tapahtuva huolella ja perinpohjaisuudella 
käytännöllistä elämää vastauvasti. Erityisesti on opetus 
tehostettava sellaisissa oppilaitoksissa, joissa valmistetaan 
opettajia toisiin oppilaitoksiin, kuten yliopistoissa ja 
kansakouluopettajaseminaareissa. Vaikka terveysopin 
tunteminen on sangen tärkeä henkilökohtaisesti jokaiselle 
kansalaiselle, niin hyvin naisille kuin miehillekin, on sen 
mahdollisimman perin,pohjainen tunteminen vieläkin 
tärkeämpi sellaiselle henkilölle, joka aikoo ja jonka teho 
tävänä on sitä toisille opettaa. Vieläpä vaaditaan onnis-
tuneelta opettajalta erityistä innostusta ja loppumatonta 
harrastusta aineensa opettamiseen. 

Vapaan valistustyön kautta voidaan kyllä terveysop-
piakin opettaa lukuisille kansalaisille, mutta sellainen 
kohtaa usein vain henkilöitä, joilla on erityiStä halua 
tutustua terveysopin vaatimuksiin ja laajat kansalaispii-
rit jäävät siten vapaasta valistuksesta osattomiksi. Sen 
takia on välttämätöntä järjestää ja sulkea terveysopin 
riittävä opetus varsinaiseen opetukseen jokaiselle kansa-
laiselle tarjottavaksi; eikä mikään opppiaine voi olla niin 
tärkeä jok 'ikiselle kuin terveysoppi, oppi siitä, miten 
voimme säilyttää kalliimman omaisuutemme ja onnemme. 

Ensimmäinen ja. syvin askel terveysopin kohottami-
selle olisi yhteiskuntaterveysopin professorinviran perus. 
taminen valtion yliopistoon, jotta täysin pätevien terveys-
opin opettajien kaikinpuolinen valmistus m.m. sen kautta 
tulisi mahdolliseksi. ' 
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Suljemme kansan terveyden kohottamisen kaiklåen 
ajattelevien ja kansan parasta tarkoittavien kansalaisten 
sekä erityisesti arvoisien kansanedustajien suosiolliseen 
huomioon. 

Helsinki, IS/ IV. -26. Taaw. Laitinen. 

\ . 
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Uusi ukaasi 
Veisasi: 25-3-19 Ja 'li. 

Taasen näytti herrat meille 
eräänlaista taitoo : 
Ei. saa tuoda punikeiUe 
astioissa mailoa! 

Tonkassa se lonttu hää,'ää 
pullossa on pirl', 
sieltä voi se esiin lentää 

, niinkuin pommi1~ siru. 

Älkää, älkää rakkaat> vaimot _ 
tuoko tänne turmaa! 
Herrat pelkää astioita 
niinkuin mustaa surmaa. 
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Wilhelm. L~bkftt'oht kap'nallilten. tyU,,
mwht'M tI. 1848 kapt1l4U4. 

( 

Vakaumuk s ensa marttyyrit 
Maailman historia tarjoaa meille lukemattomia esimerk· 
kejä henkilöistä, jotka ovat ,kärsineet vakaumuksensa 
puolesta. KWl jalo Kristus tuli maailmaan ja perusti 
uuden uskonnon, sai hUll palkinnoksccn tästä suuresta 
tchtävästiiän - kuoleman ristinpuulla. Ja kun suuret 
joukot seurasivat hänen oppiaan, vainottiin heitä jul-
malla tavalla: Rooman keisarit Nero, Domitianus, De-
eius ja Diokleti31ll1i1 lähettivät ll iiitä uuden uskonnon 
tunllustajia tuhansittain kuolemaan; heidän ruumiinsa 
mätäniviit m.m. Rooman maanalaisissa katakombeissa, 
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jonne he pakenivat julmia. vainoja. Ja. kun tuo kaik:lcia 
.muuta kuin ,"suuri" Konstantinus yhteiskunnallisista. 
syistä julisti kristinuskon valtiolliseksi uskonnoksi, muut-
tui "aino päinvastaiseksi: niin murhattiin esim. "kristil-
lisen" piispan CyriIlon yllytyksestä Aleksandriassa 415 
j. Kr. tuo kaunis ja oppinut Hypatia, ja paavivallan 
pimeinä aikoina poltettiin semmoiset jalot ihmiset -kuin 
Hus ja Bruno roviolla ja itse Luther ei ollut kaukana 
jotenkin samanlaisesta rangaistuksesta, ellei häntä. olisi 
pelastettu Wartburgin linnaan. 

Ja kun Kreikan suuri ajattelija Sokrates tahtoi kan-
sansa hyväksi perustaa uuden siveysopin, täytyi hänen 

. tyhjentää myrkkymalja. Ja kuinka monikaan on uudem-
pinakin aikoina saanut osakseen suoranaista häväistystä. 
siitä, että. hän on uskaltanut osoittaa, miten suuresti 
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LoI4i86 Michel, PaTirin. kommun.m 
"punairt81l nntayf". 

nykyajan siveysoppi on perinpohjaisen korjauksen tar-
peessa. 

Ja valtiollisen elämän alalla pyyhkäsi tuo erittäin ter-
veellinen Ranskan suuri vallankumous elävien joukosta 
nuo kuuluisat tiedemiehet Condoreet (lue: Kongdorsee) 
ja Lavoisier (lue: Lnvoasiee) j 'sosialistit Bebel ja Lieb· 
Imeeht teljcttiin Hubertsburgin linnaan maan petoksesta 
syytettyinä; LassnUe tuomittiin monta kertaa valtiopetok-
sesta vankeuteen; Marx ajettiin maanpakolaisena toisesta 
maasta toiseen y.m. 

Jokainen uskonto luulee tietysti, että juuri se on se 
ainoa oikea uskonto, joka muka tavaIla tahi toisella on 
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saanut yliluolln iJ lisellll tavalla J umula lta " patentin" 
tästä. J okainen sivcysoppi luulee csittiillccnsii jiirkiihtä-
miittömät sivcyssiiälluöl, vaikka viirncistiiiill kuuluisa 
amerikkalainen f ilosoofi Bcl'lrnnd UlIsscl on osoittanut 

• siveyssääntöjcll suhteellisen r iippuvaisuuden ajasta ja 
paikasta. J a kuka uskaltaa väittäii, että , 'aIlassa oleva 
vaIdomuoto jossakin maassa on juuri se oikea valtio-
muoto' Enghmtilaillcn lilosoofi Hobbes puolusti itsc-
valtiuttaj iUontcsquicu (lue Mongteskiöö) sanoi vallan 
kolmijaon paraimmaksi ,'aItiomuodoksi ; toiset sanovat 
samaa tasavallasta; toiset rajattomasta ·kansanvaUasta 
j .n.c. MuUa tietysti kaikki vallanpitäjät ovat sitä mieltä, 
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että heidän luomallSn ja ylläpitämiinsU valtiomuoto on 
olosuhteisiin katsottuna erittiiin sopiva ja ehdottomasti 
paras. Ja he luulevat selltakia myöskin voivansa "oikeu-
denmukaisesti " rullgnista tuntll\'ulla tavalla kaikkia, 
jotka eivät ole samau mi~tä. 

lfistä johtuu nyt täiT_ yleinen käsitys, että. jokainen 
uskonto, jokainen sh'eysoppi ja jokainen valtiomuoto on 
olosuhteisiin verrattuna paras kaikista' Se johtuu yksin-
kertaisesti siitä, että kysymyksessä. oleva uskonto, siveys-
oppi tahi voltio01uoto suojelee "ullassa. olijoita. Paavin 
valta ja pappisvalta pelkäsivät aikoinaall ja pelkäävät 
,'ieHikin kaikkia uskonnollisia uudistuksia uskonnon 
alalla, koska ne uhkaavat heidän valta·asemaansa; kapita-
listinen siveysoppi pelkää niinikään uudistuksia siveys-
opin alalla sosiaalisccn suuntaan aivan samasta syystä ja 
vallassa olevan valtio·opin kiihkeimmät puolustajat kam-
moksuvat kaikkia muutoksia-valtiollisessa. elämässä, koska 
silloin heidän valta-asemansa on vaarassa. 

Mutta niiden, jotka tahtovat viedä iluniskuntaa. eteen-
päin edistyksen tiellä, täytyy panna mukavuutcnsa, 
vapautcnsakin ja monasti henkensiikin alttiiksi, jos he 
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totisesti harl'a. .. rtavat ihmiskunnan parasta kaikilla aloilla. 
Ja niin täytyy ainakin vielä löytyä marttyyreja, jotka 
uhrautuvat maailman edistyksen puolesta ja vievät ih-
miskuntaa eteenpäin kohti valoa ja vapautta. 

Mutta ne hallitsevat piirit, jotka kovilla, vieläpä jul-
milla tuomioilla ja vainoilla ahdistavat niitä, jotka ovat 
tahtoneet hyödyttää ihmiskuntaa tavalla tahi'toiseIla, saa-
vat nimensä häpeäpilkulla piirretyiksi historian asiakir-
joihin ja kaikki vainoaminen aatteiden takia tuottaa vih· 
doin vain sen tuloksen, että aatteiden kannattajien luku-
määrä kaikessa hiljaisuudessa kasvamistaan kasvaa. Ja 
nuo suuret, vainotut Kristus, Hus, Luther, Bruno, Sokra-
tes, cJondoreet, Lavoisier, Bebel, Liebkneeht, Lassalle, 
Marx ja lukemattomat muut seisovat historian asiakir-
joissa häikäisevän loistavassa valossa, sillä he ovat anta-
neet koko persoonansa ihmiskunnan kohottamiseksi yhä 
korkeammalle asteelle. 

"Ken eturivissä käy taisteluun, 
Ei voita hän , hän kaa" taistossaan. " 

.3. 4. -26. N. R. av Urs\1t.. 

Tllmmi8110re8ta - Itäinen kalGrmi. 
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Pun ao rp o 
Kirj. Kalle L:n. 

Käy lapsonen yksin murheissoo?t, 
hän orpo on. maailmassa. 
E.; äidin koivaa hän tunnekkaan, 
'on yksin hän elämä&sä. 
Ken pyyhkisi orvon kyyniuet, 
ken hellien rakastaisi. 
!CUn kuappahan heidät heitettiin, 
hän turvaa mistä nyt saisi. 

Niin paljon vaaroja elämä tuo, 
tuo pettymyksiä myöskin. 
Usein unelmat kauniit, valMsat uoo 
voi muutttw synkäksi yöksi. 
Usein pakeitten tielle horjahtaa 
vai lapsonen maailmassa, 
kun ei ole neuvQjen antajaa 
ei ystävää tukemassa. 

Toveri. Lasta ohjaile, 
häU' sana lempeä virka. 
Sun hellyyttäsi hän kaipailee 
kun murheesta riutuu rinta. 
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Sun tQVeruuteS"i -tlailcuttaa 
-tloi paljon hyvää ja suurta, 
"-tloi luonteen lujuutta kasvattoo, 
myös sydämen jaloutta. 

NiiK hänestä kas-tl1Ul ihminen, 
joka taistoissG -tlGur<utuu, 
ja ruuriinkin aatteemme taistoihi".~
hän -tlakaana -tlalmistuu. 
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Punai s et invalidit 
F' arannellessa kansalaisodan aiheuttumia haavoja, että 
ne lopultakin arpeutuisivat olemme kokonaan unhoit-
taneet ne toverit, joidenka haavat ovat jo arpeutuneet. 
Nimittäin punaiset invalidit. Vuosi 1918 ja sen jälkei-
nen aika on niille tovereille, jotka "kansalaissodassa" / 
menettivät jalkansa, kätensä, silmänsä tai muuten tulivat 
vaivaisiksi ja työkyvyttömiksi - ollut raskasta ja vai· 
keaa. Heidän elämänsä on ollut miltei kurjempa8 kuin 
vangittujen tovereittemme. Ovathan he saaneet kärsiä 
pilkka8kin menetetystä terveydestään. Ei ole pitkää 
aikaa siitä, kun tämän kirjoittaja oli tilaisuudessa kuule-
,maan mitä. raainta ivaa v. 1918 miehestä, joka taistelles-
saan " uskollisesti sen hallituksen puolesta, joka oli oikea 
ja laillinen hallitus", menetti ,J,{äntyharjussa molemmat 
jalkansa. Hän haki koneenkäyttäjän paikkaa erääseen 
elävienknvienteatteriin. Vahtimestari, jonka tehtäväksi 
oli annettu vastaanottaa paikanhakijat, kchoitti tuota 
onnetonta menemään senaattori Kairamon luo, joka pas-
sittaa hänet Saksaan vaihdettavaksi - kalisuolaan. 
Välinpitämättömyys ja useassa tapauksessa ylenkatse on 
siis näiden paljon kärsineiden toverien osaksi tullut. 

Kuinka me ,'oisimme heitä auttaa' J a eikö yleensä 
avustaminen juuri kuuluisi meille ? Minun nähdäkseni 
olisi ensimmäinen tehtävämme ryhtyä toimiin tarkan 
tilaston keräämiseksi "kansalaissodassa" terveytensä me· 
nettäneistä. Saatuamme tietoomme kuinka paljon autet. 
tavia on, voisimme ryhtyä. vaatimaan valtion ja kllntien 
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toimenpiteitä heidän hyväkseen. Ovathan nytkin "va-
paussotatrustelijat" saaneet huikeita summia valtion ja 
lisäksi kuntien kassoista, niin miksikäs ei punaisille inva-
lideille annettaisi myös. Ja onhan meillä voimaa pakoit-
taa valtio avustamaan. Sillä. olemme vakuutettuja siitä, 
että työväen molemmat eduskuntaryhmät antavat asialle 
kannatuksensa, samoin kunnan valtuutetut. Asia vaan 
kaipaa alkuunpanijaa. 

Rohkenisimme esittää, että Helsingin Huoltoyhdistys 
ottaisi asian järjestääksccn, sillä voimakkaampana avus· 
tusjärjestönä on sillä mahdollisuuksia saada tässä suuri-
merkityksellisessä asiassa hyviäk in tuloksia. 

Plmainen invalidi. 

• 
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Sydänpäivällä 
Tutkintovankeudessa kirj o Auvo. 

I kkulla.~ta hellittäiipi 
hcinäkuinen päivänkilQ 
lämpimiä säteitänsä -
ainoa h/O vangin ilo. 

Päivän pitkän päästä päähän 
v1tQttele1~ sun tu1oa8, 
,nilloin ehcUt ikkunaani, 
siihen J'ie.nnän silloin vastahas. 

NauUn siinä onnestani -
vähäisestä tosin kylUi. 
Mutta eihän onneakaan 
jokaiselle täysitt yllä. 

) 21 ( 



To tu us 
Kirj. Hilja Liinamaa-Pärssinen. 

0, totuus 
aina on 8uUa 
eessäsi Golgatan polku. 
Tuomittu ain olet piinaan, 
kuole:m.an kiUirinliinoo'fl" 
Aina sun Pietarit kieltää, 
Juuttaat penm1tin myy. 
Ain' on hikesi verta, 
suppea j1tOmas. 

Oi totuus 
oppikin I1lOmas 
valheeksi muuttuU. 
Aina sun ristinlautaan 
nauUten lyövät. 
Aina sun kätkevät syvään 
kaUioha,ulaan. 

01 totuus 
hautasi suulla 
ra.skas on. paasi! 
Muista ei kukkia kantaa 
mahtavat sinne. 
Y l'ttejä yksin ne antaa 
kyljätyt pienet. 
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Oi totum 
kuole et silti 
milloinkaan! 
Väistyy paalosen pai1tO, 

kirpoo vaino; 
haudasta nousevat vaan! 

01 totuWl 
ain' ywmomet, 
liikut auringon alla, 
pääsinpäiväsi on. 
NöyrtäviU Pietarit selkää, 
Juuttaat pelkää, 
messias taas olet voittamaton. 

0, totuWl 
ain' olet suurta 
jumalaisju1trta. 
Aina sä manaa 
uhmaten saattelet vapaussanaa 
kärsimysklpsia johdattain. -
Sorretut, kurjat nostat ain! 
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Uudet taistelija'! 
Kirj. Maailmanrannan Ylioppilas. 

H eitä oli kaksi veljestä. Kaksi ryysyistä. ihmisen alkua. 
Toinen soittaa vanhaa mandoliinirämää. ja toinen kerää 
rahoja. 

Juna jyskyttää edelleen. Kolmannen luokan tupakka-
vaunut ovat ahtaita ja lapset saavat siinä helposti pään-
särkyä. He saavat kuulla myös kaikenlaisia roskaisia pu -
heitn. Mutta minkäpä sille voi. Yhteiskunnan täytyy 
elättää lapsetkin. Soittaminen matkustajavaunuissa on 
äveriästä hommaa. Antaa noiden poikapoloisten soittaa. 
Saavathan he siten elatuksensa ja kaiken lisäksi huvit-
tavat vielä matkustajia. 

Niin juuri. Huvittavat - tietysti tavallaan . Ei siksi, 
että heidän soittonsa olisi mitään korkean taiteellista 
ollut. Se oli kokonaan omaperäistä rimputusta, jolle soi-
tontuntija olisi tukkinut korvansa. Mutta tarvitseeko sen 
nyt kolmannen luokan matkustajille niin täysipainoista 
olla 1 niitä vielä! Harva näistä hymyilevistä matkusta-
jista ymmärtää musiikista enempää kuin Turpeisen ukko 
taivaasta. Ja siksipä juuri : 

- Soittakaa, pojat t 
- Soittakaa. Kyllä minä maksan! - riehahtaa juo-

punut, kolmannen luokan herrasmies viitaten mahtavasti 
kädellään. Naurunrähinä hukuttaa hetkiseksi mandolii-
nista lähtevät sävelet. Mutta vain hetkeksi.. Sillä nauru 
vaikenee ja soitto pääsee taas oikeuksiinsa. 
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- Mitä tuo poika soittaa 1 - kysyy joku. Ja toinen 
vastaa: 

- Jotakin valssintapaista se on. 
:Mutta pöikia vastapäätä istuu kolme harmaisiin sarka-

pukuihin puettua talonpoikaa. Heillä ovat merkit käsi-
varsissa, mistä heidät tunnetaan suojeluskuntalaisiksi. 
Mukanaolevat kiväärit todistavat miesten olevan paraadi-
matkalla. Yksi noista harmaapukuisista rähisee: 

- Soita, poika, jääkärin kaiho. Nuo valssinlirutukset 
.tympäisevät minua . 

.Mutta poika ei ole kuulevinaankaan . Vakavana, kat-
settaan kääntämättä hän vain puristaa soittorämäänsä 
polviaan vasten ja hänen kätensä hyppii mandoliinin kie-
lillä kuin jotakin hakien. Kaikki katsovat häneen pitkään. 
:i\1iksei hän tottele 1 . • 

Ja humaltunut harmaapukuinen raivostuu. Hän on 
varmasti jok-g. aluepäällikkö ja tottunut käskcmään. Hä-
nen äänensä on. käheä, kun hän huutaa: 

- Kuuletko, nallikka, vai iskenkö tuon soittopelisi 
mäsäksi Y 
• Nuori taiteilija kohottaa pelästyneenä päätään. Hänen 
mandoliininsako mäsäksi Y Se on ainoa muisto hänen 
isästään, ja sitäpaitsi, millä hän sitten elättäis) itseään 
ja veljeään Y Ei, ei ! Mandoliiniaan hän ei anna! . 

J a niin hän vaihtaa nopeasti säveltä. Pian hän saa 
taas kaikki hymyilemään. Harmaapukuiset laulavat hä-
nen tahtiinsa: 

"Älä itke mun kultani kallis, 
minä saavun, jos luoja sen suo . " 

Edelleen porhaltaa juna . . Tupakansauhu kiemurtelee 
ilmassa ja matkustajat ovat kukin omissa hOl}lmissaan. 
Toiset katselevat ikkunan läpi nähtävyyksiä, toiset kes-
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kustelevat vuoden tulon toiveista tai politiikasta ja useat 
ovat vaiti, omissa ajatuksissaan. 

Harmaapukuiset ovat poistuneet vaunusta. 
Mutta pojat ovat yhä vielä jälellä. Eräs vanha työ-

mies .on muuttanut heidän luokseen ja kyselee heiltä: 
- Kannattaako tuo matkusteleminen ja !,\oitteleminen t , 
- Elämme sillä juuri, hädin tuskin. 
- Onko teillä omaisia t 
- Ei. j 

- Koska kuolleet 1 
- 1918. 
Mies ei kysy enempää. Hän näkee, että veljesten on 

vaikea vastata. Toisen silmäkulmassa kimaltelee jotakin, 
ja toinen tarkastele soittamisesta turvonneita sormiaan. 
TUntematon työmies ei tahdo kiusata onnettomia. kysy-
myksillään. Hän ajattelee jo muuta. 

Mutta sitten hän hätkähtää. Toinen pojista sanoo "Uh-
maavasti: 

- Lahtarit tappoivat omaisemme. Hänen äänensä on 
kalsea ja se tuntuu aivankuin vaativan hyvitystä. Mutta 
vanhan työmiehen tulee paha olla. Hänkin muistaa poi .. 
kansa, joka tapettiin. Vanhat, kiduttavat muistot hyök-
käävät hänen kimppuunsa ja hän sieppaa pakettinsa läh-
teäkseen. Ja vaistomaisesti pääsee hänen huuliltaan: 

- Tappoivat ... . tappoivat .... ! Minunkin poikani 
ne tappoivat. ... 1. 

Viimeiset sanat tulevat melkein voihkaisten. Vanhan 
miehen kasvot vääntyvät ja hän menee. Mutta ovella hän 
vielä kuulee toisen pojista mumisevan kuin pahanenteistä 

.1oitsui: 
- Tappoivat .... tappoivat .... ! Sorretut hävisivät 

taistelun. Mutta uudet taistelijat ovat jo varttumassa ! 
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Ja sitten rämähtää mandoliini. Se soittaa jotakin .... 
jotakin, jota yleisö ei ymmärrä, mutta johon se havahtuu, 
jota se kuuntelee. Toinen pojista sieppaa hattunsa ja 
lähtee kie;tämään. Mutta eteenpäin kiitää juna, missä 
matkustajat heltyvät ja heittävät onnettomille lantin. 
'Eteenpäin, aivankuin se toinenkin, elämän pikajuna, 
missä istuvat jo uudet taistelijat. 

\ 

Tamm~r"ta - paja. 
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"Sairashoito" Tammisaaren pakkotyö-
laitoksella . 

"Talon sääntöjen mukaan tulee vangin ilmoittaa sai. 
raudestaan vartijalie, joka puolestaan kutsuu sairaan-
hoitajan potilaan luokse tahi viedään hänet ...erikoiseen 
sairaalan vastaanottohuolleesaen, jossa sairaanhoitaja lä-
l1emmill tutkii potilaan tilaa antaen kulloinkin tarvittavaa 
'lääkettä, "pulveria ". Kun hoitaja näin on todennut sai-
1'aan tilan, olisi hän useinkin myöntänyt sairaslomaa voi-
·dakseen vapauttaa sairaan vangin työstä . Nyt kuitenkin 
·ovat n.s. itäisen kasarmin isäntävartija Väänänen ja B-
vankilan isäntävartija Snellman suvainneet sanoa: "Eivät 
ne miehet mitään lomaa tarvitse. Kevyt työ heillä on, 
kyllä ne voivat työskennellä, laiskuuttaan vain esiinty. 
vät sairaana'.'. Hoitajat eivät tällöin ole rohjenneet an-
taa lomaa, vaikka ovatkin sairastapauksen todenneet. 

- - - kuu uäiu on vartija saanut evät· 
tyil. lSRiraalta loman - - _ 
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Kun vartija näin on saanut evättyä. sairaalta lomal~, 
pakotetaan tämä. työhön ja ellei lähde, on siitä seuraukse-
na johtokuntaan vieminen ja pakkoluokkaan siirto sekä 
vesileipärangaistusta 3-6 vuorokauteen. Sama on seu-
raus siinäkin tapauksessa, että sairas suostuu lähtemään 
työhön, mutta ei kykene suorittamaan tehtäviään, kuten 
terveenä ollessa. Näin menetellään vankilassa samaan 
aikaan, kun porvarillisista päivälehdistä saadaan lukea, 
että vankeja ei tule yksinomaan rangaista, vaan myös 
kasvattaa ja kehittää ruumilliscsti sekä henkisesti. Edellä-
muinitunlaisen kasvatustyön t,uloksenu onkin aina silloin 
tällöin näkynyt huomattavan räikeitäkin · seuraamuksia. 
Juuri hiljattain sattui tapaus, jost-a näytti olevan vaka-
vammatkin seuraukset tulossa. Eräs Hellgren-niminen 
vanki, v. 1918 miehiä, oli näet niin tuskastunut mainitun 
·Väänäsen järjestämiin piinauksiin, että menetti kok(). 
naan tarmonsa, jolloin hänet talon tavan mukaan siirret-
tiin p a k koI u 0 k k aan selviämään, saaden täällä sit-
ten rauhoituslääkkeenä morfiiniruiskeita noin viikon 
ajan. Toveri H. on kuitenkin jo toipumaan päin. Saman 
epäin'himillisen kohtelun takia oli myös toinenkin \'anki, 

- - - on siitä 8(lurnukSC1l8 johtokuntnnn vieminen - - -
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1limittäin toveri Erkki Haaksi pakotettu pyytämään pois 
vartija Väänäsen hallitusalueelta. vaikka tulikin tällä 
toimenpiteellään menettämään OSBn poliittisista oikeuksis. 
taan. Ja vieläpä pyytämään siirtoa Sörnäisiin, johon 
vankilan johto ei kuitenkaan suostunut ilman vangin 
ainoata voimatoimenpidettä, n ä 1 k ä 1 a k'k 0 8. Vankilan 
johtajan annettua lupauksen siirrosta Sörnäisiin oli mai-
nittu toveri E. Haabi lopettanut nälkälakkonsa.." 

Ylläoleva lainaus kertoo tapahtumista, joita hyvin 
useasti tapalituu Tammisaaren pakkotyölaitoksella, vaik-
kakin ne harvoin pääsevät julkisuuteen. 

Todellakin "omituiseen valoon on joutunut pakkotyölai-
toksen johto ja sairasviranomaiset viimeisten tapahtu-
main kautta. Palauttakaamme mieliimme V8m...tOV. Hm: 

\ 
nisen ja Aartelon koptaloa, joista jo aikaisemmin on 
sanomalehdissä kerrottu. Eikö nämäkin vankien elämän 
menettämiset ole laskettava vankilan lääkärin tilille. Hän 
on ensi kädessä niistä vaStuussa. Vaan asiain kaameu· 
den tullessa esille tyydyttiin vainyoistamaan vankilan 
lääkäri ja taas oli kaikki hyvin. Turnaa lienee meid"än 
pl'ulUa uudistusten aikaansaamiseksi, sillä onhan nähty, 
ettei pyynnöistä ole apua. Virkaherrat, suurimmasta 
pienimpään ovat samanlaisia; eläen eläimellisen kosto-

- - - aaaden täällä sitten mortiini· 
ruiskeita. noin viikon ajan - - -
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kiihkonsa vaikutuksen alaisena. Vain oman toimintam. 
me avulla voimme me tässäkin asiassa parannusta saada 
ja kokonaan poistaa sen. Lähin tehtävämme on tukea 
huoltotyötii siten lievittäen toveriemme kärsimyksiä. 

TammWa4ire,. pGkkoc!,61aitobeUII 
118~ klUllnni,. pM.. 
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Käsityöseurat yhtenä avustustoiminnan 
muotona 

Luokkasodan jättämät raskaat jäljet eivät tule hevillä 
umpeen painumaan. Jäihän silloin moni perhe ilman 
elättäjää ja monet pienokaiset menettivät kumpaiscnkin 

. vanhempansa. Senjälkeen on Suomen valkoinen hallitus 
toimittanut telkien taakse uusia uhreja . Pienet orvot ja 
vankiloissa viruvat toverimme vetoavat meihin vapaana 
oleviin. Mitä voisimme tehdä f Millä tavalla voisimme 
heitä auttaa 1 On useita keinoja. On perustettu huolto· 
yhdistyksiä monille paikkakunnille. Liittymällä jäse-
neksi niihin voimme edistää. avustustyotä. Erittäin sopi- . 
via naistyöläisille ovat käsityöillat, joissa valmistetaan 
lapsille vaatteita, joita sitten ja.ellaan pienille puna-
orvoille sitä varten järjestetyissä tilaisuuksissa. Samoin 
tehdään myyjäisiä varten käsitöitä . Onhan paljon se1· 
laista, mitä työläisperheessä tarvitaan, mutta ei ennätetä 
kotona valmistamaan, ja tarve voidaan tyydyttää osta· 
malla näistä myyjäisistä, jolloin hyödytetään samalla hy. 
vää asiaa. Käsityöiltojen henkinen puoli on myös yhtä 
tärkeä kuin taloudellinenkin puoli. Ohjelmaa tulisi olla 
joka tilaisuudessa, joskaan ei aina kovin raskasta, että 
nuorimmat ja vanhempi väki ei ikävystyj..si pitkiin opjel. 
manumeroihin. On aina päivän kysymyksiä, joista lyhyt 
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esitys tai keskustelu voi olla paikallaan. Silloin käsityö-
seurat eivät pääse muodost1!maan porvareiden omahyväi-
syysseurojen mallisiksi. Vaan muodostuu niistä luokka-
taisteluhenkisiä työläisnaisten työiltoja. Silloin illat 
muodostuvat myöskin virkistäviksi niissä kävijöille. 

Kokemus on osoittanut, että useilla paikkakunnilla on 
käsityöseuran toiminta ollut hyvin vilkasta. Ne illat 
ovat muodostuneet todellisiksi toveri-illoiksi. Työ on 
mieluista ja sen vuoksi ilta muodostuu rauoisaksi. J o-
kainen ommeltu sauma, jokainen kudos sulkee itseensä 
tuskaa ja rakkautta. J okainen pistos on aivan kuin 
itsensä vangitun hyväksi. Kaikki tekevät työtä velvoUi-
suuden tunteesta. Liittymällä työläisnaisten ltäsityö-
seuraan voi jokainen osaltaan lieventää punaorpojen ja 
vankilaan joutuneiden toveriemme asemaa. 

Sandra Leh.tinen.. 
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Vaarallistahan se on hyvinjärjestetylle 
yhteiskunnalle 

Joku aika sitten todisti kotimaisten mustasotnialaist6n aanan-
kannattajan Novoje Wremja-8uomettaren erikoinen ultrata8(liati-
neo Iltalehti, jota myöskin murhalehdeksi sanotaan, faaeistipajasta 
saarnassaan artikkoliasa, että valtiollisten vankien huolto on koi-
m8.UliCn internatsionalen järjestämää ja että valtiollisten vankien 
huoltoyhdistykael ovat saman bolshevikki-iuternatsionalen alaollU-
toja, vastaten tliäl1ä maan- ja valtiopetokaellillta kommunistipuo-
luetta. 

Jopas jouduimme siis ta.aakiD. kerran lriiuni. MurhaJehti paljaeti 
meidät auuremmoisella ohranamaiaella 'kätevyydellii. ja mitäs tUsä 
enää kieräillä. kun kerran olemme joutuneet satimeen. Pa1'8.8ta 
kun tunnustamme suoraan, se kun varmaankin vielä helpoittaa. 
omalta. tuuuoltammo rikokaen painoa. 

Tietystikin olisi tarkoituksemme pylläyttää tämä hyviujil'jestet-
ty yhteiskunta yka kaks salaa pohjapuoli ylö~pä.iD. 

Ja: mitib kun kerran olemme ruvenDeet tunnnnamaan niin tul-
koon jumaIiste koko totuus 8IUI0tuksi, koko kumou80hjelma paljaa-
"tuIW. 

Se oliai seuraava: 
Puuikkieukot, ne joiden miehet, pojat tai muut sukulaisst olivat 

Suomen ihanteellisissa vankilaparatiiseilllla, saivat Moskovasta suo· 
raan SinowjeviIta ja Trotskilta määräyksen, räjäyttää. tämä hy-
vinjärjestetty länsimainen oikeUllvaltio sisii.ltli. kii.sin. S.o. kaikkien 
niiden, joiden sukulaisia oli vankilaparatiisilIlla, piti allr:a.a tee,-
kenDellä sukulaiaen rakkautta - vakuutan kunniasanallani, ettii. 
sukulaisen rakkautta ei oliBi osattu tuntea ilman Moskorut& tul-
lutta määräystä. _ ja sitten sen turvin keinotella nnkiloihin en-
sin muuta kommunistista sapuskaa kumOUllbas.illeilla höy.tettynä. 

... vankien elättämisekei ja kiihoittamisekai, nämä. kun sen luurem-
moisen valkoi llOn vankilaystiivyydon johdoat& olivat rämettymli8si 
aivan valkoiaänmaallisikai. - vankilatoverit, suokaa. anteeksi JOI 
tässii. vii.hlLu liioitteleu. Ja sitten piti va.nkitov~reille aalakuljettaa 
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kaura· ja m.aIUla· sekä. riWryyneji, hernoiti ;y.m. rljähd]"wneita.. 
Vankien piti näistä aitten valmistaa pommeja - vakuutan edel· 
leen kunniasalllollani, että niin oli aikomus - ja sitten salakava· 
lasti räjäyttäii. aluksi vankilat ilmsan ja jatkaa edelleenkiu munal· 
Ia aikJi kunnes maailmanvallankumous olisi ~tu voitwisaan lop-
puun. Tämän hyvinjärjestet;yn ;yhteiskunnan p,-lläytys ja maail· 
manvallankumouksen toteuttaminen kuitenkin viivästyi siitä ykain· 
keltaisesta syystä, että. hyvinjärjeatetrn yhteiskunnan Bäilyttäjät, 
vankHoiden pakettitoimitaijat, viiaaalJti ja isänmaalliseati kyllä, 
söivät ja myivät meidän lähettämät pommiaineemme, jättäen vain 
silloin tällöin vähän rippeitä. asianomaisiIlo pommien vastaanotta· 
jillo. Myöskin vankien sukulaisilta loppuivat rahat eikä nllstliii.n 
~nut näitä pommiaiIleita enää luotolla, 8(lllaisebi oli tämä per-
hanan porvarillinen oikeusvaltio tullut. 

Tietystikin saimme Moskovuta bolshevikki·internatsionalelta 
uuHia määräyksiä ja ohjeita - it.ae emme mitenkään olisi mitään 
uutta enää keunneet \- joissa källkettiin muuttamaan 8UoruLaan 
valtakunnan pylläyttä.mistaktiikkaa; källkettiin perustamaan kie· 
rästi ja kavalaati, viattomalta ja ihmiHystävälliseltä näyttäviä van· 
keinhuoltoyhdistykHiä, joiden tarkoituksena todellisuudessa oliBi 
saada eunremmat joukot keriiämään vangeille ja heidän nälkäistä 
ja hätäänjoutunutta teeekenteleville omaisilleen lisää ;yllämainitun· 
lai8ia pommitarpeita - sanomme teeskentelevillo, aillä todellista 
hätäähän heillä ei tietystikään ollut, sillä hyvin järjestetty yhteis· 
kunta ei antanut heille työtä, joten ho eivät työssä vainantuneet, 
eikä muutenkaan avustusta ja kielsi. heiltä euures9a inhimmilliByy. 
deuään kerjuuoikeudenkin. 

Niin, tarkoitukMmme oli salaa ja kavalasti saada euuret jou· 
kot yllii.mainitunlaisia pommitarpeita kmtantB.maan, mutta onneksi 
sentään valpu ja inhimmillinen murhapoltto· ja vii.äränrahanto· 
koa y.m.&. suoHiva Suomen fa.sei stiliitto kekkasi aikeemme ja pal. 
jaati meidät l5Uurenmoisella ohranamaisella kätovyydellä. Ja selvä 
on nrt lIitä myöten. 

Toivottavaati meidät nyt enHi syk"ynä vähän ennen ohraanamil· 
joonien myÖntä.miskysymyksen eduskunnaBlla eaille tuloa nuota· 
tun valtionpettäjinä. linnaan ja asetetaan aaianmukaiseen ran· 
gaiatubeen. . , 

Lieventävinä &aianhaaroina pyytä.isimme oikeudessa kuitenkin 
otettavaksi hup mioon, ensiksikin sen, että yhteiakunna.nsii.ilyttäjät 
ovat syöneet ja myyneet meidän po~aineitamme, lihoen ja ri· 
kaatuen ja me elemme näin, joskin vilillieeati, tulleet kuvatta· 
n90m heiatä. yhä. vaaralliaempia. porvarilliaen yhteiskunnan säilyt· 
tli.jiä ja jii8eniil.. 

Toiaek.seen pyydii.mme myöaldn otettavaksi. lleventli.vänä uian.. 

) " ( • 



• 

haarana huomioon, että. me, joskaan emme aalakavaluuttamme kadu 
- olUimme edelleenkin valmiit antamaan pylläyttää. tämän hyvin-
järjestetyn - niin kuitenkin täydellisesti yrnmärriimrue yhteiskun· 
n&n aä.ilyttäjien jalot tarkoitukset, 8.0. vankiloiden kaloTioilla, 
IJlatosopilla y.m., kapinallisten Jiihettämiscu kaike88& hiljaisuu-
dessa onnellisimmille olomaille. Me myönnämme, että se olisi ollut 
baeistisilta länsrmaisilta. suurilta humanisteiltamQl6 suuremmai· 
nen, ihmiJystävällinen ja islinmsh.!a pelaatava toimenpide. Tie-
tystikin on suurta inhimillisyyttä koettaa saada kapinalliset ja 
heidän läheiseneä hiljakseen vaihtumaan luurangoikai ja .Iitten 
vaeltamaan yhteiskuntaa säilyttävän faseistiseu' taantumukl!8D 
v8.stukaist& sinne, minne ei hautapatsaita saa pystyttää.. 

TietystikiD. myö=ämme, että tämä oliai ollut läuimaisen huma-
nismin, korkeimman mongooli.inhimillisyyden ml.l3tarinäy1e. 

Kolmantena lieventliväuä asianhaarana pyytäisimme otettavaksi 
huomioon sen, että tämä valtionpylläyttämiatoimintamme ei ole suo· 
ranaista lainaa boIshevikeilt.ä. Vonäjällä ei näet kerätä ulkopäin 
vankiloihin pommitarpeita, t.!!. muonaft, vaan annetaan sitä tar· 
peeksi vankilan puolesta ja mikäli keräillilänkin sellaista, knten 
shampanjaa, nai!llleuraa y.m.!!., niin sitä. keräilevät mustaaotnialai· 
llet, teidän faacistiset yatä.vänne. 
J~ meille ei kuitenkaan näitä seikkoja katsottaiai voitavan las· 

keli. lieventävikei asianha.aroiksi, niin toivoisimme kuitenkin hiu· 
kan muuten liavitettävän rangaiatuatamme. 

Toivoisimme, ettei meitä enää ayytettäiai sillä samalla ayytek.ir· 
je1mälIä millä puolueen perustajia, rauhanjulistajia, S. T.p .• laisia 
ja nuorisoliittolaisia syytettiin. Sen syytekirjelmän me osaamme 
jo ulkoa ja ikävää olisi kuulla niin tuttua romaania. 

Koottakaapa hyvät yhteillkunnan säilyttäjät keksiä joku uudem· 
pi romaani kuultavakaemme. 

No niin. Tässä. on tunnustu!!. Näkemiin vain . . Olemme käy· 
tettii.viasänne ohranan tarpeelliauudeata ky_n tullen. 

1 nklli.tiittori. 
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T1W7IIari Ge01"Q Branting. - So,wli#
H'tm NuorisolHt<m puol~lw8G8ia,.. 

ajaja. 

Piirteitä poliittisten naisvankien elämästä 
Hämeenlinnassa 

5 uomen työväenluokan asema ja sen taistelu porva-
rillista "åltaa vastaan on vuosi vuodelta maamme porva-
ristolle käynyt yhä pelottavammaksL 

Tämän pelon ja levottomuuden ehkäisemiseksi koettaa 
se tehdä kaiken voitavansa. 

Se usuttaa kapitalististen tuotantolaitosten omistajat 
ja yksityisten työnantajat yksissä neuvoin Yhteistoimin-
taan heidän kanssaan, ja kehoittaa heitä kohdistamaan 
taisteluaseensa tätä luokkaa vastaan. 
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Tuomari .... "'(lr St:Jlo. - Tm""l$ 80 •. 
Nuoriwl"tfm pvoludUIIIM7I/Jjaja. 

Tällä tavoin onkin sen onnistunut saamaan koko kapi-
talistisen järjestelmän kaikkine koneistoineen palvele-
maan yksinomaan heidän oman luokkansa etuja. 

Tätä valtaa käyttelee se ffi.ffi. lakkojen ja työtaistelu-
jen sekä yleensä työläisten vaatimuksien ehkäisemiseksi. 

Tämän vallan näytti porvaristo parhaiten vuonna 
1918 käydyssä luokkain välisessä taistelussa, jossa se 
voitti, ja sen jälkeen on se kahta voimakkaammin pitänyt 
tätä valtaa käsissään. 

Se on lujittanut maassamme olevan vakituisen sota-
väen ja sen armeijan sisäistä ja ulkonaista voimaa, pu-
humattakaan lahtari-armeijansa voimasta. 

Huomattava laitos on myöskin se obranalaitos, joka 
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luokkasodan jälkeen pystytettiin ja jonka ylläpitäminen 
maksaa vuosittain miljoonia markkoja. 

Vaikkl! kaikki nämä edellä- mainitut laitokset tietääkin 
työläinen olevan itsellään vastassa, on se sittenkin roh-
keasti ja päättäväisesti lähtenyt taistelemaan tätä valtaa 
vastaan. Se on kerännyt työläisten voimat järjestöjensä 
avulla yhteiseksi voimaksi, jonka voima kasvaa järjes-
töissä sitä mukaa, kun he siinä työskentelevät. Ja se voi-
ma kasvaa huolimatta siitä, vaikka ohranan käsi tämän 
tästä iskeekin kyntensä sen taistelevan joukon etuvar-
tiostoon, ja saattaa heidät mitä mustimpien ja hämärä-
peräisten kohtalojcn alaisiksi. Sillä onhan ohranan teh-
tävä pääasiassa se, että vankilan kolkot muurit pysyvät 
mahdollisimman täysinäisinä. 

Kun nyt tämä kapitalistinen järjestelmä on tällainen 
koneisto, jossa vankilat ovat järjestellyt työläisten asun-
noiksi, niin luulisi, että ne olisivat jossain määrin edes 
sellaiset, että ne vastaisivat sitä länsimaista kulttuuria, 
johon meidän porvaristommekin sanoq lukeutuvansa. 

Ja kun tietää, kuinka' usein porvariston sanomalehdis-
töissä on kuvailtu naapurimaamme Neuvosto-Venäjän 
vankilaoloja, kuinka ne ovat kurjat, niin uskoisi, että mei-
dän maamme vankilaolot olisivat jossakin määrin moit-
teettomat. ?{iin ei kuitenkaan ole. Työväen sanomaleh-
distöissä on usein julkaistu byvinkin räikeistä epäkohdis-
ta valtiollisten vankien kesken. Ovatpa yksityiset suora-
naisesti tehneet valituksia oikeusministerillekin. Mutta 
harvoin niihin valituksiin mitään parannuksia tehdään. 

Ja mikäli nyt näyttäytyy on vankien oloja entistään-
kin huononnettu. Yhtenä sellaisena oireena osoittautui 
jo viime kesänä Hämeenlinnan vankilassa vankilan vi--
ranomaisten " taholta käytäntöön otettu työn tehoisuus. 
Tätä työtehoa ylisteltiin, vieläpä uskoteltiin siinä olevan 
kysymyksessä vangin etu. Palkka muka työstään .. 'Mutta 
jätettiin sanomatta, että kun työn arvo lasketaan piste-
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määrittäin, esim. kuinka 'korkea -pistemäärän pitää olla, 
ennen kuin siitä todella vanki hyötyisi. Vasta tuonem-
pana päästiin tietämään, että alin pistemäärä oli 60, jon-
ka jälkeen vasta tuli kysymykseen siitä hyötyminen. -
Ja näistä pisteistä näyttävät viranomaiset tarpeeksi pitä-
vän huolta, ettei niitä vanki liikoja saa. Muuten tämä 
koko työtehon käytäntöön otto on pelkkää humpuukia. 
Se on vain yksi niitä kidutuskeinoja, joita on keksitty 
vangille kiusaksi. 

Ja. entäs ne työhuoneet, missä näitä töitä aherrellaan, 
millaiset ne ovaU - Kun vankilat vuosi vuodelta täyt-
tyvät asukkaistaan, niin täytyy6än siinä joskus jo tulla 
ahtauskin. Niinpä täälläkin nähtiin vankilan työhuo-
neissa, jotka eivät olleet pinta-alaltaan kovinkaan suuret, 
40-50 henkeä samassa huoneessa työskentelemässä. Täl-
lainen liika-ahtaus pilaa ilmau ja saattaa nopeammin pö-
lyn tuoksuamaan. Päästäkseen edes jossain määrin näistä 
epäkohdista, täytyi viranomaisten järjestää jollakin ta-
voin. Etsittiin sopivaa p'sikkaa mistä saada apua siihen. 
Ja saatiinhan sitä: Oli näet niin, että ruumishuone ja va· 
rastohuone olivat rinnatusten. Mitä muuta. kun seinä 
väliltä pois ja akkuna siihen paikkaan, missä se tarvit-
tiin ja niin tuli siitä huone, oikein kelpo huone, niin ty-
kättiin. Pari uunia nurkkaan ja. niin saatiin se lämpi-
mäksikin. Näin oltiin pulasta päästy. Eillän 'sillä väliä 
ollut minkälainen se oli. Kyllähän se kommunisteille 
kelpaa. E ikä se häävi ollutkaan. Rakennus oli matala, 
ilman kivijalkaa. Akkunat matalalla ja. seinät ohuet, ku-
ten sellaisten huoneitten, jotka eivät ole asuttaviksi tehty. 
Seinät tihkuivat vettä, ja. yksi osa seinistä kasvoi paksua 
homekerrosta. Lämpömittari kyllä voi kohota korkealle-
kin, muUa kosteusmäärää sieltä tuskin koskaan sai pois. 
Reumatismi ja päänsärky olivatkin jokapäiväisiä ilmiöi· 
tä meillä. Sitä kynä näytettiin vankilan viranomaisille, 
mutta eivät he mitään vikaa siinä tietystikään nähneet. 
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Ei edes niin paljon, että olisivat huolehtineet kunnolli· 
sesta ilmaventtiilistä. 

Yksi-- kiusallisimpia seikkoja oli myöskin se, että val-
tiollisten vankien sellien alla on rangaistussellit, jotka 
joka päivä ovat melkein täynnä. Näitten asukkaina ovat 
melkein yksinomaan irtolaisuudesta pidätetyt. Siksi on-
kin se elämä joka siellä on, aivan kaamea ta. Siellä ter-
veemmiit ja elonhaluisemmat laulavat ja hoilaavat kaiken 
maailman rivot viisut. Kun taas mieli puolet ja lähellä 
niitä olevat hourivat haudan takaisia asioitaan. .. Kiroa-
vat elcttyä elämäänsä ja syyttävät itseään: Hirveätä on 
kuuUa tätä elämää etenkin öiseen aikaan. Nukkumisesta 
ei ole kysymystäkään. Siitä on valitettu monet kerrat 
vankilan viranomaisille, mutta muuta paikkaa ei ole kuu-
leman mukaan, mihin sijoittaa nämä rangais"t{lvat, sano-
vat viranomaiset. Tekisi mieli kysyä, eikö sitten kommu-
nisteille, kun kerran heitä sinne kärrätään, olisi muuta 
paikkaa f 

Vaikka vankila ei olekaan mikään ihannepaikka, kuten 
vankilan viranomaiset hyvin pian muistultavatkin ja erit-
täinkin lääkäri, joka tämän läksyn osaa hyvin ulkoa, niin 
luulisi toki ihmisyyden kannalta katsoen heidän ymmärtä-
vän, eltei vanginkaan ole pakko olla huUuinhuoneessa, 
vaikka siltä vapaus onkin riistetty. Ja kun vanki joutuu 
valvomaan tämän vuoksi yökaudet, täytyy hänen siitä 
huolimatta olla aamulla ylhäällä määrättynä aikana ja 
lähteä töihin. Ei tule kysymykseenkään valittelut. "Sillä 
ei kukaan mitään voi", ei alimmat virkamiehet enempää 
kuin ylemmätkään, kun kerran vankilan piirukset alun 
pitäen. ovat sellaiset. 

Kas tässä pienoiskuva yhdestä porvarillisen järjestel-
män vankiloista. 

Kaunis kulttuurin kuva muiden edellämainittujen lai-
tosten rinnalla. 

Paula Saari. 
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Urheilupakinaa Tammisaaren pakkotyö-
laitokselta. ' 

V liitetään, että. ihmisen taipumus yksipuolisuuteen ei salli sel-
-laista luonnottomuutta kuin on - urheileva politiikko. 

Väite ei pidä. paikkaansa.. 
Totta on, etä vapailla laitumilla häärivät politiikot harvoin jak-

savat kohota tavallisen penkkiurheilijan hauastuspiiriä korkeam-
malle ja yhtä totta on sekin, että innokkaat urheilumiehet jouta-
vat kovin vähän työskentelemään politiikan laajalla työvainiolla. 
Politiikkoihin nähden on kuitenkin olemassa poikkeus, vahva. poik-
keus, mutta sepä. esiintyykin vasta aivan tavattomissa olosuhteissa. 
Sellaisten olosuhteiden muodistalUiseen tarvitaan nimenomaan seu' 
raavia toimenpiteitä: 

a) asianomainen henkilö on sul jettava jokaisena. viikon seitso-
mänä il tana huoneeseeJl, jonka ovi on ulkoa päin salvattu monin-
ker!aisin telkein. Oven tirkistysläppää on ahkerasti liikuteltava 
ja avainkimppua oven takana uhkaavasti kilisteltivä. Hyvän vai-
kutuksen tekee myöskin ärjyminen oven takana; 

b) aamuisin on oven saivat avattava mahdollisimman kovalla 
räminällä ja mylvittävä vaativasti "hyvää huomenta!" Samalla 
on karjuttava joitakin tilantee8een sopivia kohteliaisuuksia j.n.e., 
joiden keksiminen on aina kunkin kasvattajan kykyjen varassa; 

e) viikon kuutena päivänä on tlillaiset poliittiseen yksipuolisuu-
teen taipuvat henkilöt parasta sulkea visusti vanhojen kenkärajo-
jen, vaatteiden, höyläämättömiell lautaka90jen tai rautaromujen 
sekaan ja laittaa heidiit verryttämääh jäseniänsli hyödyllisellä 
työllä. On pidettävä tarkasti silmällä, että elimistölle turmiollista 
"santl!aamista" (tupakoimista) tai muuta konnankoukkua ei har-
joiteta, leukoja ei rasiteta puhumisella j.n.e. Aina parempi on tu-
los, jos kasvatusta valvova pamppn kykenee työaikana mulkoiIe-
maan julmasti ympärilleen, kirjoittclemaanYIos kailild-klosetti-
reiSut ja silloiiitällöin- myllerlimään kaBVitettavien sisua härnää-
villä ja asiattomUla muistutubilla; 

d) kävelyä pölyisellä. kävelypaikalla on sallittava noin t\lllllin 
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ajan ja tarkasti valvottavtl, että kävely ttlpahtuu kaksimiehi80Nä, 
lailli_ järjestybeasä; 

e) tavalla tai toisella on sa.atava syitä, joiden perusteella voi-
daan järjestää aaianomtlisi1le erikoisia vatsanparannuskuuroja: 
muuttlmia vuorokausitl vettä ja leipää_ Jos silmäsairautta esiintyy, 
on paras sulkea mies sitä paitsi pimeään koppiin ja kantaa kaikki 
vuodevaatteet sikai aikaa ulos; 

f) minkäänlaillissa tiltlisuukaill8a ei ole sallitttlva poliittisia kea· 
kusteluja ja harraatukaia. 

Useimmi!l8a tapauksissa ylläluetellut toimenpiteet riittivät hie· 
romaan aktiivisen urheilun harrastajan piintyneeatäkin politiikoata. 
Kas kun tällaisen kuurin lävitse miea pannllan kulkemaan ja si tten 
sunnuntain tullen hänet lasketaan pariksi tunniksi irralJcen piikki-
langoilla aidatulle hiekkanummE')le, kuten vtlBikat keväiselle ltlitu· 
melle, niin onpa ihme, ellei pallopeli, kuulan virkaa toimittava 
rautamurikka tai "tylsäjärkisen" heittokalikka kykene tempaa· 
maan mukaansa. 

tuntia viiko!l8a on tosin (vankeinhoitoviran· 
pitkäftika turhanpäiväiseen juoksentelemiseen 

ulkoilmassa, mutta - kiitos ylempänä hahmoteltujen olosuhteiden 
- tuskin missään taptltl vilkkaampaa "urheiluelämää" kuin Tam-
misaaren pakkotyölaitoksen pihamaalla. Siallä nähdään vanhoja, 
piintyneitä ja aikainaan kaikki kansalaislIOdan lappuselvittelyjen 
kauhut Hi.pikäyneitä kapinoitllijoita aherttlmassa tammisaarelaiaeasa 
moniottelw;sa. Periaatteelliset "tylsäjärkisen " pelaajat harjoit-
tavat jaloa kilvoittelua sellaisella mielonkiinnolla, että 1>Olaajian 
henkisiä kykyjä on täyai ayy epäillä pelin kestäessä. Pe!lii.- ja pitkä-
pallosakit täyttävät huomattavan osan kentästä vaaka· ja. PY'lty-
suoraan, sillä maailma on täynnii. tilanteellOOn sopivia kehoitua-
ki ljumisia: "Mios tulee1 Mieli tulee 1 " tai "Pallo pesälle" j.n.e., 
joilla aamalla koetoJ1aan äii.nielinten kuntoa. 

Vilkasta urheiluharraatuata on ryhdytty Tammisaaren aaukkaiden 
omaata aloitteesta w.d.nöstelemään. On olemassa. useampia keski· 
näiaiii. seuroja, joiden jäsenyys riippuu useimmiten I!(Ikä OOnn-
omaiaen erikoisharraatuksista. että myöskin ikäkaudesta.. Nli.rpiö-
liHaten (e-vankilan) uukkaiden keskuudeaaa toimivat m.m. "Böt-

iiY.a" ja kuuluisa " ii,-'v' kummallakin varsin toimekas jä5e-
-'1Iimt Kokkolan (b-vankilan) miehet pitävät yllä omaa "Xhrli.in-

aä" ja '·'.Ährii.n-penikoittl". "Penikoihin" ovat nuoremmat liit-
tyneet. Sitä paitsi löytyy useampia pallopelisakkeja, valiojouk-

. kueet ja "rosusakki", mihin tavtllliaet puurokourat pannaan oppi-
maan pallon källittelyll. ja -huutamista.. Byvä·ään.i.lJimmll.t ja käte-

) 43 ( 



vimmät löytävät myöhemmin kesän kulueua sitten paikkansa valio-
joukkueista, joiden pelitS80 kieltämättä onkin vanin korkealla. 

Tyypillisimmän kuvan näiden seurojen toiminn8.8ta ja häärimi· 
8Cstä hiekkanummella saa tutustumalla Närpiön "Xhrliän' ' . Seu-
ran itseoikeutettuna presidenttinä on jo monet vuodet toiminut 
ukko L 0 v ~ D, mies, joka on säilyttänyt luontaisen ilobuutensa 
kuol~tuomittunakin ja parhRillaan istuu kahdeksatta vuot-
taan pakkotyölaitoksen muurien takana. Hän se ylläpitää. seuran 
jäsenten kesken mainiota mielial8.& j& seitsemiinnestä vuosikymme-
D4lstään huolimatta on ensimmäisenä miehenä. osallisena seuun 
kuuluisaan moniotteluun. Muut jäsenet OVAt 8uunnilleen yhtä kilO-
nioitettavia tovereita. Ikärajana jäsenillä )0 35 ikävuotta, mutta 
jos joku nuoremmista tovereista haluaa piiästä "Xhrän" j~!IC' 

ncksi, täytyy hänon todistaa olevansa joko 31lapsen..isä tai toista 
kertaa naimisissa. Sitä paitsi 011. nieltävä aa~ !..'XMn" 80-cpa: 
ves.lVeffi sekoitettuna piimiiJlä ja silakan päillii. Eräitä muitakin 
niksejä lienee, mutta ne ovat epämääräisempiä. Kurinpito on Iln' 
karaa. Seuran jäseneltä lyödään takapuolta nummeen nim. I!.iitä 
.yy.tä, että' hän palkintotuomarina ollessaan harjoittaa vilppiä huo, 
mattavalla tavalla, vieläpä siitä syystä, että poistuu luvatta kilpailu· 
paikalta tai alkaa tullUijt!..n_Buulsaksi omi.ta kyvyistään. Rankai!u· 
toimenpide pannaan täytäntöön seuran kuikkien jäsenten läsnä, 
ollessa. "Pyövolit" tarttuvat rikolliseen vakavin käSin, nostavat 
ja laskevat. Koko toimituksen aikana kuuluu säestävänä: "hei! 
hei l " ja seuran presidentti - mikäli ei satu itse olemaan tuona 
rangaistavana - seuraagykkyasennQWl iskujen lukumäi!.riUi. 

SCDran moniotteluun kUUluu knulantyontö mitä moninaisemmi11a 
tavoilla, kolmiloikka, jossa askelten lukumiUiriän nähden ei olla 
turhan tarkkoja, pituushypyt, vauhditon ja vauhdilla. Pistelas· 
kuna käytetään sitä järjestystä, mikä syntyy hyppyjen tai työn· 
töjen pituudesta. 

~':i~~~l~~~;~:~f~~~~mr~ainittakoon, tehtävänä 
vaasalainen 
Hehringistä, 

urheilupiireiasa hyvin tunnettu porilainen toveri K. Anderuon, M. 
Vaiai!.nen, A. Harjula y.m. Kaikki miehiä, joita porvariterrori ei 
ole kyennyt missään 8uhteessa maaentamaan. 

Paitsi erinäi~ten seurojen keskinäisiä otteluja, pyritään talon 
A.8ukkaiden kosken sopivan tilanteen tullen yleisempiinkin kilpailui· 
hin. Pallopelijoukkueet ovat josku~ monen kcrjäämismA.tkan jäI, U ben saaneet vankilan johtajan suostumaan klUlarmien välisiin otte· 

J~ luihin Kokkolan ja Narpiön välillä. T~UaiI!.iMa otteluiMa on peli 
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ollut äärimmäisen kireätä ja "yleisö", joka kisakentän laidalle 
ailloin keräytyy, osaa kyllä soittaa suutaan vastapuolen hämmentä-
misekai_ N.a_ lenhkimista jatkuu vielä viikkoja ottelun jälkeen. 

Xijämiesten ja poikamie.l!..ten välit ovat autaneet myöskin aina 
aihetta selvitellä niitä jollakin kilpailulla. Noin vuQSi sitteu todie-
tivat esim. Närp.iQu~äijiimi.eheLnaim.iaiinme.nO.lLl}yödyn oikeaksi -
uiro~la Mamiehet saivat a911ottoma~ti päilllnsä ja ainakin 
- kalkin aikaan f!l.8.tiin olla rauhassa naimattomuuden ylenpaltti-
silta ylistelemisiltil.. Tupakkamiehet sensijaan saivat lICuraavalla 
kerralla kärsiä häpeällisen tappion yhd.istetyssä viestinjuoksuasa ja 
uinnissa, johon kummaltakin puolelta otti osaa 15 miestä. Niin 
kävi - \-alitettavasti [ Sillä tämän kirjoittaja sattui olemaan hä· 
vinneessä saki8l!a ja joutui nielemään miiärättömät annokset let· 
kauksia tupakan valungoIlisista ominaisuuksista. 

Edelläolevat hajauai8Qt kuvaukset pakkotyölaitoksen asukkaiden 
urheiluoloista. johtavat helposti siihen kiisitybeen, että ne kenties 
ovat varsin tyydyttävällä kannalla. Niin ei ole asianlaita. 

Vankilan johdolla on sellainen käsitys, että rangaisttuiaan kär· 
sivän kapinoitaijan on vapsa·aikoinakin tunnettava syntinsä. pell 
kii3tä piinaamishalusta kieltäydytään suostumuta mihinkään van 
kien taholta esitettyihin toivomuksiin urheiluvälineiden hankin 
na8sa, hyppypaikkojen kunnostamisessa, keskinäisten kilpailutilai 
euuksien järjestämisessä y.m. A.sestetut pamput vartioivat tar· 
koin, että määräykaiä, joilla 'alinomaa rajoitetaan vankien liikku· 
misvapautta, moitteettomasti noudatetaan jll. rikkojat piatetiilin 
päävahtiin ojentumaan. Sinä ainoana kertana viikOlta, jolloin pa· 
rina kesiikuukautena sallitaan tu - uinti aika, saartavat uinti-
paikan panostduin kivurein "arustetut vartijat ja "ankilan vahti· 
mestarit johtavat tätä paimentamista. Dman ,-aroitWlfa tapahtu· 
van ampumisen uhka o'n aina pitämä8l!ä vankeja loitolla kielletyItä 
alueelta. Mitään kilpailuja ei enää uintipaikalla sallita, vaikka 
niistä ei olisi mitään haittaa vartioimiselle . • 

Lienee vain ajan kysymys, jollOin koko uintimatka tulla",n nipis· 
tämään poi~ ja samalla vähitellen rajoittamaan muitakin vankien 
terveydelle aivan välttämättömiä liikuntovapauksia. Viimeisinä 
vuoeina jatkunut kehitys näyttää ainakin vakavasti viittaavan Bii-
hen suuntaan ja tullee jatkumaan ainakin niin kauan kun van· 
kien kohtalo on nykyisen johdon käsis&ä. 8tei". 
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PakkotylJlaitok&". hautau.$maallo. 
Kuvassa näkyvä rillti ou Väinö Ål'On 
(* Helsingissä 12. 10. -98 t 6. 8. ·18) 

. haudalla. 

Vankien viikko. 
J o uaeampana vuotena on vietetty jokin mlULrätty aika vuodesta 
vankien hyväksi. Viime vuotena oli joulukuun ensimmäinen viikko. 
Silloin toimeenpaui järjeBtöt kautta maan arvokkaita juhlia, joiBll& 
/Kllvitettiin aVUBlamiBtyön merkitYBtä. Eikä mYÖllkiilin ole vähäksi 
arvioitava sitä taloudellista tnkea, mikä näistä juhlista on santu, 
joita "viikon" ajalla järjestettiin. 

To.sin viime joulukuulla sattuneet kunnallisvaalit vaikeuttivat 
viikon järjestämistä, vaan siitä huolimatta tuloB oli tyydyttävä. 
Eräät toverit ovat epäilleet, ettei vankien asialle ole eduklli jär-
jestää viikkoa juuri joulukuulla, eillil. silloinhan juuri on jokai!lella 
joulukiireet y.m. Allekirjoittanut on kuitenkin asiasta toista mieltj, 
Eikö juuri joulun edellä ole kaikkien mieli vähän "antavampi". 
Eikö juuri silloin fJUtmnitella pientä lahjoitusta ystäväJleotai elämän-
tovereille, samalla paljon mieluummin annetaan myöskin vangeille. 

Emme esitä aaiata Biinll. valOMa, että vankien, iohtalotovereiden, 
aVUJltaminen olisi jokin "hyväntekevweyya"'kysymys ja niin ollen 
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kaipaisi jonkun määrätyn aJan toiminnalleen, vaan päin vastoin. 
Avustaminen on koko työväenluokan siveellinen \t>elvoUi.suu8. 

On myöskin kysymystä järjestettäessä otettu huomioon se, että 
avustamistyö tarvitsee laajojen työläisj?ukkojen - ja miksikäs ei 
kaikkien humaani sten ihmisten - kannatuksen. Sen tähden on-
kin juhlat järjestettävä sellaisella ajalla, ettei' 'yhteentönnäyksiä" 
toisten "viikkojen" kanssa sattnisi. Useat työväenjärjestöt ovat 
jo useina vuosina toimineet ammatillisia·, raittius·, nuoriso·, osuus' 
toiminnallisia· y.m. viikkoja ja "pyhittäneet" itselleen määrätyn 
ajan vuodesta viettäkseen juhliaan ja saadakseen niinä päivinä 
kaikkien työläisten kannatuksen juhlilleen. Siis on huoltoyhdis-
tystenkin sopivin järjestää "viikkonsa." juuri joulukuun ensim· 
mäisen viikon ajaksi. 

Muodostukoon ensi joulukuulla vietettävä vankien viikko voimak-
kaaksi herätys· ja valistusviikoksi r 

Huoltoyhdistykset valmistukaa ajoissa. viikkoa viettämään. 
Viikoton. 

, 
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Muutamien avustusjärjestöjen toiminnasta 
Helringin Valtiollisten Vankkl1l- Huoltoyhdistys 

. tuo pian vuotensa täyttävä piltti, ei suinkaan ole eyn'tynyt orpoJla 
ja yksilläill6nä. Sitä on vaalinut ja kehittänyt meidän jokaisen 
myötätunto. TarkoitukseIlaan auttaa witä tovercitamme, jotka 
ovat joutuneet kantamaan raskaimman kuonnan yhteisessä vapau-
tumispyrkimykses.slimms, on 'sen isänä ollut tuhannet vankilakoulut 
ja kät'Simykset. Xitinä naistemme ja lastemme kurjuus ja kyy-
neleet. Niistä se on imenyt elämän.sä.. Niille se myöskin sen syn-
tyessään pyhitti, voidakseen edes joskus heittää pienen tyynnyttä-
väu pisaran tuohon meUfuavaan kärsimysten mereen, jonka keskeltä 
nouseva proletariaatti pyrkii yhteisvoimin ylös mUS6rtaakseen kapi-
talistin henkiset ja taloudelliset kahleet. Ne arjan siwet, jotka 
vieläkin kietovat meiltä yhä uusia ja uusia uhreja l'Uostuneisiin 
kahleisiiIlM, näännyttääkseen kolkoissa vankilakomeroissa, ja teh-
däkseen meidän taistelumme tuloksettomaksi. Kapitalismi ei siinä 
kuitenkaan onnistu. Sillä yhteisvoimin me pyrimme myös turvaa· 
maan menettämiämme uhreja ja heidän perheitään, varmasti mei-
dän jokaisen myötätunto on heidän puolellaan. 

Avustaminen esiintyy "ruumiillistuneena" juuri huoltoyhdistyk-
sissä, joiden toiminta ulottuu jo kautta maan, vetäen mukaansa 
jakamattomana koko työväestön ympärilleen, tuohon paljon kiel-
täymyksiä ja uhrautumista kysyviUin työhön. Varsinainen toimin-
ta huoitoyhdistyksissä on vasta alulla, sillä ensimmäinen rengas 
ketjussa Helsingin huoitoyhdistySkään ei ole kuin vuoden vanha. 
Helsingin Valtiollisten Vankien Huoitoyhdistys ei suinkaan synty-
nyt odottamatta, eikä suurella meluIla, vaan hiljaisuudel:llla, niin-
kuin on kehittynytkin. Muutamia tovereita, hiljaisia ahertelijoita, 
kokoontui ensin sen ympärille, pyrkimyksenä tehdä avust8.miskysy-
mys koko työväeniuok8.ll asiaksi. Viedä huoltoyhdistys-a.e.te halki 
kolkkojen korpien jokaisen työläisen sydämeen, etsimään sieltä tu-
kea ja turvaa kärsiville ja sorretuille tovereille. Tuomaan lohtua 
ja toivoa epätoivossa ja pnutteessa vaikerteleville äideille ja pieno-
kaisille, joiden huoltajat flinuu sorakuopaasa tai viettävät päivänsä 
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tylsistyttävä.ssli. pa~otyösali.; tai muurien eisällä, mielivaltaisten 
orjavoutien seuratessa kintereillä.. Ainoa lohdutus heillä on va-
kaumuksensa, tietoisuus siitä, että tuhaIlSien ja tuhansien kärsi-
vien ja sorrettujen työläisten sydän eykkii sa.maasa tahdissa - sa-
malle asialle - murtaen muurit ja piikkilankaesteet, tehdäkseen 
voittomme, tappiomme ja kärsimyks6mme koko työväenluokan yh-
teiseksi. J1 ä1nQ Salmi. 

Kivennavan HuoltoyhrJi.8ty~ 

on toiseksi vanhin. Se perustettiin viime vuoden lopulla. Raja· 
seudulla vallitsevan mielivaltaisen virkavallan laittomuuksien takia 
ei mainittu yhdistys ole voinut saavuttaa täyttä "työtehoa". Tä-
mä paikkakunta onkin ainoa, jossa. on asetettu esteitä avustusjär-
jestöjen toiminnalle. Terijoen ohranan toimesta takavarikoitiin 
huoltoyhdistykselle saapuneet kirjaset "Huuto Syvyydestä" sa' 
moin kuin paikalliset viranomaiset kielsivät iltamalnvat. Syyksi 
mainittiin että yhdistys ei ole rekisteröity. Siis vähäupä herrat 
näyttävät tuntevan Suomen Hallitusmuodon 10 t :ää, samoin yhdis· 
ty&lakia, annettu 4 p:nä. tammik. 1919, joiden mukaan on Suomen 
busa.laisilla oikeus edeltäpäin lupaa hankkimatta ko~oontua keso 
kustel6JIlaan yhteisistä asioista tai muussa. luvalliseaaa tarkoituk· 
seaaa sekä perustaa yhdistyksiä .rkoitnste.n toteuttamista varten ". 

Tulemme laittomuuksista kyllä valittamaan suuremmille herroille. 
Toisenlaisia vastoinkäymisiä on myöskin sattunut yhdistyksen 

toiminnalle. Yhteisymmärrys työläisten kesken ei ole ollut sel· 
lainen kuin tärkeä tehtävämme edellyttäiai. Varsinkin alkutoimin-
nassamme ilmeni "suuria erimielisyyksiä", jotka kuitenkin nyt on 
sivuutettu ja ryhdytty yhteisvoimin auttamaan tovereitamme. 

Mitä tulee huoltoyhdistyksen toimintaan, tällä lyhyellä. toiminta-
ajalla, niin voidaan sanoa, että se on saanut suurin piirtein kaik-
kien työläisten kannatuks6n. Jäseniä on 20 miestä ja '12 naista. 
Kokouksia pidetty 3 kertaa sekä huvi toimikunta järjestänyt 2 yleis-
tilaisuutta ja niistä tuloja 343: 75 sekä. saatu lahjoituksena. hiihto-
kilpailuun 1 palkinto. 

Ompeluseuran 25 jä.scntä 9n kokoontunut 11 kertaa, jotka tilai-
fJUudet ovat muodostuneet ainoastaan ilIanvietoiksi, sillä naisilla ei 
ole ollut halua ompelemaan yhtä.än tikkiä. Näin sanoo kirjeenvaih-
tajamme. Kuinka se on asia, naistoverit1 Eiköhän "pistettäisi 
tikkejä." sekä. valmistaisimme käsitöitä ja sitten myyjäiset_ • • 1 

Ei kuitenkaan näiden illanviettojen pitäminen ole aiVall huk-
kaan mennyt, sillä. niisali. on ollut henkistä ohjelmaa, keskustelua, 
kertomuksia, runoja y.m. ja rahallista tuloa 287 mk. 25 penniä.. 
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Ne ovat myös osalt&an llittäneet työläiset yhteen, sitoneet, ja vä· 
hän kylmenneitä toveruusauhwita, elvyttäneet vanhoja muistoja -
aikoja jolloin työyä.a.nluokka oli yhtenäinen ja luja - sekä herät-
täneet työläisiin ajatuksen pyrkiä taiswlun päämäärään - työ· 
väenluokan voittoon - yhtenäisenä ja yksimielisenä joukkona. 

- Uu"w/.;/';olainen. -

Hämeen. l. pohj. 1!ooli p. ValtioUiaten. lIankwn. ja ptmaorpojen. Huol· 
tOllhdiat llksen. 

toiminta-ala on, niinkuin nimikin jo näyttää, suuri. Ylidistyksen 
kotipaikka on Tampere. Mahdollisuudet toimint&an ei kuitenkaan 
ole suuret, sillä huoltoyhdistyk3ellä. ei ole käytettävissään edes va-
paata huoneustoa, vaan jokaisesta, pienemmästäkin tilaisuudesta 
saa maksaa yli varojensa. Myöskiu esteenä toiminnalle on se kyl-
mäkiakoisuus, jota - jopa työläisten ja työväenjärjestöjenkin ta-
holta - osoitetaan avustustyölle. "Suunta "-eroavaisuudet työ-
väestön keskuudessa. tekevät myöskiu kiusaa toiminnalle. Tampere-
laiset tovOl"it eivät ole vielä täydellisesti harkinneet sitä, että kan-
nattaako työväestön tällaisissa kysymyksissä ja yleensä missään, 
olla niin epätoverillisia toisilleen, ettei voida toimia yhteisesti kär-
e.i.vieu toveriemme auttam.iseke.i.. Vangittujen toveriomme, heidän 
perheidensä ja punaorpojen avus~inen on asia, josta ei voida 
tehdä "suuntataistelua", vaan -olisi jokaisen työläisen käytävä 
yhteiseen avustustoimintaan. . 

Vaatuke.i.sta huolimatta on tamperelaiset toverit toimineet. Ruol· 
toyhdistyksessä on jäseniä aika Kuomattavasti j!llo on toimintakin 
verrattain vilkasta. Ompeluseuran työstä on myöskin kiitollisuu-
della mainittava. Siihen kuuluu naisia ja miehiä, vaikka ei miehet 
osaa ommella eikä neuloa vaan auttavat muiBSa "vähemmän tär· 
keissä" töin Ompeluseuran toimesta on valmistettu käsitöitä, 
,.m., joidenka valmistuttua järjestetään suuret myyjäiset. Kesäl· 
läkin yritetään pitää ompeluseuran työtä yllä. Paljon on meillä 
tosin vaikeuksia, vaan onhan asia jonka eteen työskentelemme siksi 
suurimerkityksellinen, että sen hyväksi kannattaakin yrittää ja 
voittaa Valitukset. Aloittakaamme voimakas jäsenten värväys niin 
että talvitoimintaa alettaessa on huoltoyhdistyksessä. ainakin 500 
jäsentä. Se ei vielä mahdoton saavutua olisikaan. Jokainen jäsen 
hankkikoon 10 uutta jäsentä F. 

Lyhyt katsau", En.tOl1. ptmMTpO- ja vaUiollisttm Val\ki8n Huolto-
\ ylldisfykun. alkava.tta toimm7W8ta. 

Jokainen muistamme vuoden uns aikaiaet tapaukset, porvari-
vallan jättämät veriset muistot Enson ja koko Suomen työläisjou· 
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koille. Muistamme elävuti sen kauhun kuvan, mitä 18 jätti jiU-
keen&ii. paikkakuntamme työtätekevälle väeetölle, työläiavaimoille 
ja orvoille. Huutavan kurjuuden, puutteen ja nälkään kuihtuvat 
lapset. 

Niinpä on Enaon työlii.iaet aiaimmäaaään tunteneet ne vaikuttimet 
jotka johtivat yhdistybemme perustamiseen.: Kaikki muiJltamme 
toverimme lauaumat syntyaanat yhdistyksemme perustavuaa ko-
kouk.aesaa; aanoilla, joilla hän kuvaai Suomen työtätekevän väes-
tön kurjuuden, sen SUUr<ln ahdink,otilan, mikä sillä on elettävänä 
ja käraittävänä porvarillisessa yhteiskunnassa; sekä niiden tove-
riemme käraimykset, jotke. ovat joutuneet vallassaolijain vihan ja 
vainon uhreiksi, sekä lopukai kchoittaen perustamaan järjestöjä, 
jotka valvoo vankiloiaaa olevien tovereidcmme ja heidän perheiden-
&ii. huoltamisesta ja orpojen hyvinvoinnista. Niistä pienokaisista, 
jotka "isänmaan valkaisusaa " menettivät i&ii.nsä ja äitinsä, ollen 
nyt ilman minkäänlaista huoltajaa. 

Näieaä merkeissä perustettiin Enson Huoltoyhdiatys.. Ja se on 
alusta alkaen saanut kaikkien työläisten yksimielisen kannatuksen, 
ollen aiinä yli 80 jäsentä ja näyttää jäsenmäärä l!Uurenevan viikko 
viikolta. Paikkakunnan työväenjärjestöt ovat hyvin lämpimuti 
suhtautuneet huoltoyhdistykseen, keboittaen jäseniään liittJlllään 
siihen. 

Huoltoyhdiatyksen hallintoon ovat kuuluneet puheenjohtajina 
J ohannes Inkinen ja Viljo Hae.kana, aihteereinä Hil ja Petrov ja 
Hilja Kinnunen, rahastonhoitajana ja jäaenkirjurina Vilho Haaka-
na. Muina jäaeninä Hilja Juutilainen, Tyyne Kalenjus, Antti 
Menta ja Ida Koivumäki vakinaiaina ja varalta Ilona Sjöblom, 
Helena Laakaonen ja Juho Kinnunen. 

Toimiknnta on kokoontunut kolme kertaa, merkiten pöytäkirjaan 
31 pykälää. Varojen hankinnassa ei yhdistys ole vielä suuriakaan 
aikaan saanut lyhyellä toimiajallaan. 

Niinkuin edellä on käynyt ilmi, on avuatuByhdistyksemme lähte-
nyt toimintaan valoisin mielin, ilman mitään lJUuremmitta vaatuk-
aitta. N"li.yttää alku siltä, että työlä.istoverimme Jlllmärtävät tä-
män toaitarkoituk&ellisen päämäärän ja käaittävät mitä varten mei-
dlin tnlee toimia niiden toveriemme puolesta jotka odottavat telk-
kien takana valoisampaa tulevaisuutta. 

E1lI01I PU1I(I()rpo- ja \laltiollist6n \ltln1ri6n Huoltoyhdilty~tm 
Hall'lUo. 

L4hd6ft Y_ Y. Huolloyhdmyk;611 
toiminta on jo vakiintunOOlllpaa kuin usealla muulla paikkakun-
nalla. Huoitolhdiatyksen varsinainen toiminta kylläkin alkoi tä-
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män vuoden alussa, vaan sitä ennen oli toiminnassa Lahden Äiti-
yhdistys, joka yksinään huolehti avustuksen hankkimisesta. Nyt 
ovat molemmat yhtymät liittoutuneet ja toimivat yhtenäisesti huol-
totyön hyväksi. HuoltoyhdistyksellIlä on jäseniä 25 naista ja 28 
miestä ja huoltoyhdistyksen käsityöseufassa noin 50 henkilöä. Rä· 
sityöseuran tilaisuuksia on ollut neljä kertaa, joissa on valmi~tettu 
käsitöitä ja suoritettu ohjelmaa. Retkiä on myöskin järjestetty, 
ja ovat ne saaneet aika hyvän kannatukseu. R!l-hallista tuloa ei 
näistä retkistä ole paljoakaan ollut, se vaan "mitä on juotu kah· 
villa ja höystetty henkisillä pnheilla, kertomuksilla, runoilla ja lau· 
luilla. Teimme 300 punaista vappuhuiskaa, jotka myimme vappu· 
na ja monia muita hyviä töitä, on alulla", näin kirjoittavat meil-
le lahtelaiset toverit. Siis voimme odot.taa että lahdessa edelleen 
toimita.a.n uutterasti asiamme eteenpäin viemiseksi. 

Kowmollakin. (V.l.) 

sentään eletiiiin ja osaltaan autetaan vankeja. Toukok. 13 p:nä 
järjesti paikallinen Sos.-dem. työväenyhdistys arvokkaall. ohjelmal-
lisen jnhlan vankien hyväksi. Tulos kiitettävä. - Smk. 410: 80. 

Vappujnhlista luovntettiin myöskin avustustarkoitukseen 30 %. 
Toivomme, että koivistolaiset toverit yhtä lämpimästi edelleen 

avustaisivat kärsiviä luokkamme jäseuiä. om. 

K61"tomtl.! Vaasa" Valtiollisten Vankien HlIoitoyhdistyksen toimin· 
nMta ajalla ~. 11. 19t5 - 9. 6. 19t6. 

Jo vuosikausia on Vaasan työväestö avustanut poliittisista syistä 
vankiloihin teljettyjä tovereitaan. Avustustoiminta oli meillä, ku-
ten muuallakin, järjestetty vankeinavustuskomitean tehtäväksi. 
Tämä tällainen avustustoiminta osoittautui kuitenkin käytä.n.nössä 
liian ahtaaksi ja heikoksi. Kaikki toiminta ehdottomasti keskittyi 
muutamien yksilöiden harteille. 

Tästä syystä ja tehostaakseen sekä laajentaaksool). poliittisten 
vankien avustustyötä suurempia joukkoja käsittäväksi, heräsi Va.a.· 
san tröväen keskuudessa viime vuoden loppupuoliskolla ajatus Valo 
tiollisten Vankien Huoltoyhdistyksen perustamisesta. Tämä ajatua 
sitten pian toteutuikin, sillä jo viime marraskuun 2 päivänä pe. 
rustettiin Vaasaan Valtiollisten Vankien Huoltoyhdistys. 

Yhdistys päätettiin myöskin rekisteröidä. ja hyväksyttiin sille 
sii.ä.miÖt, joiden mukaan alettiin toimia. Yhdistyksen sii.ä.ntöjen 
mukaav. voi sen jäseneksi liittyä sekä. yksityiset työläiset knin 
myöskin (kannatusjäseninä) työväenjärjestöt. Sisil.änkirjoitus·· 
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maKl:!Ua perii yhdistys varsinaisilta jäseniltä 2 mk. sekä osaawilta 
ja yhdistyksiltä 25 mk. Jäsenmakaua kan.netaan jäseniltä 1 mk. 
ja järjestöiltä 25 mk. kuukaudessa. Tätä järjestystä on yhdistyk-
Beu vuosikokous sittemmin muuttanut, hyväksyen voimaan liuku-
van maksuaswikon järjestöihin nähden. 

Heti perustamisesta saakka on Vaasan Valtiollisten Vankien 
Huoltoyhdistyksellä ollut suoritettavanaau voimia. kYsyvä. tehtävä. 
"Marraskuun leikkaus" tuntui Vaasassakin. Kaikkia nuoriso-
liittolaisia, jotka marraskuussa joutuivat . Vaasan ohranaan tai 
lääninvanltilaan, on yhdistys avustanut, toimittaen heille säännöl· 
lisesti joka viikko ruokaa. Kun sitten nämä toverit sunettiin Tu· 
run liläninvankilaan, ,kustansi yhdistYIJ heidän ruokapakettins&. 

Tammisaaren pakkotylllaitokselle on yhdistys avustanut sään-
nöllisesti joka kuukausi ruokapaketilla kahdeksaa vaasalaista tove· 
r ia. Hämeenlinnaan on avustettu 8 vankia, lähettämällä. sinne kaik· 
kiaan 25 pakettia. Vaasan lääninvankilassa on noin 4 kuukanden 
ajan ollut 8äilytettävänä tutkintolaiaina 25 Kuopiosta, Kajaanista, 
Suomussalmelta y.m. pidätettyä miestä. Näitä on yhdistys avus' 
tanut yli 900 mk. kuukaudessa. Jouluksi lähetti yhdistys: Tammi· 
saareen 8 pakettia, Hämeenlinnaan 500 mkn edestä ruokatavaraa 
jaettavaksi siellä vankien kesken, Vaasan lääninvankilaan lähete~ 
tiin 2 pakettia ja Uudenmaan lääninvankilaan 1 paketti. 

Vankien viikkoa viime joulukuuSl:!a yhdistys valmistautui viet· 
tämään, järjestäen paikkakunnalle yhden arvokkaan vankien juho 
Ian, jossa oli yleisöä aivan täysi huone, eli noin 600 henkeä. 

Viiden vankina olevan vaasalaisen perheitä on yhdistys avusta· 
nut säännöllisesti joka kuukausi. J",kaen avustusta varojensa mu' 
kaan, joskus 300 mk. perhettä. kohden. Erään vankilassa olevan 
toverin vaimon sairlUltuessa ja hänen perheensä jäädessä todella 
tukalaan taloudelliseen tilaan on yhdistys avustanut perhettä tähän 
saakka kaikkiaan 1,100 markalla. Kokon",issumm"" millä perheitä. 
on avustettu, on Smk. 3,050:-. 

Juhlia varojen hankkimiseksi ja toimintansa hyväksi propagan· 
dan tekemiseksi, on yhdistys järjestänyt viisi . Jotka kaikki. ovat 
olosuhteisiin katsoen onnistuneet hyvin. Lisäksi on järjestetty 4 
tanssi·i1tamaa. 

Lisäksi on yhdistys varojensa kartuttamisekrri. useamm",n kerran 
kääntynyt Vaasan lälinissä olevien työväenjärjestöjen puoleen ke· 
hoituksella, että ue ryhtyisivät paikkakunnallann toimenpiteisiin 
vankeinavustustoiminnan järjestämiseksi. On samalla kertaa ke· 
hoitettu perustamaan poliittisten vankien huoltoyhdistyksiä sekä 
toimimaan iltamia vankien hyväksi. Tuloksia tässä on saavutet· 



tukin - nimittäin raha·avllstll~n nähden - mutta ei läheskääu 
aiinä määrä.ssä kuin oliai toivottavaa. 

Våhäinen ei 8pinkaan ole se varamäärll, mUIl Vaasan Valtiolli,· 
ten Vankien Ruoltoyhdistys tarvitsee jatkaakseen toimintaansa 
edes sellaisena kuin mitä se nyt on ollut. Aaia on nimittäin siten, 
ettll. VaMa on yUi niistll Snomen kolmeata kaupungista, jolah. to· 
vereistamme "valtiopettureita" leivotaan. Ja tämä edellyttää 
aitll., että meidän vaukeinhnoltoyhdiatyksen osalle tulee suhteelli· 
sesti enemmän huollettavia, kuin sellaiaiin - samansnuruiaiin ja 
luurempiinkin kaupunkeihin, missä ei ole Hovioikeutta.. Vaasan 
Valtiollisten Vankien huoltoyhdistye toimii 1l.8. hovioikeudenkau· 
pungil!8B. ja 8(1 edellyttää (varsinkin nyt kun porvaril:lton vaino yhä 
kiristyy) suurta menojen lisäystä. Esimerkiksi mainittakoon, että 
nytkin ou Vaasan liiäninvankilassa ollut jo useita kuukausia n.a. 
Kainuun miehet (215) yhdistyksemme varsinaisessa huollossa. 

Ja lopuksi on mainittava erikoisesti aiiti innostnk&esta, ja uho 
rB.ntllvaisesta toiminnasta, millä Vaasan työläianaiset, ovat otta· 
neet osaa yhdistyklemme toimintaan. Toiminta onkin etllpääasä 
ollut työläisnaisten ja perheenemäntien huolehdittavana. Perheen· 
emiLtltien vaaliyhdistykset sekä muut naisjärjestöt ompeIUlleuroi·· 
neen, ovat koko talven työskennelleet vankien avustamisen mer· 
keisall 

Vielä ei ole yhdiatyksemme saavuttanut aitll. rajaa mikä 01lai 
vii.lttllmätöntä, saadaksemme tovereittemme avustamisen täysin voi· 
maperii.iseksi. Vielä ei ole yhdistyksemme avustustoiminta saavut-
tanut laaj aa joukkoliikkeen tapaista vanhtia. Siihen suuntaan 
kuitenkin olemme menossa. Hitaasti, mutta varmMti. T. L . 

P~torlaare/l. Y. Y. HuoltoyhdiUykletl 
alkavaeta toiminnasta ei ole pitkälti sanottavaa. Huoltoyhdlatyk· 
I!essä on kuitenkin jo jueniä 9 naista ja M lj6 miestä. Miestoveritf 
Aiotliko sääatyä taistelun pyörteissä "kaatumatta", 8.0., joutu-
matta koskaan vankilaan. Jos niin kävisi, mitä ajattelette ailloin to-
veraista, jotka eivät ryhdy teitä auttamaan' Pietarsaaren na.i.stove· 
rit eivät ole panneet ''kynttiläänsll vakan alle". Ompelu&euran 
toiminta on -).:äyttliäksemme arvolaW!elta - hyvä. 1rasitöitllkin 
on valmistettu melkein kahdentuhannen markau arvosta. Hyrin 
onnistuneet myyjäiset ja juhla oli maaliak. 6 p :ull Vakeä työ· 
väentaio ahdinkoon asti täynnä. Tästä juhlasta oli rahallista tuo 
loa 613: 50. .Eikä myöskään ole vähäksi arvioitava niitä uusia he· 
ril.tteitä, joita jokainen llisnäollut juhlasta sai. 

Samanlaisia tilaisuuksia useammin ja samaa yksilbllistä uhrau· 
tuvaiauutta, niin toiminta.mm6 tulee voimakkaaksi.. 8. 
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I nkeroi.sle1l. V. Vall},.'iet$ ja pullaorpojell H lloltoyhdi.styk,f6'!\. 
etoonpäin meno on varmu ja t~lee saamasn kaikkien työläiswn 
kannatuksen, huolimatta siitä, että alkntoiminnassa onkin ilmen-
nyt pienempiä erimielisyyklliä. työläiswn keskuudessa.. Naiset ja 
nuoret tytöt ovat asiaan innostuneita, mutta miehet ottavat vä-
hemmässä määrä.ssä osaa toimintaan. Varsinaiseen toimikuntaan 
kuuluu viisi henkilöä, nimittäin, Anni Hyvähnen, Hilja Verho, 
Alekllandra Aarineo, Aaro Smolander ja Väinö Tepponen. Om· 
peluseura on kokoontunut 21 kertan ja on näissä. tilaiauuQissa 
illan kulueasa suoriwttu ohjelmaa. Käsitöitä on valmiswttu 1~39 
mk. 75 pennin arvosta ja muita tuloja on saatn 601 mk. Lahjoi· 
no. on vastaanotettu kankaita, lankoja y.m. 1,934 mk.. 25 p. arvosta. 

Parhaamme mukaan olemme koettaneet aaada jokaitta ymmärtä-
mään asian tärkeyden. V_ T :n61l. 

Voikkaallakin perv.steUiin Valtiollj,s'e1l. Vall~n Huoltoyhdj,stY8 
aivan äskettäin. Sen toiminnasta emme voi muuta aanoa kuin ettn 
80 on rekisteröity, jll: järjestöt paikkakunnalla hyvin lämpimästi 
kannattavat sen toimintaa, ollen ensimmäisenä sen perustamisessa.. 

Olemme vakuutettuja siitä, että Voikkaan, Kuusankosken ja Ky-
min työläiset lukuisatti liittyvät jäseneksi huoltoyhdistykseen. 
Viime aikoina näyttääkin työväen toiminta paikkaknnnalla olevan 
heräämässä. - Olisi jo aikakin- sillä osanotto kokouksiin, juho 
liin y.m. on vilkastunut. Uskallamme toivoa työläistoverien talou-
dellisesta ja valtiollisesta. taantumuksesta huolimatta rohkeasti toi-
mivan työväenluokan aseman parantamiseksi - jossa toiminnassa 
ensimmäinen tehtävämme on, auttaa taistelun tuoksinassa aortu-
neito. tovereitamrne. 

Tvnlll V. V. Huoltoyhdi3lY8. 

Pa.ik.kakunnallamme on toiminut Amm. oa.. Keskusneuvollton alai-
I16na Avustustoiplikunta minkä toiminta 011 kohdistunut yksinomaan 
varojen keräämtseen pakettien lähetyksiä varten. Täsaä työssii.ä.n 
Ja onkin onnistnnnt tyydyttävästi, sillä paikka.kunnan työväestö on 
tähän avustustyöhön suhtautunut myötämieli.esti. , Työväen jär-
jestöt ja yksityiset ovat lahjoituksilJaan tukeneet tätä työtä ja 
toimikunnan järjestämät iltamat OV4t saaneet hyvän yleiaökanna-
tukseu. Tämä toimikunta on toiminut useampia vuosia, mutta nyt 
vuoden va.ihteessa 116 lopetti to imintansa, koska vuoden alusta pe-
rustettiin paikkakunnalle T. V. V. B ., joka tulee toiminiaansa ~i· 
tällyttämään myöakin punaorpojen avustamisen ja muutenkin tulee 
toinUmaan laajemmalla alueella kuin edellinen AVUlItustoimik., m.m. 
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koitetall.n maaseudujJle perustaa alaosastoja niin paljon kuin on 
mahdollista_ Toiminta-aikana on Huoltoyhdistyksen toimesta pa-
ketteja ltihetetty kaksi kertaa Turun seudulla oleville poliittiei1le 
vangeille sekä myöskin Turun Liilininvankilassa oleville NuorillQ-
liittolaisille_ Yhden iltaman on toimikunta järjestänyt. Täatä oU-
puhdasta tuloa vain 800 mk. ja muutenkin on toimikunta nykyään 
vähäu huonoissa rahavaroisSll, paikkakunnan työväestö sentä.ä.n suh-
tautuu hyvin myötätuntoisesti toimintaamme, joten toimiknnta 
ehkä piankin Ma raha-asiansa järjestykseen sekä myöskin runsas-
lukuisasti jäseniä, sillä nykyään on Huoltoyhdietyksessä jäseniä 
vain 52, joten paljon on vielä toivomisen varaa. Toivorikkain mie-
lin toimikunta tätä alkutaipalettaan kuitenkin jatkaa sillä työ-
väestö ei voi unhoittaa yhteisen asian vuoksi vapautensa menettä· 
neitä luokkansa jäseniä ja heidän kärsiviä omaisiaan.' 

Siis tunnusJauseemme olkoon: Kaikki työhön yhteisen uian 
puolesta, jokaisella on velvo\lisuutensa l 

Heinolan. V. Vankien A"tIV.fhl.!toimikunta 

ei ole l!Iluriakaan antanut itsestään kuulua. Tosin toimikunnan 
olemassaolo on tiedossa ja että järjestöt on sen perustaneet, ei 
muuta. Nyt kuitenkin toivoisimme, että HeinolA.n kylpyläkaupun-
gin pojat ja tytöt toimeenpanisive.t rahanhallkintatile.isuuksia VilI· 
tlollisten vankien hyvä~i. Mahdollisuuksiahan on monenlaisia. 

Toimintaan liill /uni. 

I 
Kymi1llaaklOn t'aitioili3ten t>4nk~" HuoUoyhdi'''lIkun to~mln1lMta. 

Huoltoyhdistyksemme toiminta, lyhyellä ajalll1ll.n jonka se on toi-
minut, on ollut verrattain' vilkasta varsinaisena toiminta·-aikana. 
Vaikka nyt on kesäloma, on silti olemassa virikettä aina eteenpäin. 

Varainainen toimintamme on ollut varojen keräystä. valtiollipten 
vankien ja punaorpojen avustusta varten. Käaityölleura on pitänyt 
kerta viikoSl8., torstaisin, ompeluHtoja, jolloin on my1l'lIkin keSkus-
toltu yhdistykllemme tarkoitusperästä.. On myös käytetty tapaa pi-
tää vaihtelevaa ohjt1maa, jossa on seikkaperiiisemmin selostettu 
asiamme tärkeyttä. ja samalla vedetty suuntaviivoja tulevaisuutta 
varten, kun myös koetettu saada perlllltettua osastoja paikoille, 
joiSl!& ei ole aikaisemruin ollut ja siinä hieman onnistuttukin. Osu· 
toja toimii tällä kertaa Voikkaalla, Inkeroisiasa, PopinniemeSsä, 
Tiu"tisissa ja tietenkin Kotkaaaa, jossa on Kotkan Ty; n K"liaityö-
Ileura ollut yhteistoiminnassa. 

Avustuksia on lähetetty vankitovereille kaksi kertaa kuin myös 



Juhannukseui lähetettiin paketteja, on lähetetty myöskin kirjalli-
suutta, vankilassa olevien perheitä kuin myöskin punaorpoja on 
avustettu vaatteilla sekä rahalla_ 

Lyhyellä toiminta-ajallamme emme ole suuria saaneet. Suureksi 
.,.,ui on mainittava viime talvinen suuri työttömyYs, joia osal-
taan on vaikuttanut avustuksiin nähden, vaan on silti toimittav,," 
vastuksista huolimatta, tiliä kansan kiisi on karttusa. • Emme silti 
toivoamm6 aaa menettää, syksyllä taas täysi. höyry, sillä kesän ai-
kana kartutettu voima on käytettävä parhaiten. 

Tässä lyhyt selostus toiminnastamme, tämä ei kylläkään osoita 
mitään erikoista, mutta parhaintamme kOitamme, saada.k&emme 
tulokset näkyvimmiksi. 

Edustajaiokouksesaa. tehtyjä lIUuntaviivoja olemme koittaneet 
IKlvelluttaa kilytäntOOn. 

Piirtl!itli J"altiolll.ftn J"allk"",, avtl#lI,toimill!ll»ta O"Z1lUa. 

V. 1918 helmikuun 3 p:nä "valtasivat" valkoiset Oulun ja nu-
rin osa tylimiehistä joutui vangiksi. Koska vankien ruol{a- ,..m. 
hoito oli tavattoman kurjaa, oli heitä ryhdyttävä heti avustamaan 
ruokavaroilla. Avustustylitä suorittivat piiäa8iallisel5ti naiaet, ke-
räämällä ruokavaroje ja kuletta.ma.lla usein omatkin ruokatarpeeu-
se. 'Vangeille. Mainittakoon, että vangeille ruokatarpeiden anta· 
minen oli kiellettyä jonkun aikaa ja 8ai m.m. karamellipUMin an· 
tamill6sta olla ylin pntkusa, mutta kaikista. kielloista ja rangais. 
tukaista huolimatta tekivät naiset kaiken voitavan.sa avuataabeen 
vangituita tovereita. Niin kauan kuin nnkeja aäil:ytettiin Ou· 
lussa, avusti heitä kaikki t,.öläiset. Va.!ln vankien tultua tuomituksi 
ja sii rretyksi vankileireihin, jäi avustustoiminta päiLaaiallisesti 
vankien omaisten ,.ksityiseksi toiminnaksi. 

Pyydän kohteliaaati tilaa seuraavalle: I 

V. 1919, jolloin työvil.enjärjeatöt saivat jonkinlaisia toiminta-
oikeuksia, valittiin Oulun kunnalliajärjelJtön toimesta vankien avus· 
tustoimikunta, joka. oli kokoonpantu etupii.äs!lä naia.iata. Tämä 
avustustoimikunta järjesti säännöllisesti kuukausittain juhlia y.m. 
tilaisuuksia, joista saaduilla sekä osastojen lahjoittamilla ja Ou· 
Iun. läänin ete!. vaalipiirin alueelta tröväenjllrjelJtöjen lähettämillä 
varoilla ky-ettiin säännöllisesti avustamaau piirin alueelta olevia 
vankeja. Paketteja voitiin lähettää se määrä mikä vankiloihin oli 
lupa lähettää. 

Vuoteen 1923 oli avuatustoimikunta toiminnastaan tilhelvolli-
nen Oulun liIJinin etel. vaalipiirin 808. pllrikokoukselle. 
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Poliittisten työväenjärjestöjen lakb.uttamiaen jälkeen on AriS' 
tuatoimikunta ollut ti)ivelvollinen Pohjolan ammatilli!!elle piiri-
kokoukselle ja llIl se kokoonpantu eri ammattiosastojen jäaeniatiL 

Avustustyöhön on avustustoimikunta kiLyttänyt vuosittain usei· 
ta kymmeniä tuhansia lnarkkoja avustamalla myöskin vankilasta 
palaavia tovereita. kotill6udulleen usein pitkienkin matkojen taakse, 
sillä useaati on vankilasta. pälill3yt pois ty1iläinen, jolla on rauta-
tielippu, mutta. ei rahaa maamatkaa varten, usein on kuljettava 
satojakin kilometrejä, silloin on meidän tarvinnut auttaa rahalli· 
&esti. 

Ottaen huomioon auuren ja harvan asutuksen sekä pienen teolli· 
8uustyÖ"Ren Iukumiiiirän voi todeta aV\l8tustoiminnan olleen kiitet-
ti:i.vää, joka on saavutettu useita vuosia avustustoiminnsJ!.S.9. muka· 
na olleiden, erittäinkin naisten, palkattomalla uhrautuvaisuudella. 
Varojen mukaan on. myös avustettu punaorpoja, joita on piirin 
alueella ellut useita satoja. 

V. V. Huoltoyhdistya perustettiin Ouluun 10 pnä joulukuuta 
1926. Perustavassa kokouksessa. liittyi yhdistykseeu 36 jå86ntä, 
hallintoon valittiin 8 vakinaista ja 3 varajå86ntä. Vartlinaieen toi· 
mintansa alkoi yhdistys maaliskuun alussa 1926, jolloin Pohjolan 
ammatillinen piirikokous lakkautti avuatustoimikunnan. Yhdistys 
on kesäkuun alkuun mennessä järjestiinyt juhlia vankien hyvilksi 
kahdet ja on niistil tuloja ollut yhteensä 4,600 mk. 50 penniä. 

Paketteja 14:8ta VRngille on lähetetty kolme kertaa, joiden yh· 
teinen alVO on 3,236:40. Vankien perheitä on avustettu yhteenw. 
693: 76. Vankilaata palaavia on avustettu kahta toveria, joista 
toieelle on hankittu työpaikka. 

.Tågeniä oli yhdistykaellBii kesäkuun alnssa 132, ja on jäaenveroi-
na, joka on 2 mk. miehiltä. ja 1 mk. naisilta, saatu 638 mk. Jäse· 
nistä. on miehiä 12 ja naisia 60. Yhdistykeen hallinto on kokoon· 
tunut 13 kertaa ja on pöytäkirjoissa 96 pykälää. 

Huoltoyhd.iatykeen perustamispuuhiin piirin alueella on myi:la 
ryhdytty ja on siinä tarkoituksessa lähetetty 50:lIe eri paikkakun-
nalle kirjelmät. Muilla paikkakunnilla piirin alueella ei vielä ele 
huoltoyhdistybiä, paitsi. Koskelan kylässä. Sen.aijaan ovat työ-
väenjärjestöt piirill8Ö. aika.ajoittain pitilneet vankien juhlia joista 
saadut tulot on tilitetty Oulun avustuatoimikunnalle ja my6hem· 
min Huoltoyhd.iatykaelle. 

Toimikaarnme edelleen uhrautuvasti toveriemme hyväksi. Olem-
me vakuutettuja siitä, ettei ty6 mene hukkaan, vaan osaltaan ke-
hittää ja kypsyttää sitä päämäärää, johonka me kaikki pyrimme:_ 

Oul,m V. V. Huoltoyhd .. t!l" 
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./hmst-ustoimmnMta Lappeenrannassa ja liih1.ympäri8tö88ä. _ 

Lappeenrannasta ja ympiiristöltiikin on aina joku työläinen 
"edustamassa " paikkakuntansa. työväestöä Tammisaaressa, joten 
täälläkin ollaan aivan itsestään jouduttu Q,vustamaan heidän siellä 
oloaan ja vapaudessa olevia perheitään. 

Aikaisemmin oli avustuatoiminta täällä, kuten tietääksemme 
muuallakin, järjestetty aivan yksilöllisen uhrautuvaisuuden varaan. 
Oli avustustoimikunta joka järjesteli huvitilaisuuksia ja keräsi 
yksityisiltä tarvitsemansa varat. Riippui kaiketi lUIiassa kiinni 
oleviep tovereiden kyvykkyydestä, että ,avustustoimintaa hoidettiin 
autta.~sti. Nykyisin on meilläkin vuoden alusta lähtien avustus· 
toiminta järjestetty jä.senmaksuperusteelle ja onkin perustettuun 
huoltoyhdistykseen liittynyt satakunta henkeä. 

Aivan uutta seudullamme on myöskin naisten käsityöseuratoimin-
ta tarkoituksen hyväksi. .Toka toiminta on jo kerinnyt vakiintua 
vannalle pohjalle, ollen kolmessa eri osassa työskentelemässä; 40-
50 henkeä viikottain. Täytyy myöntää naisten olevan tämänlai-
sessa työskentelyssä omalla alallaan, täyttämässä luokkansa tyttä-
rien tehtäviä. Toivomme vain jatkuvaa intoa. On varmaa, että 
toverimme porvariston vankilahelveteissä, ilomielin alistuvat eläi-
mellisimpäänkin kohteluun, tietäessään vapaudessa olevien ottavan 
osaa heidän kärsimyksiinsä, edes muistaen heitä. yksinäisyydes-
sään. He tulevat olemaan ylpeitä. sisaristaan, jotka työskentele-
vät heidän puolestaan, koko työväenluokan puolesta. 

Avustustoiminta paikkakunnallammc tulee todennäköisesti menes-
tymään näissä uusissa puitteissa, jotka se on itselleen omaksuuut. 
Pyrkimyksemme saada jäsenmaksuilla peitetyksi avustusmenot, on-
nistumiseksi, -ei tarvitakaan kuin noin 500 jäsentä. Tämmöinen Jä-
sonmäärä ei ole vaikeatakaan koota aJanmenoon paikkakuntamme 
10,000 työläisjoukosta. .Tatkuvaa intoa vain ja toimint;un.me me-
nestyy kärsivien hyväksi. Punavangit ja punaorvot läheisen huol-
lon alaiscksi1 Sen he ansaitsevat. E. K. 

Vii.p~rin. Valtiollisten Van.k1e1lo Huoltoyhdistys , 
perustettiin tammik. 21 p: nä 1926. Hcti perustamistilaisuudessa 

valittiin yhdistykselle hallinto, 9 vakinaista ja 3 varajäsentä, sekä 
12 henkeä. käsittävä huvi toimikunta. Yhdistys on toiminut ver-
rattain ripeästi. .Täsen1uku, joka alussa oli siinä 20 paikkeilla, on 
tällä kertaa 70, mutta vielä suurempia voimia tarvittaisiin työs-
sämme ja senpä. takia kehoitammekin Viipurin työläistovereita 
entistä. encmmän uhra.utumaan vankien hyväksi. 
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Viipurin ,valtiollisten Vankien Hnoltoyhdistyksen tili 
ajalta 27. 1-1. 6. 1926. 

Kassatili ~' •......•••...••.............. 
Sisäänkirjoitusmaksujentili ...••..••.••• 
Jäsenmaksujeiltili .................... . 

5,454: 25 
200: -
-;-

Kulunkitili ...................•...... 271:-
Huvitoimikunnantili ............. . •. . . .. 3,340:-
La~jo~tu.~~en tili ...................... 702: 50 
En tileJa ............. : .............. 25:-

4,538: 95 
94:-

288:-
-:-

3,261: -
1,811: 25_ 
-:-

Tappiokai ••. , ••••..••••• ·"·C·~· ·C·C·C·~· ,....,..,.,,,.:.' C45=--_~~',-
Smk.· 9,993: 20 9,993: 20 
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HELSINGIN 
TYÖVAENYHDISTYKSEN 

Rl\VINTOLl\T 

aDa! parhaat 
tylJlSislen ruokailupalkat, 
al~r8olnlolassa maukas ja 

rsoilseos ruoka. Hintoja 
alennellu. flooinna 

koko p~ioän 

YLJ\-R1\ VINTOLl\SSl\ 
mainio kahvi ja soittoa joka ilta kello IJ.7- l jtl l. 
Sunnuntaisin soittoa klo 2-4. Huom.1 Erikois-
soittoa maanant.- keskiv.- ja perjantai-iltoina 

Sanomalehtimyymlf4 on soploa tyoolenlehlien Iilaus-
ja flmoilustenoltoplJikka 



, 

Tur"aa perheesil 
HenJtlDakuulukslll ja tapaturmaoakuu

tuksia myOnt"" edullisin ehdoin ja malt· 

suin edis/ysmletlsen osuuskauppaliIk-
keen perustama DlIlluutuslallos 

KJ\NSj\ 

Turvaa omaisuutesi! 
PlI looakuutuJulll myllnllif edullisimmin 
edlslysm/elfsen osuuskauppaliikkeen pe-

rustama paloollkuuluslaitos 

TULENTURVJ\ 



HELSINGIN TYOV ltEN 
SltltSTÖPl\NRRI 
Postiosoite: Suomi, Helsinki 

Sähköosoite: TyOpar,tkki 

Maksaa korkoa: 

Säästötilillä 7 '1, Olo 
juoksevalla tilillä 6 Olo 

HELSJNGlN TYOvAEN SAASTOPJlNHH} 
on yleishyödyJIinen raha/aUos. Se on liike
oaihdoltaan maan suurin ja kehityskykyisin 
siUfs/Opankki. Se on ly/JoiiesUJn hallitsema 
Ja omistama ja sen Darat sijolletaan luo/el-
lao8stl ja v8rooaisesli tylJväenluokkaa hy/j· 
dyll~Dlin ja yhteiskunnallisesll hyOdyIIisiin 
tarkoituksiin. Mitlllln luollotappioila ei stiäs//j· 
pankki koskaan ole kllrsinyt. 

My<jskin siirtolaislen luottamus/a on siUlstp· 
pankki aina mi/il suurimmassa mitassa naut· 
tinut. Sen hallussa on edelleen suuret maa· 
r!/ n<fiden talletuksia. 

Slftls/Opankki UihemUI "yynnOsl6l1n vuosi. 
kertomuksensa jokaiselle siUl pyytaoälle. 



O.Y. RUVf\TYÖ 
Maa mm e ai noa ly60äen 

k u oa laa ll a le h das 
= 

HELS INK I 
4 linja 8 p. B 
Puhelin 3863 



TyiJo3en ainoa jouluksi ilmestyoti 
LO ISTOJULKRIS U 

TYÖN JOULU 
ilmQstyy tänäkin vuonna 
hyvissä ajoin QnnQn joulua 

Rsiamiehet rienliJkd3 
hankkimaan tilauksia! 

Hyvät IQvityspalkkiol 

PILJ\LEHTI TUISKU 
ilmestyy 2 kQrtaa k. k . 
Ryhlykiiii IQvlttiimiiiin 

ainoaa työviiQn 
pilalQhlQii 

• 
Pyytak3ti asiamiesohje.ital 

O.Y. TYÖ 
KIRJI\PI\INO JI\ KIRJI\NSITOMO 

HQlslnki . Kolkankatu 7 
PuhQlin 88 61 

IlInla 5 mk. 
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