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ESIPUHE
Ruotsalainen asianajaja; sosialisti Georg Branting
julkaisi vuonna I924 nimellä »Rättvisan i Finland»
(Oikeudenkäyttö Suomessa) kirjasen, jossa hän viime
vuosina meillä kommunisteja vastaan käytyjen oikeusjuttujen nojalla suurin elein ja sanoin julistaa
tuomioistuimemme ilmeisesti puolueellisiksi ja oikeudenkäyttötapamme itämaisiksi, maamme oikeusvaltioihin kuulumattQmaksi. Herra Branting toimi kommunistijohtomme lainopillisena avustajana suuressa
valtiopetosta koskevassa oikeudenkäynnissä sitä vastaan I923--I924 . Hänen silmitön hyökkäyksensä oikeuslaitostamme vastaan on lievimmin sanoen kuulumaton käsitteiden sotkemista tarkoittava temppu
asianajajan puolelta, jonka päämiehet kirjasen julkaisemisen aikana juuri olivat Turun hovioikeudessa
rikollisina tuomitut. Korkein oikeus sittemmin sekin
pääasiassa vahvisti hovioikeuden päätöksen asiassa.
J a herra Branting on jo tästä länsimaista lakimiestä
sangen vähän kaunistavasta esiintymisestänsä saanut aikakauskirjassa »Nordisk Tidskrift for Strafferet
1925)) asianmukaisen ojennuksen oikeusneuvos Allan
Serlachiukseita, jota Branting itse julkaisussansa nimittää l>Suomen ehkä kuuluisimmaksi kriminalistiksh>.
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}olutta samassa kirjasessansa on herra Branting
myöskin ottanut tehtäväksensä .saattaa maailman tietoon, että valkoisten ilmoituk set punaisten vapaussodan
aikana tekemistä tihutöi stä olivat osittain väärät,
osittain liio itellut. Tosin oli Branting eräiltä eikommunistisilta suo malaisi lta asianajajilta, epäilemättä sosiademokraateiita, tiedustellessansa kuullut,
että rikokseIlisia tekojakin, vaik kara ei erittäin lukuisia, oli hajanaisina ilm5öinä satt unut. Mutta eräänkin kuvaavana esitetyn raakamaisen ilkityön, jonka
alaiseksi mUllan pappi oli joutunut, oli tehnyt mielenvikainen ja 'luonnonvastainen (*perverst), sittemmin
ammuttu nainen, joka joksikin päivää oli onnistunut
hankkimaan itsellensä johtavan aseman eräässä pienessä punakaartin osastossa. Punaisten rikoksia ei
kuitenkaan kirjoittajan mielestä voitu edes verrata
niihin hirvittäviin teurastuksiin ja rääkkäyksiin, joihin valkoiset vapaussodan kestäessä ja varsinkin sen jälkeen olivat tehneet itsensä syypääksi . Tekijä lausuu,
että olisi jo a ika lopettaa nuo ruikutukset (t jämrande
tal t) - tai, niinkuin hän toisessa paikassa sanoo, jutut (»historierna») - punaisten hirmutöistä.
Herra Brantingin väitteet ja vakuutukset voi tai'siin kernaasti jättää omaan arvoonsa, ellei niitä olisi
käytetty ja edell eenkin käytettäisi - kirjanen on
käännetty suomeksikin - sen järjestelmällisen propagandan tuk emiseksi, jota jo kapinan kukistamisesta saakka sekä ulkomailla että meillä kotona on
harjoitettu tarkoituksella jU1.lJTuttaa ihmisiin se käsitys, että raakuus ja julmuus on löydettävissä valkoisten puolella eikä punaisissa kapinoitsijoissa. Herra
Brantingin julkaisu onkin ainakin osassa Ruotsin
liberaalista sanomalehdistöäkin saanut osaksensa tun-
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nustusta ja hyväksymistä. Sosialidemokraatit meilläkin ovat luonnollisest i kirjasesta tehneet suuren nu-

meron ja siihen mi eltymykselJä yhtyn~et.
Jottei historiallista totuutta lopulta päästäisi väärentämään, näyttää olevan pakko valaista, millaiset
punaisten kapinoitsijain menettelytavat vastustajiansa
kohtaan todellisuudessa olivat, niin vastenmielistä kuin
itse asiassa onkin ryhtyä esittämään tätä kansamme
suuren osan silloista katalaa alennustilaa. Selostukseni on minun kuitenkin täytynyt rajoittaa vain osaan
punaisten suorittamista hirmutoistä. h'fikäli ei muuta
lähdettä ole ilmoitettu, noj aut uu esitys niistä asiakirjoihin, jotka ovat keräytyneet valtiorikosoikeuk sissa ja
sittemmin vakinaisissa tuomioistuimissa punakapinoit*
sijoita vastaan aj etuissa syytejutuissa.
Helsingissä, helmikuulla I926.
Tekijä.

JOHDANTO
l\'fjll aisissa olosuhteissa alkoi vuoden 1918 kapina?
Oliko kansanvalta silloin . vaarassa? Pakoittiko työväen sorronalainen tila sitä sellaisen uhkarohkean
äärimmäisyys-askeleen ottamiseen?
Jo toistakymmentä vuotta sitä ennen oli jokainen
määrä-ikään tullut Suomen kansalainen päässyt osallisek si samoista ja yhtäläisistä valtiollisista oik euksista, ja täällä koetettiin, mikäli meistä itsestänune
riippui, toteuttaa edistyksen ja kansanvaltaisuuden periaatteita mitii laajimmassa mittakaavassa. Suomi oli todellinen. l>edelläkävijä-maa». Niin ollen tuntui useimmista mahdottomalta, että tyynenä ja harkitsevana
pidetyssä kansassamme mulJistukset ja anarkia voisivat saada jalansijaa. Tosin jo ennen maailmansotaa
oli ollut nähtävissä arveluttavaa yhteistoimintaa tänne
sijoitetun venäläisen sotaväen ja eräitten työläjs~
piirien välillä, mistä esim. johtui tuo surkuteltava
verinäytelmä Hakasalmen torilla sotilaskapinan aikana kesällä 1906. Mutta luultiin kuitenkin, että
työläisten johto ja suun enemmistö tahtoisi ja voisi
lopulta pitää hurjimman katusakkinsakin aisoissa.
Suuren sodan aikana muuttuivat kuitenkin olot
meillä huomattavasti. Ympäri maatample toimitet\1t
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sotavarustustyöt saattoivat yhä raaistuneemmat ja kurittornammat venäläiset sotilasjoukot ja vaJlitöissä
käytetyt suuret työläislaumat läheiseen kosketukseen. Tästä veljeilystä kaikenlainen saasta tarttui
vieläpä monen sitä ennen rehdin suomalaisen työmiehen sieluun ja siitä ilmeisesti kapinan alkujuuret
ovat löydettävissä. Varsinkin vuosi I9I7, maaliskuun
ja marraskuun vallankumouksineen Venäjällä, joudutti nopeasti asiain kehitystä äärimmäisyyttä kohti.
Meilläkin luonnollisista syistä innostuksella vastaanotetun edellisen yallankumouksen aikana maassamme
tapahtuneet, osittain suorastaan eläimelliset venäläisten upseerien jOllkkomurhat, etupäässä Helsingissä ja
Viipurissa, varmaank in suoranaisesti vaikuttivat murhapsykosin tavoin meikäläisen työväestön alhaisimmille vieteille alttiimpiin osiin.
Käsikädessä venäläisten sotamiesten kanssa rupesi
nyt työväestö mellastamaan kuin pahimman anarkian
vallitessa. J a juuri aikana, jolloin sosialisteilla oli ehdoton enemmistö · kansaneduskunnassa ja myöskin
määräämisvalta senaatissa! Kotitarkastuksia tehtiin
milloin milläkin tekosyyllä. Kevätkesällä puhkesi ~ri
osissa maata maatyölakkoja. Maanomistajat itsekin
pakoitettiin henkensä menettämisen uhalla poistumaan
peltotöistänsä - keskellä huutavaa elintarpeitten puutetta. Koetettiinpa estää lehmien ruokkimista ja lypsämistäkin. Turussa pantiin toimeen elintarvevarastojen
ja -myymälöiden ryöstöjä, osittain työväen järjestysmiliisin suosiollisella myötävaikutuksella. Turun kaupunginvaltuustoa pidettiin väkivalloin toista vuorokautta teljettynä kokoushuoneeseen, jotta saataisiin
valtuusto täyttämään sille asetetut uhkavaatimukset .
pääkaupunsin valtuusto suljettiin njinikään ist\lnto-
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huoneeseensa, jossa sitä kohdelti in erittäin röyhkeästi.
Näytti jo olevan tarkoitus ryhtyä väk ivaltaisuuksiin,
kun joukko porvaristoon kuuluvia nuoria miehiä ilmestyi näyttämölle ja henkensä uhalla vapautti kaupungin
luottamusmiehet huligaanien käsistä. Saatiinpa nähdä
sekin, että venäläiset sotamiehet ja roskaväki koettivat pakoittaa eduskuntaa tekemään päätöksensä kadulta annettujen määräysten mukaan.
Kun Venäjän välia ik ainen hallit us hajoitti eduskunnan ja uudet vaalit toimitettiin syksyllä 1917, joutuivat sosialistit eduskunnassa vähemmi stöön ilmeisesti
senvuoksi, että valitsijoille alkoi selvitä, mihin sosialistien sellainen komento lopu lta johtaisi. Sosial istien
edustajat sen johdosta erosivat senaatista. Työväen
e1ämöiminen sen jälkeen vielä kiihtymistään kiihtyi
ja y hteiskuntasiteet yhä enemmän höltyivät.
] 0 vuoden 19I7 a lkupuolella a lkoi sosialidemokraattinen puolue venä läisen sotaväen avustuk sella varustaut ua kapinaan, aluksi kuitenkin varovaisuutt a noudatt aen. Venäläinen eversti Svjetshnikov, josta alem• pana laajemmin puhutaan, mainitsee kirj asessansa
. Vallankumous ja kansalaissot a Suomessa 1917- 1918 ~
tästä m. m.: .Tuloksena täydellisestä yksimielisyydestä,
joka yhdessä taistelevien venäläisten sotamiesten ja
sllomalaisten työläisteo kesken vallitsi, oli että suunnilleen kesäkuusta alkaen suomalaisille työläisille alettiin salaisesti opettaa aseenkäyttöä ja rintamapalvelosta, ja tämä tapahtui yöllä k,\-u pungin työväentalossa mi nun ja venäläisten ohjaajien johdolla. Sitten
sosialidemokraattisen puolueen komitealle luovutettiin
3(0 kivääriä työläisten harjoittamista varten. Kaikki
t ämä tapahtui salaisesti Suomen porvariston tietämättä ).
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Toisessa kohdassa Svjetshnikov lausuu: .Tampereen
kaupungissa,joka oli kuin etulinja taistelussa työläisten ja valkokaartilaisten välillä, ryhtyi vallankumouksen (maaliskuun) ensi päivästä alkaen sosialidemokraattisen puolueen paikalliskomitea johtamaan työläisten
varustautumista. Tämän komitean päämääränä oli
Suomen punakaartin ydinjoukon luominen venäläisten
sotajoukkoj en avulla. Tätä varten minä, joka olin
valittu I06. jalkaväendivisionan päälliköksi, neuvoteltuani divisionankomitean kanssa, luovutin puolueen
käytettäväksi 3co ylimääräistä kivääriä (s. o. kiväärejä, joita oli yli oman tarpeen). Ryhdyttiin kaikkiin
varovaisuustoimenpiteisiin, jotteivat Sucmen potvaristo ja meidän omat sotamiehemme olisi saaneet tietoa tästä luovutuksesta. Nämä kiväärit kuljetettiin
106. jalkaväkidivisionan esikuntaan, joka oli työväentalon vieressä. Sitten laatikot, joissa kiväärit olivat,
siirrettiin työväentaloon. Nyt ryhdyttiin sosialidemokraattisen puolueen jäsenille antamaan rintamapalvelusta, joka tapahtui työväentalolla ja sen pihalla öiseen
aikaan. Ot in mieskohtaisesti innokkaasti osaa tähän
opetukseen yhdessä muutamien venäläisten ohjaajien
kanssa•. Tämän toimintansa Svjetshnikov karakterisoi
siten, että hän . kesäkuussa ryhtyi yhdessä Suomen sosialidemokraattisen puolueen kanssa valmisteJemaan
kartnaa Suomessa)).
Seuraavasta syksystä alkoi työväen järjestelmällinen
aseistaminen. PerustpHiin ympäri maata työväen järjestyskaarteja eli . punakaartejat. Aseita saatiin mielin määrin venäläisiltä. Harjoitukset olivat nyt joko
kokonansa tai ainakin puolittain julkisia, kenenkään .
kykenemättä niitä häiritsemään. Porvaristo koetti
myöskin, huomaten mitä oli tulossa, siellä täällä koota

4 =

12

puolustusjoukkoja yhteiskuntaa uhkaavaa vaaraa vastaan. Mutta aseita onnistuttiin saamaan vain pienissä
määrin , useissa paikoin ei juuri ensinkään. J os harjoituk sia voitiin ensink ään pitää, piti niiden tapahtua
täysin salaisesti. Sosialidemokraattien sanomalehdistö
vastoin parempaa tietoansa mitä häikäilemättömimmin ja katalimmin yhtämittaa ärsytti jokkojansa . lahtarej at vastaan, jotka muka
asestautuivat työväen ja heidän oikeuksiensa tuhoamist a
varten. Roskajoukot, ryssien
avustamina, panivat toimeen
mitä röyhkeimmällä tavalla
. ase-etsintöj ät missä heitä vain
halutti .
Marraskuun alkupäivinä tapahtui Hausjärven Mommilassa kamala veriteko. Tämän
kartanon
omistaja oli rikMaa nvil jelys neuvos
kaaksi tunnettu maanviljelysAlfred Kordelin.
neuvos Alfred Kordelin. Niissä
. kansan. kokouksissa , joita pitkin edell istä kesää
oli pidetty Hel singissä Nikolainkirkon portailla ja
JOissa kenenkään häiritsemättä esiintyi kiihoituspuhujina kaikenkarvaisia olioita, osittain lähimmin
mielenvikaisiin luettaviakin, oli Kordelin kuvattu yhdek si niistä, joiden' omaisuus oli kansan kesken j'aettava.
Nähtävästi tulok sena t ästä sadosta ilmaantui äkkiarvaamatta Mommilaan komennuskunta venäläisiä merisotilaita kotimaisine oppainensa. Talosta anastettiin
kalIisarvoisinta omaisuutta, Kordelin vieraineen vangittiin ja heitä lähdettiin viemään pois. Kun tieto tästä
levisi ja apua alkoi saapua eri tahoilta, murhasivat van-
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gitsijat matkall a Kordelinin ja erään hänen vieraansa,
jonka ohessa joitakin paikalle rientäviäkin ottelussa
menetti henkensä. Niin päättyivät päivät m.iehen,
joka, kuten sittemmin näyttäytyi, oli testamentannut
koko 40-50 miljoo~
nan markan oma i~
suutensa
yleisiin
isänmaall isiin tar~
koituksiin, osittain
suoraan työväen~
luokan hyväksi.
Tämä oli esinäy~
tös siihen suurlak~
koon, jonka työväki
aloitti saman marraskuun keskivälissä, kun kansa ja
sen edustajat eivät
täydellisesti alistuneet elilaatuisiin,
osittain erinomaisen
röyhkeästi esitettyihin uhkavMtiSuurlakon aikana kodissansa murhattu
muksiin.
Silloin
maanviljelysneuvos J. G. Bergbom.
pääsivät kaikk i hornan henget irti. Yhteiskunta täydellisesti tyrannisoitiin. Ase-etsintöjen y. m. nimellä toimitettiin kosoita ryöstöjä. Kiristykset olivat samoin tavallisia.
Sadottain ihmisiä vangittiin. Useita" kymmeniä viattomia murhattiin, osittain sangen raa'alla tavalla.
Murhaajien etunenässä kulki eräillä paikkakunnilla
lakkolaisten vankiloista vapauttamia pahantekijöitä.
Viikon päivät tätä hirmuvaltaa kesti, kunnes 50-
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sialistijohtajat huomasivat parhaaksi ' julistaa lakon
päättyneek si.
Mutta olot eivät sillä rauhoittuneet. Olihan huhtikuun 2') p:nä 1917 senaatin si lloinen varapuheenjohtaja Oskari Ta koi eduskunnan istunnossa lausunut,
että valtiollisen vallankumouksen rinnalla oli vielä käymässä syvällekäypä yhteiskunnallinen vaIJankumous.
Hän lisäsi, että työväen luokka vaati . todella seliaisia
uudistuksia, jotka koskevat syvälle yhteisk unnan perustuksiin4. Lokakuun 16 p:nä, sosialidemokraattien
menetettyä enemmist önsä eduskunnassa, Tak oi rurussa
pitämässään puheessa uhk asi, että työväki tun r 3utuu
tmuihin voimakei noihin kuin äänioikeuteen saadaksensa pontta vaatimuksiIl ensa, seistäkseen ja taistellakseen vallankumousvoiton puolesta silloi n, klln hetki
oli tuleva». Näiden kylläkin peittelemättömien sanojen
todellinen sisällys ymmärrettiin täysin vasta myöhemmin. Selvimmin paljasti kortit kansanedustaja Kellosalmi, la usuessansa Viipurin urheilukentällä marraskuun suurlakon aikana : &Nyt tartumme kylmään rautaan». Sellaisen tilanteen vallitessa eduskunta korkeimman vallan haltijana marraskuun loppupäivinä asetti
uuden hallituksen, Pehr Evind Svi nhufvud sen ensimmäisenä miehenä. Senaatti päätti julistaa Suomen itsenäiseksi ja jätti asian eduskunnan vahvistettavaksi,
mikä tapa,htuikin joulukuun 6 p:nä. Mutta työväki
vain edelleen jatkoi hillitsemätöntä mellastamistansa
ja kansan terrorisointia, hallitukselta puuttuessa voimavälineitä sen estämiseen.
KenUesi kouraantuntuvimpana ja räikeimpänä esimerkkinä siitä hirvittävän syvästä alennust ilasta, jo- '
hon yhteiskunta oli saatettu, mainittakoon punaisten
kuulumattoman röyhkeä menettely Uudenmaan lää-
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nin kU\1ernööriä k~ohtaan. Häntä oli suurlakon aikana
koetettu taivuttaa luovuttamaan järjestysvalta punaisi.lle, mutta kun hän luonnollisesti ei siihen suostunut,
pakoitettiin hänet hakemaan turvapaikka lääninvankilasta, josta poistumisen ilmoitettiin tietävän hengen
menettämistä. Ja niin pakoitettiin jäljestyksen ylin
valvoja läänissä piiloutumaan vankilanmuurien sisäpuolelle vielä noin puolitoista kuukautta suurlakon
päätyttyäkin eli tammikuun alkupuolelle I9181 Eipä .
niin ollen voi kummastella, että niiltä miehiltä, jotka
veivät_ ulkovalloille viestin Suomen julistautumisesta
itsenäisek si ja pyysivät sen tunnustamista, tiedusteltiin,
olivatko kertomukset keskeisimmän läänin maaherran
vankina pitämisestä totuuden mukaiset ja miten sellaisten olojen vallitessa lakipohjaista yhteiskuntajärjestystä luultiin voitavan ylläpitää ja- suojella.
Punakaarti kehittyi yhä enemmän valtioksi valtiossa
sosialidemokraattien puolueessa. Suhteet venäläiseen
sotaväkeen kävivät yhä hellemmiksi. Huolimatta järkevämpien vastustuksesta tämä kaarti vähitellen irtautui
puolueen johdosta ja sai suuren enemmistön puolellensa. Lopputulos oli, että puolueessa tapahtuneen
äänestyksen nojalla julistettiin julkinen kapina 27 p ~
tammikuuta I9I8. Ilmeisesti joukot eivät kuitenkaan silloin vielä olleet valmiit tekeillä olevaan ryntäykseen yhteiskuntaa vastaan, mutta 1110tettiin aseveljiin, venäläiseen sotaväkeen, jonka avunannosta oli tehty nimenomainen sopimus ja jonka pelättiin, ellei kapinaa viipymättä aloitettaisi, ehtivän poistua maasta, sen jälkeen
kun Neuvosto-Venäjä oli tunnustanut itsenäisyytemme
ja Brest-Litovskijn rauhanneuvottelut olivat päättyneet.
Niinpä näyttäytyikin, että kapinan alussa täyden kuukauden ajan venäläinen sotaväki, joko punakaartilais-
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ten avulla tai ilman "sitä, suoritti kaikki huomaHavammat sotatoimet kapinoitsijain puolella* ja että punaisten pääasiallisena johtajana koko kapinan ajan voidaan
pitää edellä mainittua Ic6. venäläisen jalkaväkidivisionan päällikk öä eversti Svjetshnikovia, joka venäläisten puolelta sai valtuuden tähän ja jonka punakaartin
johto kapinan aikana nimitti punakaartin ylipäällikön
apulaiseksi ja punakaartin yliohjaajaksi.
Heti kapinan puhjettua asetettiin sopimuksen mukaan venäläisten kanssa Svjetshni kov punaisen kaartin
ylipäälliköksi Tampereen piirissä, kuten käy selville
seuraavasta tkansankomisarioiden neuvoston puheenjohtajan. ja punakaartien ylipäällikön E ero Haapalaisen tiedoituksesta venäläisen aluekomitean puheenjohtajalle Glasunoville: *Tietoonne saan ilmoittaa, että
puolestani täysin hyväksyn yhteisen Tampereen sotavoiman ylipäällikön ja Suomen punaisen kaartin välisen
sopimuksen ja olen sentähden tunnustanut toverin
• eversti Svjetshnikovin punaisen kaartin ylipäälliköksi
Tampereen piiriin. Tästä on sähköteitse ilmoitettu
punaisten esikunnalle Tampereelle•. Glasunov ilmoitti
puolestansa Svjetshnikoville tästä &Suomen senaatin
kanssa tehdystä sopimuksesta~. Mainittu Haapalaisen
Tampereelle lähettämä sähkOsanoma taas oli näin
kuuluva: .Suomp.n Kansan valtuuskunnan Sisäasiainosaston va1tuutettu ja ylipäällikkö tunnustaa toveri,
eversti Svjetshnikovin Tampereen piirissä olevien puna-

* Vrt. M. S. Svjetshnikov; tVallankumous ja kansalaissota
Suomessa 1917-1918t. jossa tekijä sanoo tästä: .Taistelua työväenluokan pUOlesta Suomen valkokaartia vastaan käytiin melkein yksinomaan joukko-osastoilla ja ven:UlI.isten upseerien, sotamiesten ja matruusien johdolla. Tällä voitettiin aikaa ja punakaarti sai järjestyll. taisteluum.
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kaartien yJipäälliköksi hänen samalla ollessa venäläisten joukkojen komentajana~ . Tammik. 31 p. määrättiin
S: kaikkien Tornion ja Hangon välillä olevien venäläisten sotajoukkojen komentajaksi . Seuraavana päivänä Glasunov ilmoitti Svjetshnikoville-, että hän »sai
johtaa punakaartia harkintansa mukaan sekä ryhtyä
aktiivisiin toimiin", Siis täydellinen aseveljeys ja yhteinen johtaja periviholiisemme joukoilla ja Suomen
punakaartiJla!
Tätä taustaa vastaan on katsottava ja sen mukaan
arvosteltava pUllaisten miekkaan tarttuminen sekä
heidän vapaussodanaikainen toimintansa yleensä ja
heidän tihutyönsii erittäin.

P~na;sten

hirmutyöt _

~

•

PUNAISTEN HIRMUTYÖT
1

Suinulan

verilöyly.

Heti kapinan puhjettua toimeenpanivat punaiset
koko joukon hirvittäviä yksityisiä ja joukkomurhia.
Kaikkein kåtalimpia näistä oli se verinäytelmä, joka
suoritettiin Markkulan talossa lähellä Suinulan rautatieasemaa Kangasalan pitäjässä 31 p:nä tammikuuta.
Asian kulku oli seuraava.
Tampereella, jossa pupaisten hirmu valta erittäin
julkeasti rehoitli pitkin loppuvuotta 1917, olivat Iainkuuliaiset kansalaiset henkensä turvaamisen tarkoituksessa ryhtyneet perustamaan suojelusku.ntaa. Sen .
päälliköksi valittiin kapteeni Ernst Söderholm ja apulais'päälIiköksi luutnantti Arvo Södermaim. Erikoisen
innokkaasti olivat Tamperen teknillisen opiston oppilaat ottaneet osaa tähän suojelustoimenpiteeseen ' ja
muodostaneet oman komppaniansa. Mutta aseitten,
varsinkin kiväärien, hankinta oli erittäin vaikeaa ja har, joitukset oli suoritettava salaisesti, punaisten pitäessä
samaan aikaa julkisia harjoituksia ja saaden tarpeelliset aseet venäläiseItä sotaväeltä.
.,
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Kapinan ensi päivästä aloittivat punaiset Tampe*
recUa ajojahdin kaikkia suojelusk untaan kuuluvia koh*
taan. Tämä vainoaminen kiihtyi yhä, kun tammikuun
29 p:nä eräästä iiik ehuoneistosta löydettiin salainen
puhelinjohto, jonka avulla oli oltu yhteydessä valkoisten
kanssa Pohjanmaalia. Punaiset etsivät varsink in suo*
jcluskunnan johtomiehiä. Kapteeni Söderholm ja luutnantti Södermann pelastuivat
vain onnellisten saUumain kautta
joutumasta punaisten käsiin. Kun
Tampereella ei voitu ajatella mi*
tään vastustusta punaista valtaa
vastaan, selvisi samaan aikaan
Söderholmille ja SödermannilI e,
jotka olivat piilouluneet eri paikkoihin, että ainoa mahdollinen
pelastumistapa oli pyrkiä valkoiselle rintamall e. Suojc1uskunta*
laisia kehoitettiin, mikäli heille
Kapteeni
voitiin antaa tieto, seuraamaan
Ernst Söderholm .
mukana. Ti~o ituk set lähtöajasta,
matkasuunnitelmasta, varustuksest a y. m. olivat kui*
tenkin olojen pakosta sangen vaill inaiset ja tulivat
asianomaisille perille osittain ristiriitaisinakin. 1'al11*
mikuun 30 p. illall a lähti kuitenkin yhteensä II4 suojeluskuntalaista eri ryhmissä ja eri kcllonlyönneillä
samoamaan Aitoiahden yl i, päämääränä valkoinen
rintama. Pääosan, 67 miestä, muodosti Tampereen
teknillisen opiston komppania, johtajana opislolaincn
J. Mikkola. Kaikenlaisten seikkailujen jälkeen saapuivat useimmat retkelle lähteneistä seuraavana eli
tammikuun 31 p:n aamuna perin väsyneinä edell ämainittuun Markkulan taloon. Kapteeni Söderholm
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katsoi tarpeelliseksi antaa miesten levätä siellä jonkin aikaa.
I
Mutta tämä lepoaika ei ollut pitkällinen. Pian saapui
viestejä, että rautatien varrella oli nähtävissä epäiltä.
vää liikeht imistä ja
noin klo ro a. p.
huomattiin, eHäpunaiset olivat osittain kiertäneet talon.
Laukausten
vaihto alkoi. Het i
alusta kävi selville,
että suojeluskuntalaiset olivat täydellisesti alakynnessä.
E ikä kummakaan,
sillä heill ä il moitetaan olleen käytettävänään vain yksi
aIDoa kivääri j a
pari
, kolmekymmentä erilaj ista tasku aseUa.
Väärinkäsityksen johdosta
Luutnantti Arvo SÖJermann.

oli heille nimittäin
Tampereella ilmoi-

tettu, että varovaisuuden vuoksi oli matKalle lähdettävä ilman aseita, joita saataisiin Kangasalla. Siinä ei
kuitenkaan onnistuttu.
Kun kolme suojeluskuntalaista oli haavoittunut ja
päällikkö, kapteeni Söderholmkin sortui kuulan lävistämänä, katsottiin antautuminen välttämättömäksi.
Sitä varten lähetettiin parlamentääri neuvottelemaan
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antautumisehdoista Tampereen lentävän punakaartin
päällikön, maalari Waldemar Sammaliston kanssa saatiin suullinen sopimus aikaan, jonka mukaan suojeluskuntalaiset luovuttaisivat aseensa, saaden vakuuden
henkensä ja omaisuutensa säilyttämisestä. Tämän nojalla
punaiset estämättä astuivat Markkulan pihalle, suojeluskutltaiaiset jättivät
aseensa ja asetettiin
seisomaan kahteen riviin. Jo silloin esiintyivät eräät punaiset
erittäin hurjistuneina
ja uhkaavina, muUa
heidän päällikkönsä
Sammalisto sai päättäväisyydellään, uhaten browningilla niitä,
jotka ryhtyisivät väkivaltaisuuksiin, heidät
sillä hetkellä hillityksi.
Wald emar Slnlmalisto.
Mutta kun hän sitten luutnantti Södermaonin kanssa meni talon rakennukseen laatimaan
tehtyä sopimusta kirjalHseen muotoon, ehti paikalle
eräs avuksi lähetetty turkulainen punakaartilais·osasto,
joka sitten kapinan aikana osoitti erinomaista julmuutta ja raakuutta, sekä komennuskunta venäläisiä sotamiehiä, ja silloin pääsivät punaisten eläimelliset intohimot valloilleen. Heill e olikin jo Tampereelta lähdettäessä eräs punakaartin johtomies, Hyrskymurto, antanut määräyksen surmata kaikki mahdoHisesti vangiksi otetut valkokaartilaiset, kuten myöhemmin Qikeudenkäynnissä selvisi. Hirvittävän nä-
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köinen venäläinen sotamies astui suojeluskuntalaisten rivin eteen ja iski muuatta suojeluskuntalaista
sapelilfa päähän. Tämä oli merkinanto yleiseen teUTastukseen. Turkulaiset ensin ja sitten tamperelaisetkin
aloittivat yleisen ampumisen turvattomiasuojeluskuntalaisia kohti, käyttivätpä venäläiset tähän kuularuiskuakino SuojeluskuntaIaiset
kaatuivat suuriin röykkiöihin, osa kuolleina, osa
haavoittuneina, osa heittäytyen maahan, toivoen
siten mahdollisesti säilyvänsä. Jos joku osoitti
elonmerkkiä, ammuttiin
häntä uudelleen tahi
kolhittiin pyssynperillä
tai pistimillä. Kaatuneet fHöstettiin putipuhtaaksL
Sammalisto, kuullessansa laukaukset, ryntäsi
Suinulan murhaajia.
pihalle kauhun valtaamaoa, mutta ei voinut
enaa saada tehtyä te}(emättömäksi. Hän asettui kaa·
tuneitten ja punakaartilaisten väliin, vaatien, että
hän itse, eikä antautuneet , ammuttaisiin. Hän teki
myöskin parhaansa estääksensä väkivallantekoja teu·
rastuksen aikana tai sitä ennen piiloutuneita vastaan ja
onnistui pelastamaan suurimman osan vielä hengissä
olevia.
Sammaliston luvalla lähti suojeluskuntalainen, teknillisen opiston oppilas Eskil PoMn, kahden punakaartilaisen saattamana hakemaan Suinulan rautatiease-
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malta paareja haavoittuneen kapteeni Söderholmi n
kulj ettamista varten. Mutta lähellä asemaa pysäytti
punakaartilaisvartiosto hevosen, jolla PolOn seuralaisineen ajoi, komel'l:si hänet nousemaan reestä ja ampui
hänet ilman muuta.
.
Markkulan pihalla makasivat salakavalasti murhattuina seuraavat 14
Tampereen suoj eluskuntalaista: Karlsson, K.
j., insinööri ; Muukkonen, Valtteri, toimittaja;
Backström, Karl , konttoristi; J anhunen, Eino,
ylioppilas; Kiljunen, T.,
yliop'pilas; sekä Tekl1illisen opiston oppilaista:
Oulasvirta, Ilmari, 00- .
lusta; Tappura, Ahti, Salosta; Nisonen, Paavo,
Turusta; Karlsson, B.,
Turusta; Nurmi, OUo ,
Tyrväältä;
Tammista,
SuinuJan murhaajia.
Lauri, Kouvolasta; Vallin, Erik , Piikkiöstä; Penttintjl'l, Tauno, Kymistä, ja
Peltonen, Eino Oskar, Tampereelta.
Haavoittuneita siellä oli 26. Haavoittuneet ja muut
vangitut suoj eluskuntalaiset vietiin illalla Tamper.eelle.
Antautumissopimus, jonka punakaartilaiset katalasti
rikkoivat, oli kirjallisesti vahvistettuna näin kuuluva:
tSopimus.
Täten on Tampereen punakaartin lentävän osaston
ja Tampereen suojeluskunnan välillä t ehty sopimus,
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että henki ja omaisuutemme on taattu, jonka sitoumuksen nojall a suoj eluskunta antautuu .
• i't'larkkulassa 31. 1. 19J8.
Suoj el u~ u nnan puolesta:

Arvo Södermann.
Edellä olevan sopimuksen vakuutan sitontuvaiseksi:

Waldemar Sammalisto.
Että toisella puolella
oleva sopimus on oikea
sekä allekirjoitukset
Todistavat:
Jaakko J. Mikkola .
Suomela .•'

. L. J

Markkulan talon kolme
palvelijaa, jäävittöSuinulan murhaajia.
mät todistajat, kertoivat
va1tiorikosoikeu~
dessa jutussa eräitä Suinulan murhaaj ia vastaan seuraavaa tästä verinäytelmästä:
Kahakan alkaessa he olivat piiloutuneet. Mutta kun
laukausten vaihto taukbsi, he palasivat jonkin ajan
kuluttua piilopaikastansa. Silloin he huomasivat valkokaartilaisten seisovan kaksinkertaisessa rivissä ja punakaartilaisia heidän edessään. Lisäksi tuli joukko täysissä aseissa olevia punakaartilaisia ja kolme ryssän
sotilaspuvussa olevaa miestä. Tulleet punakaartilaiset, jotka lienevät olleet turkulaisia, olivat elä-
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köötä huutaen ryhtyneet ampumaan aseettomia valkokaartilaisia, todistajain huomaamatta sitä ennen mitää n sanakiistaa. Ampumista ol i kestänyt noin viisi
minuuttia, minkä jälkeen paik all a olleet ryssät ja mel·
kein kaikki punakaartilaiset olivat ryhtyneet ryöstämään kaatuneita ja haavoittuneita, riistäen heiltä
vaatteet Ja jalkineet.
Samoin he huomasivat
punikkien sotkevan pistimilJä ja pyssynperillä
maassa makaavia valkokaartil aisia.
Erityisest i
oli huomio kiintyny t
siihen, kuinka muuan
valkokaartilainen oli a mpumisen jälkeen noussut
ylös ja levittänyt kätensä ik äänkuin armoa
pyytäen.
Tällöin oli
muuan ryssän puvussa
oleva mies rientänyt
Suimdan murhaajia .
valkokaartilaisen luokse
sekä sapelilIaan isk enyt
tät ä kasvoihin, niin että nenä oli irtautunut. Valkokaartilainen oli iskun johdosta tupertunut maahan,
mutta hetkisen kuluttua noussut uudelleen ylös ven ssa palO, jolloin ryss: oli uudell een sivaltanut
häntä päähän; tällöin lyöty oli jälleen kaatunut sen
koommin enää nousematta, ja oli ryssä sen jälkeen jättänyt valkoisen rauhaan . Vähän ajan kuluttua oli sama
valkokaartilainen kovasti valitt aen jälleen yrittänyt
nousta ylös, muUa kuitenkin t aas tupert unut takaisin tantere.elle, josta hä~et . oli korjattu sidottavaksi
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talon asuinrakennukseen. Sittemmin oli hänet yh.
dessä toisten haavoiteUujen kera viety Suinulan ase-.
malle. Tapahtuman jälkeen oli kaikki haavoittunee't kannettu sisälle asuinrakennuk seen, jossa hei·
dän haavansa oli sidottu. Haavoittuneita ja kaatu·
neita ryöstettäessä olivat todistajat kuulleet erään
punikin kysyvän
eräältä makaavalta haavoittuneelta
valkokaartilaiselta:
.Tahdotko elää?
5a.atuaan
kysymykseensä myön·
tävän vastauksen
hän takoi kiväärin
perällä haavoittunutta päähän siksi,
kunnes haavoittunut oli kuollut.
Muuan punakaarSuinulan uhreja.
tilainen oli tullut
s isärak ennuk seen,
jossa kertojat olivat , sekä ol i, ottaen tyhj 5.n patruunahylsyn pois kivääristään, lausu nut : .Selvää me, tytöt,
teemme., jotapaitsi hän myös oli vetänyt tupesta pitkän
verisen sapeli n ja pyyhkinyt sitäsaapasvarsiin. Eräs to·
distaj ista lisäsi, että tampcrelaisetkinottivat osaa ampumiseen. Kun edellämainittu ryssä oli sapelilIaan sivaltanut valkokaartilaista, oli tämä tupertunut maahan toi·
nen puoli kasvoista irrall aan, ja kun haavoittunut oli
useita kertoja yrittänyt nousta ylös, oli ryssä uudelleen lyönyt häntä sape1iUa päähän.
Tämä kuulumaton hirmutyö sai Tampereella olevat
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ulkomaitten konsulit esittämään asianomaiselle paikkakunnan punakaartin johdolle seuraavan vastalauseen:
.Tampereen Työväenjärj estöjen Johtavall e Komitealle.
Me allekirjoittaneet, jotka tällä paikkakunnalla
edustamme Ruot.
sin, Suur-Britannian ja Italian vai·
takuntia, olemm-e
saaneet tietää, että
sitten kun työväenluokkaan kuuluvat

sotilaallisesti ase5telut joukot , joita
kut sutaan

puna-

kaartilaisik si,
ja
porvariluokkaan lukeutuvat asestetut
suojeluskuntalaiset
olivat Kangasalan
pitäjässä
olevan
Suinulan

aseman

Suinulan uhreja.

lähistöllä tapahtuneen aseellisen yhteentörmäyk sen jälkeen keskenään
tehneet sopimuksen siitä, että viimeksimainitut laskisivat aseensa ja heille tätä vastaan taattaisiin
hengen ja omaisuuden koskemattomuus, olivat, suo·
jeluskuntalaisten laskettua aseensa, punakaartilaiset
ja paikalle saapuneet venäläiset sotilaat ampuneet ja
murhanneet heitä, minkä lisäksi avuttomia haavoittuneita on surmattu ja ruumiit ryöstetty.
Tätä niin hyvit:t kaikk ea k..ansainvälistä oikeutta tör-
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keästi loukkaavaa kuin myöskin inhimillisiä tunteita
mitä suurimmassa määrin kuohuHavaa menettelyä vastaan esitämme täten jyrk immän vastalauseemme.
Tämän tulemme me myöskin virallisesti ilmoittamaan ha llituksillemme.
Tampereella, helmikuun z päivänä 1918.
Gösta Sumelius (Ruotsin konsulaa tin sinett i).
Ulla Khiiry (Ital ian kOllsulaatin sinetti).
W:rn Cooke (Englannin konsulaatin sinctii).t
i\laalari Sammalisto, sen punakaartiosaston päällikk ö, joka ensiksi Tampereelta lähetettiin Suinulaan
valkoisia vastaan, on miltei ainoa punaisista, joka tutkimieni oikeudcnk:iymisasiakirjojen todistuksen mukaan esiintyy sy mpaattisessa ja samalla miehekkäässä
valossa. Edellisestä jo näkyy, että hän puolestansa lujasti piti annettua s..'m aa kunniassa ja kaikin tavoin
koetti noudattaa antautumissopimusta. Kun hän näki
miestensä kurjan petoksen, hän, todistajien kertomuk sen mukaan, purskahti äänekkääseen itkuun. Jo
hänen puhtaat kasvonpiirteensäkin erottavat hänet
edullisesti joukostansa. Minull e on yksityisesti kerrottu, että Sammalisto Suinula n häpeätyön johdosta
erosi punakaartista, mutta sitt emmin kuitenkin saatiin siihen uudestaan liittymään . Heti Tampereen valloituk sen jälkeen hän valitettavasti menetti henkensä .
II

joukkomurhat Vihdis s ä.

Vihdissä olivat punaiset jo ennen kapinaa erittäin
röyhkeällä tavalla panneet toimeen lukuisia viljatarkastuksia ja ase-etsintöjä. Kapinan puhjettua he

2'
richuivat kuin pedot , pyydyst ell en ja murhat en PI_
täjän alueen kautta va lkoist en puoJelJ e pyrkiviä nuo.
ria miehiä ja surrnatcn myöskin useita pa ikk akuntalaisia, ryöstöist ä puhu mattakaan.
Valaisevasti kuvan Vihdin punakaartilaisten menettelyä 01kko la n
kartanon omistaja
maa ovil jclysne uvos Emil af Hällström oikeudessa
tapahtuneessa kuulustelussa.
Hän
kertoi, että tammikuun 3::> p:nä tuli

Olkkolaan tietoja,
että lähitei ll ä liikkui kivääreillä asesteHuja miehiä jossakin oudoss..'\ tarkoituksessa. Kun
kertajalla oli ollut
rasittava päivä ja
hän oli jo muuten-

Maanvil jelysneuvJS Emil af Hällsh öm.

kin
aikaisemmin
tapahtuneista punaisten toimeenpanemista a hdis·
teluista tcrveydclt ään j ärkky nyt , valj astutti hän
hevosen ja lähti Vihd in kirkolle lääkäriin, ~I at 
kasta ei kuitenkaa n tullut mitään , sill ä karta non
kujalla oli vastassa kolme asestettua miestä, jotka
kielsivät jatkamasta matkaa. Levottomuutta lisäsi
se seikka, että kertojan renkivouti, joka sa-
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mana aamuna oli kahdella hevoselJa mennyt
kyyditsemään Lopell e pam viittä kertojan kartan9ssa. aamupäiväUä. käynytt ä H elsingistä tullutta
pakolaista, ei ollut vielä kyytimatkalt a palannut.
(Jälkeenpäin oli kertoja kuullut, että heidät oli Pyhäjärvellä tielJä surmattu. Niin pian kuin pakolaiset
olivat lähteneet , oli erään kertojan torpparin poika
salaa vienyt sanan Vihdin punakaartin esikuntaan,
jost a lienee puhelimell a ilmoitettu PyhäjärvelJe, missä
Hongiston kylässä pakolaisten matka tuli .k eskey~ e
tyksi.) Nyt kertoja lähetti t all imiehensä yrittämään
päästä hevosella hakemaan lääkäriä. Se onnistuikin,
kun yksi saartomiehi st~ oli lähtenyt mukaan. Lääkäri saapuikin ill alla, jolloin kertoja jo oli vuoteessaan riisuttuna, mutta vaimonsa ja tyttärensä Elina
sek ä muu väki olivat vielä ylhäällä. J o vähää ennen
kun lääkäri saapui" tuli sisälle myös punakaartilainen
kiväärillä asestettunå. Lääkärin pyynnöstä punainen vahti kuitenkin hetkeksi poistui. Tätä ennen oli
suuri joukko meluavia asestettuja punaisia tu nkeutunut kartal}<;m päärakennukseen, joka on kaksikerroksinen ja käsittää 17 huonetta. Punaiset olivat
panneet toimeen kaikki paik at · käsittävän kot ietsinnän, joka kesti noin 2 1/ 2 tuntia.
Kun lääkärin vielä oll essa kertojan huoneessa kaksi
punaista tuli sisälle tiedustelemaan, oliko piilossa kiväärejä, johon kertoja vastasi kieltävästi, poistuivat
miehet. Lääk äri oli ollut pakoitettu vaatimaan miehiä olemaan siivosti kertojan sydänvian vuoksi. Uudelleen tuli huoneeseen kaksi tuntematonta aseellista punaista, vaatien hekin kiväärejä luovuteUavaksi. Kertoja otaksui lääk ärin tavanneen nämäkin
ja kehoittaneen heitä käyttäytymään siivommin,
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koska siltä tuntuikin. Hieman pitemmän väliajan jäl~
keen, joka kului kotitarkastukseen ja hävilystyöhön
erittäinkin kertojan makuukamarin yläpuolella olevassa kalliita kokoelmia - ja antiikkia tavaraa sisältä~
vässä . huoneessa,
tuli kolmas tunte~
maton punajoukko,
.5-7 miestä, tuoden
vinniltä löytämänsä
vanhan, toistakymmentä vuotta sitten
ostetun \Vinchester~
kiväärin laatikon,
mikä kivääri oli
joskus aikaisemmin
joutunut kertojan
vanhimmalle po~
jalle, Eljas af Häll~
strömille, Kourl an
kartanoon. Punaiset olivat hyvin
kiukkuisia ja uh~
kaavaisia j akiusasi~
vat kertojaa kauan,
Eljas af Hällström.
niin että kertojalo .
puita pitkään kat~
soi heidän silmiinsä ja kehoitti vaikka ampumaan hänet,
elleivät uskoneet selitystä. Ol i taasen väliaika, jonka
kuluessa kertojan palveluksessa oleva konttoristi·agro~
noomi Edvin Malmström, nenä ja kasvot verta vuQtaen lyönnistä pyssynperällä, kuten hän sanoi, tuli
kertojan huoneeseen ja hautoi kylmällä vedellä kasvojaan, kunnes vuoto tyrehtyi. Hetken kuluttua tuli
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kaksi lyhyenläntää, hartiakasta punaista huoneeseen
ja kysyi kääntyen Mahnströmiin, missä aseet ovat ja
missä kel larin avain. Nojaten väsyneesti sohvan sel~
kää vasten Malmström virkkoi: .nIinä en ..tiedä». Silloin miehet ottivat ~almst römiä käsi puolesta k·iinni ja
raahasivat hänet juoksujalkaa huoneesta. Kuultiin
pian kaksi lauk austa, mahdc llisesti eteisestä. Hetken
jälkeen tuli Malmström Tva af
Hä llströmin taluttamana kertojan ma kuuhuoneen viereiseen
huoneeseen, johon nyt kertojakin vuoteestaan hypähdcttyään
kiiruhti. !\Iaaten selällään vie,raskamarin vuoteel la 'Malmström
virkkoi silloin kertojalIe: .De ha
skjutit mig i hjärtah. Muuta ei
Malmström kyennyt lisäämään,
paitsi sanaa tKesis., jolla lienee
Arkkitehti Walter Thome. tarkoittanut oma;stensa osoi·
tetta Sipoo n pitäjässä, josta,
l{esis-nimisestä talosta, hän oli kotoisin. Kun kertoja oli
mennyt takaisin vuoteeseen, tuli vielä useita punakaartilaisia slsaan NaJmstr{min Juok se, amI=ucn häneen laukauk sen. Het i sen jälkeen kuului kolinaa, joka
ilmeisesti johtui siitä, että punaiset viskasivat l\lalmströmin ruumiin lattialle, josta ruumis sitten Iöydcttiinkin . Ovi avatt iin kertojan huoneeseen, jossa silloin olivat kertojan vaimo ja tytär. Huoneeseen tuli
useita punarosvoja, joita siellä lopulta ol i ainakin
viisI. Miehet a lkoivat taasen hyvin uhkaavina tiukata kel tojalta kiväärejä, vaikka kertoja vakuuttamalla vakuutti, ettei hänell ä kiväärejä ollut. Yk si joukosta si lloin virkkoi: . Viedään naiset poist, ja teki lä-

hestyvän liikk een kertojan tytärtä kohti, joka, samoin kuin kertoja n vaimo, vain a lkoi suojata yhä lähemmin kertojaa. Tyttärensä oli virkkanut: . Tytär ei
jätä isäänsä" ja kun tytär vielä hiljaisella äänell ä rukoillen kääntyi Jumalan puoleen, punaiset aivan kuin
mykistyivät äänettömiksi, minkä jälkeen yksi heistä
virkkoi: .TämmÖistä ei ole ennen nähty. ja . Kirjoitetaan kuitti.. Kuitin kirjoittaminen tarkoitti sitä, että
kun punaiset olivat ryöstäneet
elintarpeita, he tahtoivat julkeudessaan vielä tehdä senkin
siinä muodossa, että se olisi
tullut kertojan puolelta muodollisesti hyväksytyksi. Kun
kertoja ei jaksanut kirjoittaa,
teki sen hänen tyttärensä ja
lipun (kuitin) ottivat punarosMels.:'1nhoita ja
vot. Viereisestä kamarista
William
Thomt .
kertoja kuuli juuri miesten poistultua sanat: .Tuo olisi ammuttava, ettei enää saisi rääkätä alustalaisiaant,
minkä myöskin kertojan vaimo kuuli, ja lisäksi kuului toisen miehen vastaus: .Taitaa toi vanha jo muutoinkin kuolla.. - Vähitellen punakaartilaiset, joista
joku vielä myöhemminkin oli kurkistanut sisään huoneeseen, poistuivat kartanosta hävitys-, ryöstö ja
murhat yönsä jälkeen. - Sittemmin, noin viikon ajan
kuluessa, punakaartilaisia k ävi kartanossa aina tuon
tuostakin suurin joukoinkin, m. m. jo seuraavana
aamuna pyh äjärveläisiä, jotka kuitenkin jo aJoitettuaan tark astuk sen keskeyttivät sen kuultuaan,
että sellainen jo oli tapahtunut. Kertojan kuuleman
Pnah1n blnDlltJÖ\ - •

mukaan Juuri samat miehet, jotka kävivät kertojaa
a.hdistamassa ja Malmströmin surmaamassa, samana
yönä jatkoivat matkaan5<'l kertojan omistamaan Kour'Ian kartanoon, jossa silloin tapettiin kertojan poika
maisteri Eljas af Hällström.
Maanvilj elysneuvos af Hällström, tunnettu ja vaikutusvaltainen isänmaanystävä ja itsenäisyysmies, ei
milloinkaan toipunut näistä
punakapinanaikaisista hirveistä
koettelemuksista. Hän oli äkkiä muuttunut tutisevaksi vanhukseksi, jonka elämän päivät
päättyivät vuonna 1924.
Samaan aikaan paikkakunnalla tapahtuneista, jos mahdollista vieläkin hirvittävämmistä tihutöistä, antoi eräs
puna vanki kuulustelussa seuArkkitehti Ivar Thoml!.
raavan kuvauksen:
Kertoja näki työväentalolla,
luultavast i helmikuun 1 p. , kymmenen herrasmiehen
näköistä vankia, jciden sanottiin olevan maantiellä
pidätettyjä suoj eluskuntalaisia. Tutkintojen välillä
heitä pahoinpideltiin julmasti hakkaamalla rautaketjuilla. Erästä vankia ammuttiin re\·olveriUa, niin että
poski halk esi.
Paikall e saapui myös Lopen pitäjän Läyliäisten kylän ja Hyvinkään punakaartiosastoja. Nämä vaativat kiihkeästi saada viedä vangit mukanansa, mutta
sitä paikallinen esikunta aluk si esteli. Talon pihalle
kokoontui kuitenkin neljä päällikköä, niiden joukossa
Vihdin kirkonkylän punakaartiosasten johtaja, ja niistä
er äs otti komentovallan, huutaen tnyt lähdetään •.

Hän järjesti joukkueen siten, et tä ensimmäiseksi tulivat hyvinkääläiset punaiset, sitten vangit, sen jälkeen Läyliäisten miehet ja viimeiseksi vihtil äiset.
Kuljettiin hevosilla, joita oli yli viisikymmentä. Kun
oli ajettu 2 å 3 kilometriä ja ehditty
sille paikalle, jossa
Nummelaan
ja
Ojakkalaan johta\'at valtamaantiet
erkancvat
toisistansa, pysähtyi kulkue Nummelan tien
varrelle. Siellä komennettiin kaikki
kymmenen vankia
riviin ja, sen mukaan kuin kertoja
saaUueen '
peräpaassa ollen voi
nähdä, joko Läyliäisten tai HyvinYlioppilas Erik Castr~n.
kään miehet ampuivat vankeja. Yhdeksän heistä kaatui heti. Yhteen
vielä seisoallaan olevaan ja jo maassa makaa"iin kohdistettiin edelleen useita laukauk sia. Sitten ruumiit,
joilta otettiin kengät jalasta, kasatti in ja peitettiin
havuilla.
Sen jälkeen jatkettiin matkaa Nummelaan. Sikäläisen työväentalon salin parvekkeella oli yksitoista
vankia, joista kertoja tunsi vain paikkakunnan poliisikonstaapelin. Kulkueen johtajat vaativat näitäkin vankeja mukaansa, jota paikallinen esik unta vas-
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tusb, koska sen mielestä vangit oli vietävä Helsinkiin. Sillä välin, kun kertoja oli käynyt läheisessä kahvilassa, oli kuitenkin nämäkin vangit kuljetettu saattueen kera ja jonkin matkan päässä ammuttu. Murhatuilta olivat kertomuksen mukaan teloittajat riistäneet rahat ja kaikki mitä oli irtisaatavaa. Kaiken
tämän tapahduttua kyytimiehet saivat hevosineen rekineen palata koteihinsa.
Virallisten ilmoitusten mukaan murhattiin Vihdissä, paitsi useita paikkakuntalaisia, Helsingistä pohjoiseen pyrkivät: fil. tohtori Holger Rancken, maisterit
Carl Finnilä ja K Erik Ehrström" arkkitehdit Walter
ja Ivar Thome, metsänhoitajat W. G. Thome ja A.
Wegelius, arkkitehti V. A. Hollo, ylioppilaat M. S.
Gadolin, E . V. Grandell, Toivo Heyno, Arvid Mielck,
Ch. G. ~derho lm , H olger Boström, Olof Strandberg,
Ii Vuoristo, Erik Castren ja Söderström .

.
'

III

Lopen murhat.
Lopen pitäjässä punakaartilaiset surmasivat useita
heidän epäsuosioonsa yleensä joutuneita tai yksityisten kostonhimosta heille ilmiannettuja kansalaisia.
Sikäläisiä tapahtumia kapinan aikana läheltä seurannut paikkakuntalainen on antanut käytettäväkseni tarkan selostuksen näistä hirmutöistä. Kun tämä esitys samalla kuvaa vastaavia oloja ylimalkaankin ~pu
naisessa Suomessa», otan sen, kuitenkin osittain lyhennettynä, tähän.
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Jo marraskuun lakon aikana 1917 kerrottiin Lopen
punaisten johtomiesten suunnitelleen heille vastenmielisten henkilöiden murhaamista. Sitä varten oli J okiniemen työväentalolla laadittu oikein lista näistä henkilöistä. Listaa ei ole koskaan saatu valkoisten käsiin, mutta siinä mainittiin olleen yli 30 nimeä. Lakon loppuminen keskeytti murhatuumat siksi kertaa.
Mutta kun kapina seuraavan tammi-helmikuun
vaihteessa alkoi, katsoivat punaiset johtomiehet ajan
tulleen .panna aikeensa täytäntöön. Uhreiksi aiotut
olivat kyllä kuulleet näistä hankkeista huhu puheita,
mutta monikin heistä piti sellaisia hirmutöitä mahdottomina. Mutta kun ilmeistä oli, että aseellinen taistelu oli tulossa, pitivät muutamat pitäjän valkoiset
kaksi neuvottelukokousta, toisen Leppälahdella, toisen Hernemäellä, metsänvartija Laakson luona. Niissä
keskusteltiin siitä, voisiko paikkakunnalle saada aikaan mitään aseellista toimintaa laillisen esivallan puolesta. Mutta kun ei paikkakunnalla tiedetty löytyvän muuta kuin 3-4 sotilaskivääriä, päätettiin toistaiseksi, kun muistettiin, että Riihimäellä oli punaisilla liittolaisina lO,rco venäläistä soti lasta, jäädä odotA
tavalle kannalle. Kokouksissa olivat saapuvilla maanviljelijä, vapaaherra Lauri A. Yrj6-Koskinen, metsänvartija Lenni Laakso, apteekinoppilas Törnvall, kotiopettaja Paul sekä nimismies Thessman (pakolainen
HyvinkääItä).
Perjantaina helmikuun 1 p. sattui tapaus, joka oli
omansa antamaan varoituksen porvareill e. Illalla saapui viisi naamioitua miestä maanviljelijä Joh. Harrin taloon Sajaniemen kylässä. Ovi oli lukossa, mutta
kun he hellittämättä kolkuttivat, avattiin se viimein. jolloin yksi naamioiduista ampui takaapäin
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isäntä.'i niskaan, niin että luoti tuli ules alaleuasta
murskaten lCllkaluun. Isäntä kaatui heti tainnoksissa maahan ja punaiset rOiS1 uivat luullen nähtävästi hänen kuolleen. Mutta isäntä vietiin kunnan
sairaalaan, joutui siellä heti hyvään hoitoon ja on parantunut täysin terveeksi. Keitä naamioidut miehet
olivat, ei tiedetä, mutta omista kehumistaan päättäen
ampu ja oli eräs sikäläinen tunnettu huligaani.
Lauantaina helmikuun 2 p. noin puolen päivän aikaan otti tämän kertomuk sen laatija aivan sattumalta puhelimen kuulotorven korvaansa ja kuuli
seuraavan keskustelun: . Halloo, onko ]okiniemen esikunnassa? - On. - Minä olen Otto Pihlajisto täältä
Läyl iäisiltä. Valitkaa sellaisista tovereisfa, jotka eivät
vähiä säikähdä, lentävä osasto ja. harjoitelkaa sitä oikein ahkeraan tänään. Minä tulen huomenna sinne
keskipitäjälle ja sitten pannaan siellä toimeen vähän
isdmni
.' suursiivo us •.
Eikä tarvinnut kauan ajatella, mitä selJainen aiottu
suursiivous tarkoitti. Kuulija il moitti vaimollensa aikovansa kadota joksikin ajaksi. Myöskin hän kehoitti läheisiä ystäviänsä tulemaan mukaan. Ilmoitti
muillekin lähellä oteville tuttavillensa uhkaavasta
vaarasta ja lähetti sanan kauempana asU\'ilIe.
Lauantai-iltana
kertoja lähti kolmen ystävänsä
,
kanssa astelemaan sovittuun piilopaikkaan. Aseina
heillä oli yksi manlicher-kivääri, yksi hirvikuulilla ladattu haulikko ja kaksi kirvestä. Maanantai-aamuna
kuulivat piiloutuneet Hevosojan kylästä villiä hurraamista. Saivat myöhemmin kuulla, että sieltä silloin lähti J okiniemen punak aartin esikuntaan muutamia miehiä, jotka oli määrätty lentävään osastoon.
Saman päi\l:än illalla ruoantuojan mukana saapuneessa
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kirjeessä ilmoitettiin, että kuusi piilossa olevien läheistä ystävää oli sinä päivänä tapettu. Kaht a piiloutunutta oli myös haeskeItu sekä kotca että lähiasunnoista.
Itse murhatapauk sia joutui kertojan vaimo lähel tä
seuraamaan. Hän oli lähtenyt klo 10 aamulla Lopenkylän Ättyksen taloon. H än istui juuri Attyksen talossa emännän kanssa juomassa kahvia (isäntä oli
myös pari päivää ennemmin paennut metsiin), kun
taloon marssi yhdek sän-miehinen punak,aartilaisjoukko,
nähtävästi koko hyvi.i ssä nousuhumalassa. He etsivät isäntää sekä asunto- ja ulkohuoneista että ullakoita. Kun ei isäntää mistään löytynyt, järjestyivät
miehet pihalla kahteen rivi in ja lähtivät marssimaan
pappilaa kohti.
.j,
Ättykseltä kertoj an vaimo lähti tapaamaan rouva
Viia M"åkistä, jonka oli kuullut saaneen hermokohta uksen jonkin puhelimesta saadun tiedon johdosta. Mutta
kun hän matkalla sai kuulla, ettei rouva Mäkinen ollut
kotonaan, vaan kunnansai raalassa, meni hän sinne.
Kohta hänen sairaalaan saavuttuansa juoksi sinne
eräs Mäkisten uskottu palvelija järkytettynä kertomaan, että. nyt ne ampuivat isännän. - Kun kertojan vaimo lähti kiirehtimään kotia kohti, kuului hänen kulkiessaan kunnantuvan ohitse sisältä laukaus ja
hänen päästyään kappal een matkaa eteenpäin tuotiin häntä vastaan keikalla kauppias Bergströmin
ruumista.
Itse murhat tapahtuivat seuraavall a tavalla, mikäli kapinan jälkeen saatiin selville. Murhapäivän
aamuksi oli ]okiniemen työväen talolle kutsuttu joukko
sellaisia punikkeja, jotka *eivät vähiä säikähdä».
Heille ilmoitettiin, että oli tarkoituksena lähettää
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tästä maailmasta pois useita työväen vihollisia ja lah·
tarien ystäviä. Muutamia, jot.ka eivät suostuneet
lähtemään siihen toimeen, pilkattiin raukoik si j. n. e.
Lopulta lä hti matkaa n yhdeksän paikkakunnalta kotoi·
sin olevaa tai siell ä
oleskelevaa puna·
kaartilaista, päällikkönä Otto Koi·
Iin, paatunut yksisilmäinen roisto.
Murhaajajoukko
I.ä hti työväentalolta
liikkeell e vähää ennen klo Ie . Matka11a he poikk esivat
Lopen apteekkiin,
ottaen sieHä pari
litraa spriitä, jotka
sitten mielten rohkaisemiseksi nautittiin. Mentiin ensin Ättykselle, ja
kun ei isäntää siellä
Kirkkoherra J. H . Tuori.
tavattu kotona, lähdettiin pappilaan.
Kirkkoherra J. H. Tuori makasi sairaana vuoteessaan, kun murhaajat saapuivat. Kaksi miestä jäi
ulkopuolelle vartioi maan ovia, muut seit semän menivät sisään. Eteisessä he tapasivat pappilan naiset , vanhan rovast inna Tuorin, rouva Aaltion (0. s.
Tuori) ja vanhan pal velijan. Molemmat vanhat
naiset väistyivät itkien, kun heitä käskettiin pois,
mutta rouva Aaltio juoksi isänsä v\1oteen luo,

41

ja noilla seitsemällä murhaajaJIa oli täysi työ, ennenkuin saivat hänet raahatuksi ulos. Itse Tuori makasi liikkumatta kädet ristissä rinnalla, puhumatta
sanaakaan, silmin vain seuraten murhaajien liikkeitä.
Saatuaan rouva Aaltion ulos murhaajat sulkivat oven
ja heti senjälkeen kuului makuuhuoneesta kaksi laukausta, jonka perästä murhaajat poistuivat. Kun
omaiset riensivät Tuorin luo, oli koko vuode tulessa.
Hirvipanos oli aivan vierest ä ammuUuna sytyttänyt
vuodevaatteet. Kun tuli oli sammutettu ja haavoitettua ruvettiin tark astamaan, huomattiin, että toinen laukaus oli ammuttu pään ja toin~n ruumiin läpi
rinnan kohdalta, niin että m. m. toinen käsivarsi oli
murskana. Noin 20 rui n. liikkuivat vielä vainajan silmät, mutta mitään hän ei puhunut.
Ulos tultuaan murhaajat jakaantuivat. Osa heistä
meni metsänvartija Lenni Laakson luo. Hänellä
olisi ollut viejä viime minuuUeinakin tilaisuus paeta,
mutta hän sanoi vain vaimolleen: . )linä en ole tehnyt kellekään mitään pahaa)). Kun murhaajat astuivat sisään, veisteli Laakso juuri jotakin puuesinettä.
Täälläkin työnnettiin vaimo ja pikku poika toiseen
huoneeseen ja sitten ammuttiin Laaksoa sydämen läpi.
Toinen osa petoja lähti Uotilaan maanvilj eli jä Juho
Mäkisen luo. Tämä oli juuri ehtinyt tulla hyvästä piilopaikastaan erään ulkohuoneen ullakoita ja
oJi makuuhnoneessaan, kun murhaajat tulivat sisään.
Ketään sivullista el ollut saapuvilla. Hänet ammuttön ilman muuta.
r•••
Kolmas osa joukkueesta meni kunnantuvalle. Siellä
oli koolla elintarvelautakunta, ja sen sihteeri, ylioppilas Laakso, istui kirjoittamassa pöytänsä ääressä,
kun punakaartilaiset astuivat sisään. Kuultuaan ky-
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symyksen: . Missä on Ilmari Laakso? kysytty nousi
seisomaan ja vastasi rohkeasti: .Tässä minä olen. . Samassa ojensi eräs julmuri pyssynsä ja ampui hirvikuulalla Laaksoa otsaan, niin .että pää murskaantui
muodottomaksi ja aivot valuivat ulos. Laak so kuoli
silmänräpäyksessä.
Vastapäisellä puolella maantietä on kauppias Emil
Bergströmin puoti. ]0 aamusta alkaen oli puodissa vetelehtinyt eräs punakaartilainen . Mies oli nähtävästi
pantu sinne vahtimaan, ettei Bergström pääsisi karkuun, sillä hän katosi heti, kun toisia punakaartilaisia
astui ~u otiin . Nämä vaativat kauppias Bergströmiä
seuraamaan heitä työväen talolle. .Minä otan ensin
palttoon päälleni., sanoi Bergström. .EHepä taida
sitä tällä matkalla tarvitat, huomautti eräs pilkallisesti. Bergströmin omaiset luulivat, että oli kysymys jostakin pakkoluovutuksesta eivätkä osanneet
olla peloissaan perheen isän hengestä. Saattue lähti
kulkemaan ]okiniemen työväentaloa kohti , Bergström
edellä. Tultuaan lähelle Lopen kirkkoa saattajat py- .
sähtyivät äkkiä .ja ampuivat ilman mitään varoitusta
Bergströmiä. Laukauksista lienee ainakin yksi sato
tunut sydämeen.
Tällä välin oli joku paikkakunnan sosialisteista,
joka ei tällaisia hirmutöitä hyväksynyt, soittanut Hämeenlinnan esikunnalle, jonka alainen Lopen esikunta
oli, ja pyytänyt heitä lopettamaan murhat. En tiedä,
mikä Hämeenlinnan kapinoitsijain mieli todellisuudessa
lienee ollut, varmaa vain on, että sieltä annettiin käsky
ottaa murhaajat kiinni ja saattaa heidät vallankumoustuomioistuimen tuomittavaksi. Tosiasiassa tämä käsky
oli kuitenkin silkkaa narrinpeliä, sillä sen täyttämistä
ei millään tavoin valvottu eikä näitä murhaajia kos-
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kaan punaisten vallankumousoikeudessa edes syytetty, saati sitten tuomittu, vaan esiintyivät he edelleenkin punakaartin sankareina eri toimissa ja eri
rintamilla. Mutta se seuraus määräyksestä oli, että
murhaaminen ainakin toistaiseksi lopetettiin ja murhaajat palasivat esikuntaansa.
Kuudes murhatuista loppelaisista surmattiin samana päivänä kuin . muutkin, 4. 2. 1918, mutta ulkopuolella oman pitäjän rajoja. Nimismies A. A. Forsten oli saanut ~ jo edellisellä viikolla nähdä, että hän
oli erityisen huomion esineenä. Punakaartin »kapteeni. Aukusti Pihlajisto oli käynyt Ojajoella suutari A. Elorannan ja vuokraaja K. Seppälän kanssa,
jolle Forsten aina oli osoittanut mitä suurinta hyvyyttä. He olivat siellä muun muassa penkone~t
nimismiehen arkiston ja hänen hallussaan olleet asia_
kirjat, joissa tilaisuuksissa paperien joukosta katosi
rahakirjeitä tuhansien markkojen arvosta. Nimismies
Forsten päätti paeta kahden poikansa kanssa (toinen
20-, toinen 6-vuotias). Hän hankki itselleen jonkinlaisen kulku passin ja niin he lähtivät hevosella Rengon kautta Hämeenlinnaa kohti. :Mutta Renkoon tultaessa hän arveli viisaimmaksi muuttaa suuntaa ja
kääntyi ajamaan sille metsäseudulle, jossa Lopen,
Rengon, Tammelan, Hattulan, ja Kalvolan metsämaat yhtyvät. Siellä hän oli yötä eräässä torpassa ja
istui juuri poikineen syömässä aamiaista, kun torpan nlko-ovi äkkiä aukeni ja ulkopuolella seisoi rivi
punakaartilaisia pyssyt ojennettuina häntä kohden.
Kun Forsten pisti kätensä poveensa ottaakseen sieltä
passinsa, ampuivat punakaartilaiset yhteislaukauksen
ja Forsten kaatui kuolleena poikansa syliin. Punakaartilaiset jättivät kuitenkin molemmat pojat henkiin.
c
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Lauantaina helmikuun 9 päivänä päättivät kertoja
ja hänen toverinsa pistäytyä piilopaikastansa, etäises~ä heinäladosta, myöhään illalla kotiinsa, tervehtimään omaisiansa. Kaksi heistä, jotka pelkäsivät terveytensä rupeavan kärsimään tästä metsäläiselämästä
ja joilla sitä paitsi katsottiin olevan vähemmän hengenvaaraa, päätti jäädä kotiin, mutta toiset kaksi palasivat seuraavana iltana suojapaikkaansa. Pakolaisille ilmoitettiin nim, salateitse, että jos he heti palaavat kotiin, punakaarti takaa heille hengen turvallisuuden. Elleivät he palaa, lähetetään koko Lopen
punakaarti heitä hakemaan, ja silloin ei heitä pelasta
mikään. Vaikka pakolaiset eivät luottaneetkaan näihin takeisiin, päättivät he kuitenkin lopulta kotiväkensä turvallisuuden vuoksi suostua tulemaan kotiin.
Sittemmin ei heitä pahemmin ahdisteltu. Tosin käytiin varsinkin toisen luona usein ryöstämässä ruokatarpeita, ja- melkein joka yö kiertelivät talojen ympärillä aseelliset ratsupatrullit. Vasta kim kapina rupesi "loppumaan, alkoi tilanne taas käydä vaaralliseksi. Tiedettiin punaisten suunnittelevan kylien ja
talojen polttamista ja valkoisten miesten tappamista
ennen pakoaan. Punaisten sellaiset aikomukset menivät kuitenkin myttyyn saksalaisten nopean avuksitulon vuoksi.

l\Iurhajoukon johtaja Lätlin eli Rollin saatiin kapinan jälkeisenä kesänä vangituksi ja asetettiin valtiorikosoikeudessa vastaamaan ilkitöistänsä. Tuomioistuimen pöytäkirjat jutussa KoIlinia vastaan todistavat osaltansa edelläolevan kertomuksen oikeaksi'. Kollin myönsi kuuluneensa sakkiin ja olieensa mukana sen
käydessä pappilassa, mutta kielsijohtaneensa joukkuetta
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tai ottaneensa osaa kirkkoherra Tuorin murhaan. Selvästi näytettiin kuitenkin oikeudessa, että Kollin oli
esiintynyt &lentävän murhakolonnam päällikkönä ja

ollut osallisena murhaan.
Edellämainittu rouva Aalt io kertoi , kuultuna ilman
valaa, että murhaajajoukko ryntäsi pappilaan, KolIin etumaisena, tuntuen heistä vahva väkijuomain
löyhkä. Miehet kysyivät, miksi ei ole ilm~itettu, että
talossa on aseita, johon rva A. vastasi, että siitä on
tehty ilmoitus Jokiniemen punakaartiin. ,Mutta siitä
buolimatta rva Aaltio ja 'hänen äitinsä karkoitettHn
huoneesta, jolloin rva A:ta useita kertoja tähdättiin kiväärillä, ja murha pantiin toimeen.
Valtiorikosoikeus tuomitsi Kollinin kuolemaan ja
valtiorikosylioik eus vahvisti tuomion. I{un Kollin
yritti karata, tuli hän ammu tuk si.
Toisista Lopcn mu rhakolonnan jäsenistä jotkut mcnettivät henk ensä, toiset pääsivät karkaamaan Venäjälle ja pari tuomittiin pitkäaikaiseen kuritushuonevankeuteen. Yksi heistä on jo armahduksen nojalla
voinut palata kotiseudullensa ja toinenkin näistä hirviöistä saataneen pian takaisin sinne.

IV
joukk om u rha Orip ään kankaalla.
Helmikuun 4 p. aamulla kulki noin y :--miehinen
uestettu punakaartil aisjoukkue kymmenkunnalla hevosella Loimaalta Oripään pitäjään. Ehdittyänsä Tampnelta johtavan tien risteykseen he kohtasivat erään
tilaJlisen pojan, joka surmattiin - mistä syystä, ei

.
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tai ottaneensa osaa kirkkoherra Tuorin murhaan. Selvästi näytettiin kuitenkin oikeudessa, et tä Kollin oli
esiintynyt . lentävän murhakolonnam päällikk önä ja
ollut osallisena murhaan,
Edellämainittu rouva Aaltio kertoi, kuultuna ilman
valaa, että murhaajajoukko ryntäsi pappilaan, Kollin etumaisena, tuntuen heistä vahva väkijuomain
loyhkä. Miehet kysyivät, miksi ei ole ilm~ itettu, että
talossa on aseita, johon rva A. vastasi, että siitä on
tehty ilmoitus J okiniemen punakaartiin. ,Mutta siitä
buolimatta rva Aaltio ja "hänen äitinsä karkoitettiin
huoneesta, jolloin rva A:ta useita kertoja tähdättiin kj·
väärill ä, ja murha pantiin toimeen.
VaItiorikosoikeus tuomitsi Kollinin kuolemaa n ja
valtiorikosylioikeus

vahvisti tuomion.

Kun Koiiin

yritti karata, tuli hän ammutuk si.
Toisista Lopen murhakolonnan jäsenistä jot kut menettivät henkensä, toiset pääsivät karkaamaan VenäjälJe ja pari tuomittiin pitkäaikaiseen kuritushuonevankeuteen. Yk si heist ä on jo armahduksen nojalla
voinut palata kotiseudullensa ja t oinenkin näistä hirvi6istä saataneen pian takaisin sinne.

IV
j ouk ko murha Or i pään kankaalla.

Helmikuun 4 p. aamulla kulki noin y '-miehinen
asestettu punakaart ilaisjoukkue kymmenkunnalla hevosella Loimaalta Oripään pitäjään. Ehdittyänsä Tam)ereelta johtavan tien risteykseen he kohtasivat erään
tilalJisen pojan, joka surmattiin - mistä syystä, ei
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käy selville oikeudenkäyntiasiakirjoista. Miestä Qli pidelty niin pahoin, että suolet olivat tulleet ulos. Heitettyänsä ruumiin aidan yli metsään, seurue jatkoi
matkaansa. Ori päässä majoituttiin työväentalolle.
Siellä säilyttivät paikkakunnan punaiset yhdeksä~ samana päivänä vangittua miestä, jotka olivat olleet
matkalla valkoiselle rintamalle. H ajanaisen kuulustelun jälkeen yllämainitut punakaartilaiset veivät nämä
·vangit Oripään kankaalle ja tapFoivat heidät kaikki
siellä, Jättäen ruumiit maantien varrelle, sittenkuin
ne oli ryöstetty niin perinpohjin, ettei niillä enää
ollut yllään muuta kuin alusvaatteet. Yhdeltä oli
lyöty pää pitkittäin halki, niin että aivot olivat vuotaneet ulos. Murhaajajoukkueen johtaja kertoi kuulustelussa, että kankaan keskikohdalle päästyä ruvettiin vaatimaan vankien ampumista. Kaikki vangit
komennettiin reestä, jolloin muutamia heistä heti
amm'uttiin, kun taas toiset pakoitettiin menemään
tien viereen ammuttaviksi. Konttoristi Toivo Kolari oli juuri ennen ampumistaan huudahtanut menevänsä kuolemaan isänmaan puolesta. Eräs syy tetyistä mainitsi, että jotkut mukana olleet olivat paheksuneet menettelyä, mutta toiset taas olivat naureskelleet ja lasketelleet pilajuttuja retkestä.
Murhaajia johti levyseppä Vanne, entisen Venäjän alammaisen aviolapsi, joka oli toiminut venäjänkie1cn tulkkina, ollut patteritöissä, kuulunut työväen ammattiyhdistyksiin, Turun miliisiin ja sitten
punakaartiin. Oikeudenkäynnissä häntä vastaan kaksi
luotettavaa talolJista kertoi, että he mainittuna murhapäivänä sattumalta kuunnellessansa puhelinkeskusteluja olivat kuulleet erään miehen pyytävän puhelua
Turkuun ja siell ä Johansson-nimistä puhelimeen. Ori-
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plis'lä puhuja oli ilmoittanut olevansa Vanne ja lauJohanssonille: "Kuules, meill' on täällä vankeja,
mitäs me niitten kans' tehrään? ja senjälkeen, alentaen ään'äflsä, lisännyt hyvin pirullisella äänenpainolla: tAjaisimmeks' ne korpeem? Tällöin Johansson
vastannut: . Mit äs sellaisia perkeleitä pidätte, ei
ole muuta kuin kulutusta ja vaivaa..
,
Mainittu Johansson, ent. aliupseeri, oli hänkin levyammatiltaan, oli toiminut johtavassa asemassa
miliisilaitok sessa, ollut sikäläisen punakaartin

:~:~::::"~ jäsen ja ollut yleensä vilkkaassa yhteis-~t

venäläisten kanssa.
Useimmat niistä Oripään murhaajista, jotka saatuomioistuimessa asetettiin vastaamaan
olivat olleet linnoitustöissä. Eräs
lleiltä oli tuomittu useita kertoja varkaudesta, poliIIin vastustamisesta sekä taposta kahdeksaksi vuo~
. . . kuritushuoneeseen. Yhden osanotosta tähän
syytetyn äiti kirjoittaa, kuten oi~
osoittavat , Tammisaaren sota~
päällikölle: .Syy, että hän ja monet kym~
rehelliset Suomen miehet ottivat osaa
kurjaan kapinaan, oli niinkuin tunnetaan en~
sosialidemokraattisen sanomalehdistön tunnot~
katala, vuosikymmenien aikana harjoittama kiija tosiasiain vääristeleminen, joka kaikki t a. muka köyhälistön tilan parantamiseksi, sekä
jttOlllmin kapinan alettua äärimmäinen pakko, niin
sen, joka kieltäytyi, oli aivan mahdoton silloin
yhteiskunnassa elää..
Oripiän murhissa oli osallisina Yläneen, Loimaan,
ja Forssan punakaartilaisia. Murhia jatkui
koko kapinan ajan. Muun muassa

••
siellä huhtikuulla surmattiin kaksi ylioppi'låsta, Knaapinen ja Koskinen. Eräs todistaja kertoi yhden näiden .ylioppilaiden murhaajan todist a jan kuuli en Jausuneen, että me ylioppilaat olivat erittäiJ! kylmä\'erisiä, kun käskivät ampua ylemmäk!'>it.

Vanhakartano.

v
j oukkomurha Porin ly s eon pihamaalla.

Helmikuun 5 p. oli Porin maaseurakunnassa si jaitsevaan Vanhakartano-nimiseen suureen taloon kokoontunut I I suojeluskuntalaista, niistä 8 Luvialta,
1 Porin maascurakunnasta ja 2 Porista, jotka eivät
olleet onnistuneet yrityksessään päästä valkoiselle dn-"
tama11e. Luullen siellä olevan suuren määrän suojeluskuntalaisia oli heitä vastaan Porista lähetetty venäläisiä sotilaita ja punakaartilaisia, varustettuina muun

"

muassa parilla tykillä. Perille saavuttuansa punaiset
alkoivat ampua kartanoa tykeillä ja kun ampumista
jatkui vielä seuraavana aamuna, katsoivat suojeluskuntalaiset olevansa pakoitettuja antautumaan. Heidät riisuttiin aseista, vangittiin ja rääkäten vietiin
Poriin. Siell ä heidät asetettiin lyseon pihamaalle,

Porin lyseon piha.

jossa venäläiset ja punakaartilaiset vielä samana patvänä surmasivat heidät kaikki. Vanhakartano joutui
perinpohjaisen ryöstön alaisel.:si.
Eräs punakaartilainen, kuultuna valtiorikosoikeudessa ilman vaJaa, kertoi tapahtumasta seuraavaa:
Todistaja oli Porin Iyseolla helmikuun 6 päivänä, kun
vangitut yksitoista suojeluskuntalaista Vanhastakartanosta tuotiin sinne. Vangit kuljetettiin pihalle Nikolainkadun puoleisesta portista ja asetettiin kaikki rinnakkain riviin pihalle, kasvot kohti Iyseota. Ensin riisuttiin vangeilta palttoot, takit, lakit ja kengit sekä
ainakin muutamilta sukatkin. Todistaja näki edelleen,
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miten venäläiset sotilaat komensivat vangituista yhden
kertallaan menemään ulkohuoneen eteen, missä a mpujat, joita oli kolme suomalaista -ja kak si tai kolme
sotilasta, erään muun venäläisen komentaessa yhteislaukauksilJa surmasivat vangit. Suomalaiset olivat 01~eet lähinnä ja venäläiset olivat käskeneet heidät kanssaan ampumaan, mutta olisivat he aivan hyvin voineet kieltäytyäkin .

•

Vl

Ko ske n tehtaalla vangittujen murlla.
Helmikuun 22 p. vangitti in asuonoissaan Perniön
Koskella ja v}etiin Turkuun Kosken tehtaan toimitusjohtaja:, insinööri Albert von Julio, ja isännöitsijä Alvar
J oha_nsson sekä ) nsinöörit tIennan I:Iellen ja Kristian
St röm, Teijon tehtaalta, jotka kaksi viimemainittua olj vat saapuneet Kosk elle erästä neuvottelua varten.
Turussa heidät kaikk i ammuttiin sikälälsellä juutalaisten haut ausmaalla.
Eräs murhaajista, sekatyömies Perniöstä, kertoi kuulustelussa, että hänen ollessaan Kosken asemalla päämajassa useampien muiden punakaartilaisten kanssa,
oli eräs heidän esimiehensä käskenyt miesten lähteä
mukaan insinööri von J ulinin luokse. Sinne tultuansa
sama mies oli käskenyt von JuHnin ja siellä olevien
Strömin ja Helenin seuraamaan heitä asemalle, ju~
Iistaen heidät samalla vangituiksi. Asemalle oli jonkin
ajan k·uluttua tuotu myöskin isännöitsi jä J ohansson,
ja kaikki vangit oli viety vartioituna aseman odotussaliin. IIlemmäll ä Turun junan saavuttua 'esimies oli

"

määrännyt avuksensa kuusi punakaartilaista viemään
vankeja Turkuun . Sinne saavutt uaan he lähtivät asemalta jalkaisin 'Merikoululle, jossa oli punaisten joku
päämaja. Merikolllulle tultuansa eräät vartijat olivat menneet sisälle, toisten jäädessä
"ankien kanssa ulkopuolelle. J onkin
ajan kuluttua sisällemcnneet olivat
palanneet vankien
luokse, jolloin kaikin olivat lähteneet
kävelemään.
Pitemmän
matkaa
kuljettuaan
kaupungi n ulkopuolelle
maantietä pitkin he
olivat tulleet hautausmaan luokse,
jolloin olivat kääntyneet vasemmalle
ja kulkeneet sik si,
Vuori- insinöUrl Albert von juUn.
kunnes metsä oli
.\
tullut vastaan. Tällöin oli vankien käsketty pysähtyä,
ja s.'lmalla joku oli antanut määräyksen ampua, jolloin
kaikki muut olivat ampuneet paitsi kertojaa, jolta
patruuna.t putosivat kiväärin 'makasi inista, kun se oli
auennut. Hän oli kuitenkin heti uudelleen täyttänyt
kiväärinsä makasiinin ja ampunut kaksi tai kolme laukausta maahan kaatuneita vankeja kohden. Kun
heistä pari vielä oli korahdellut, oli hän uudell een laukaissut kiväärinsä heitä kohden. Ampumisen tapah-
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duttua olivat kaikki menneet tarkastamaan ruumiita,
jolloin'kertoja oli ottanut isännöitsijä J ohansso nin taskusta kellon, heittäen sen kuitepkin heti pois, kun
huomasi sen rikkinäiseksi. Hautausmaalta he olivat
suoraan menneet Merikoululle, missä syötyään olivat ruvenneet levolle ja aamujunalla lähteneet takaisin Koskelie.
Mistä syystä punakaartilaiset ottivat hengen uhreiltansa, kävi selville Kosken murhien johdosta pidetyssä kuulustelussa. Eräs todistaja kertoi, että muuan
punakaartilainen oli murhan Jälkeen sanonut olevansa
ios. von JuHnin murhaamisesta niin iloinen kuin
ihminen voi olla, selittäen ilonsa sillä tavalla, että
kaikki, jotka ovat punakaartiin kuuluneet, nyt saavat maaosuuden itselleen.
Teinen todistaja ilmoitti, että eräs punakaartilairen
oli murhan tapahduttua hänelle lausunut: ~No, mitä
sinä nyt ajattelet kun Jumal a kaatui? , tark oittaen
von Julinin murhaa, ja vielä lisännyt, tettei ne herrat
k estä Amerik an leipää, vaikka he itse sitä siitä toimittavat., viitaten täIlä punaisten kesken paikkakunnalla vallitsevaan käsitykseen, että herrat olivat
Amerikasta viljan sijasta tilanneet aseita.
Kolmas todistaja kertoi, että joku päivä ennen
insinööri von JuHnin vangitsemista kertojan taloon oli
tullut eräs punakaartilainen, joka asw kertojan maalla.
Tällöin oli tullut puheeksi eräs juuri sitä ennen tapahtunut murha. Sen johdosta kertoja oli ryhtynyt
tiedustelemaan omaa tulevaa kohtaloaan, jolloin punakaartilainen· oli 'Sanonut: .En minä sinusta tiedä, ei
sinulla taida olla niin pahoja asioita, mutta 'nsinööri
von JuUnin on toista. sillä hänellä on niin paljon asioitat.
Punakaartilainen sanoi tarkoittavansa .asioilla. m. m.
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sitä, että von JuHn oli sanonut eräälle alustalaiselle, joka
oli pyytänyt häneltä olkia karjaansa varten, kuitenkaan
niitä saamatta, »ettei sitä tiedä, vaikka ihmisetkin
vielä saisivat syödä olkial}. Epäillen, että insinööri von
JuHn oli lähettänyt jonkun valkoiselle puolelle, punakaartilainen oli kiihtymistään kiihtynyt ja vähänväliä kiroillen lisännyt, että l}kyllä se insinööri on tarettaval}.
Neljäs todistaja kertoi,että kun hän eräältä Koskeila vangittujen murhaajalta kysyi, miten he saivat
herrat kulkemaan, tämä vastasi : »Kyllä ne kulkee, kun
pistää perslihaksiio)}. - Muitakin vielä ruokottomampia, äärettömän raakuuden ilmauksia kävi esille oikeudenkäynnissä tästä murhasta.
Ruumiintutkimuksessa näyttäytyi, että insinööri von

J ulinia oli monella tavoin rääkäUy ja että hänen kuolemansakin jälkeen oli jatkettu pahoinpitelyä.

VII
Noormarkussa vangittujen j.oukkomurha.

Kapinan alussa saapui eräs 'Venäläinen sotilasosasto
Noormarkkuun, asettuen Ahlström-yhtiön upeaan konttoriin ja Ahlström-suvun asumuksiin. l\Iitä huoneissa
oli irtonaista, pengottiin ja osittain särjettiin, ja parasta tavaraa otettiin mielin määrin mukaan, kun
osasto sieltä pian hävisi. Sijaan tulleet punaiset sitten hävittivät ja lopulta veivät muassaan vielä osan
jälellä olevasta omaisuudesta. Osia siitä löydettiin kapinan jälkeen punaisilta eri seuduilta, jopa Itä-Suomestakin.
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Punaiset olivat vanginncet paikkakunnalla asuvia,
etupäässä Ahlström-yhtiön henkilökuntaan kuuluvia,
sekä kartanonomistaja Rafael Ahlströmin, joka, vaikka
muualla asuvalla, sattumalta oleskeli paikkak unnalla.
Kun valkoiset alkoivat läbenneJlä Noormarkkua, päätti vät pu naiset murhata suuren osan vangeistansa.
Svrmaamisen piti
tapahtua matkalla
Poriin, jonne vang it muka oli lähe-

tettävä
t utkittaYksityisen
viksi.
kertomuksen mukaan oli 28:sta alkujaan vangitusta
IO päästetty irti useimmat ilman lähemmin mainittua '

tai ymmärrettävää
syytä - ja jälellä
Ahlströmin huoneita punaisten jälj ilttl.

olevat

18

aiottu

surmata. l\'lill ä perusteill a valinta oli tapahtunut, ei ole helppo arvata.
Yksi vietäviksi määrätty kieltäytyi lähtemästä mat·
kalle, viitaten ontuma·vikaansa, ja siihen punaiset 10·
puita tyytyivät, vaikka heidän vihansa oli kohdistunut
erikoisest i häneen. Luullaan hänet jätetyn, jottei aiko·
mus surmata vietävät oli si ollut ilmeinen, kun ei oli~i
voitu edes väittää, että hän oli yrittänyt karata. Toinen
eloon jääneistä oli naiskontt oristi, jota pu naiset eivät
sittemmi n tahtoneet mukaa n. Surmaamismääräyksen
antoi vankien saåttajille Aarrc-niminen työmies, paik·
kakunna lla majailevan &Helsingin punakaartin vapaa'-

ehtoisen komppanian. päällikkö, mutta käsky oli ilmeisesti alkujaan lähtöisin Porin rintaman silloisesta
ylipäälliköstä ~Iäk i sestä· , kuten Aarrckin väitti.
·Matkalle lähdettiin 10 p. maaliskuuta. Kun vanki·
sa.attue oli saapunut Kolinahteelle Poriin johtavalla
maantiellä, ryhtyivät vartijat yhtäkkiä ampumaan
vankcjansa,
surmatcn kaikki 16.
Murhaan otti osaa
myöskin eräitä Porista vastaantulevia punakaartilaisia. Siten henk ensä
mencttäneet
olivat: kartanonomistaja Hafael Ahlström, konttoristit
W. Lucandcr, T.
~fo l ander, K
W.
R:\berg, Frans Sipilä,YrjöHernberg, Ahlströmin huonei ta punaisten jlll jUt:!.
Fredr. Blom ja G.
F. Jansson, sahanhoitaja N. Lindfors, kauppias Juho Friberg, agronoomi Lauri Paasiko~i, yliopp. Axel GrandeJl,
opcttaja Jussi Ahonen, puutarhurit KanI Wes§""man ja
I{arl Grönholm sekä metsänvartija Arttud Kauranen.
·Murhaajia ei rangaistu, vaikka P.orin sosialidemokraattiscn sanomalehden toimittaja Uksila sitä julkisesti vaati, ja murha on siis katsottava tapahtuneeksi
punaisten pääjohdon suostu muk sella. Surmamääräyksen antaja Aarre, synt. Davidsson, joka Noormarkussa esii ntyi venäläisen upseerin puvussa, on papin-

*

Vr!. toimittaja Uksilan kertomusta

$.

104.
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todistuksen mukaan seuraavall a tavoin ansioitunut:
tuomittu 1907 ensikert. varkaudesta, sisältäen tör~
keän varkauden, 1908 toiskert. varkaudesta, 1909 va~
rastetun tavaran kätkemisen uusimisesta jatkuvaa
laatua, 1913 luvattomasta viinan myynnistä, 1914
kolmesta eri pahoinpitelystä 4 vuotta 9 kuukautta kuri~
tushuonetta. Armahduskirjan no~
jalla vapautettu 24.
II . 1917.
Aarre tosin kielSi
kehoittaneensa
saattajia murhaan,
mut ta hänen syyllisyytensä tuli toteen näytetyksi ja
hän siitä tuomituksi kuolemaan,
joka
rangaistus
kuitenkin armahAhlströmin huoneita punaisten jllljiltll.
dusmääräysten nojalla vaihdettiin elinkauliseksi kuritushuonerangaistukseksi. Armonanomuksessa valtiorikosylioikeudelle
Aarre lausuu , että nälkä ja työttömyys pakoittivat
hänet lmnakaartiin. tEn ole koskaan kuulunut siihen
(sosialidemokraattiseen) puolueeseent... tminä olen
aina rakastanut isänmaatani ennen kaikkeat (1)

VIII
Valkeakoskelaisten murhat.

Huhtikuun alkupuolella punaiset määräsivät kaikki
Etelä-Hämeen määräikäiset miehet rintamalle tai pak-
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kotöihin. Tätä käskyä ei kuitenkaan yleensä noudatettu. Sen johdosta muun muassa Sääksmäen V~ lkca
koske1Ja 15 p. mainittua kuuta vangittiin kolmisenkymmentä henk eä, etupäässä paperitehtaan virkailijoita ja muita paikkakunnan huomattavia henkilöitä.
Näistä vietiin Valkeakosken t ehtaan teknillinen johtaja, vapaaherra J arl Gunnar Carpelan ja tehtaan insinööri J ohan Sebastian Niska
suoraa päätä Viialan asemaJle
ja sieltä Riihimäell e, josta piti
mentämän teluriville. . 17 p.
Riihimäen punakaartin esikunta kuitenkin määräsi vangit ammuttaviksi. Murhaaminen tapahtui erään tähän ri·
kokseen osallisen kuulustelussa
antaman kertomuksen mukaan
siten, että etukäteen lähetettiin kaksi miestä . mäkeen.
Rafael Ahlström.
hautaa kaivamaan. Urkkija(~uuluu V II lukuun.)
osaston päällikk ö, eräs helsinkiläinen vakuutusasiamies, julisti kuolemantuomion "angeiJle ja määräsi tuomion t äytänlöönpanij at, niiden joukossa työläisen LiiSa Laurellin Valkeakoskelta. P äruJikk ö
itse johti saattuetta. Puolen kilometrin päässä asemalta
joukkue tapasi haudan"almistajat, jotka olivat kai·
vaneet matalan kuopan maahan. Päällikkö komensi
nyt vangit kuopan reunalle, kysyen heilt ä, montako he
tulisivat ta ppa maan, elleivät itse tulisi tapetuik si.
Siihen ei paroo ni Carpelan vastannut mitään, mutta
insinööri Niska lausui: ,Ei ketään.. Päällikkö komensi nyt saattajat ampuma-asentoon ja laukaisemaan, kun hän oli laskenut kolmeen. Sen jälkeen
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kaikki ampuivat yhteislaukauksen vankeja kohden.
l\lurhattujen vaatteet, rahat ja arvoesineet anastettiin . Vaimo Lauren sai osalJensa 50 markkaa rahaa,
parooni Carpelanin sormuksen ja kengät, jotka viimeksimainitut hän heti pani jalkaansa. Lopuksi ruumiit heitettiin kuoppaan ja peitettiin kivillä ja sammalilla.
'
Toiset valkeakoskelaiset vangit kuljetettiin jalan
~noin 25 kil~~et~in pituisen matkan l\Ietsäkansaksi nilmitetyssä kyläryhmässä sijait sevaan Nuutin taloon,
~Jossa oli punaisten esikunta. Vanhimmat vangeista,
~tehtaankasööri Adolf Ferdinand Pehrman ja kontto:1;isti Gustaf Gabriel Nyqvist, jotka matkasta,olivat perrin uupuneet, päätettiin päälliköiltä saatujen mää[räysten nojalla hyödyttöminä oitis lopettaa. Pehrman
;ja Nyqvist vietiin 17 p. huhtikuuta »ketjuuno, joka
' merkitsi tappap1fsta.
Samaan aikaan määrättiin toiset vangit läheiseen
Konhon kartanoon erilaisia töitä suorittamaan. Pian
alettiin yhä tarkemmin seurata ylipäällikkö Eino
Rahjan ohjeita, joita hän syytettyjen kertomuksen
mukaan käydessään Nuutilan esikunnassa oli vankeihin nähden antanut, nim. »mHä perkelettä te vankeja
minulle raastatte, minä ne kuitenkin tapan, niin että
toimikaa vankeja kohden tästälähin oman päänne mukaan, tappakaa ne pois~. J o 20 p. murhattiin taas
kaksi näitä vankeja, tehtaan insinööri Torsten Robert
von Wendt ja kanavankaitsija Johan Erik Ohlsson .
Muutamia päiviä myöhemmin, kun punaiset olivat
huomanneet välttämättömäksi peräytyä, päättivät he
yhdellä kertaa murhata kokonaista .kymmenen näitä
silloin· Konhon kartanolla pakkotyössä: olevia .. vankeja. ·Murha suoritettiin 24 p. huhtikuuta siten, että

59

päällikköjen määräämät punakaartilaiset menivät vankien luo työpaikalle ja kehoittivat heitä valitsemaan
joukostansa yllämainitun määrän. Kymmenen vapaaehtoisesti esiinastunutta vietiin sitten venheWä kartanon lähellä olevan salmen eteläpuolelle erään mutahaudan reunalle, asetettiin riviin ja heihin kohdistettiin yhteislaukaus. Vangeista lähti kuitenkin jo rivissä oleva pastori Niilo l\'lustala viime hetkellä juoksemaan karkuun eivätkä häneen kohdistetut laukaukset
osuneet. Muut yhdeksän vankia menettivät siinä henkensä. Murhasta syytetyt kertoivat tutkinnossa, että
uhrit olivat kukin puristaneet vierustoverinsa kättä jäähyväisiksi, toisten heistä samalla käsillään peittäessä
kasvonsa, toisten taas paljastaessa rintansa. Vain yksi
oli ampujilta pyytänyt, vaikka turhaan, armoa köyhän perheensä tähden. Ruumiit oli ryöstetty. Nämä
siten murhatut olivat insinööri Alb. Fr. Palmgren,
metsänhoitaja A. V. Sjöström, konttoristit K. G. E.
Nyman, L. S. Gcdenhjelm, Edgar Bergroth, G. Lindgren ja K Elfving, teollisuuskoululainen Paul ' R.
jästerberg ja tehtailija Kaarlo Urho. - Samana päivänä murbattiin vielä jälelläolevat viisi vankia joku osa vangeista oli ennemmin päästetty vapaaksi
tai onnistunut karkaamaan.
Kaikkiaan ilmoitettiin Metsäkansassa kapinan aikana murhatuksi 23 henkeä. Osan niistä epäiltiin olevan yhteistoiminnassa valkoisten kanssa, suurin osa
tapettiin ilmeisesti vain järjettömän verenhimon tyydyttämiseksi. Jonkun kerrottiin joutuneen vainon esineeksi syystä, että oli muka pahoin kohdellut työmiehiänsä, toinen kun oli kieltäytynyt ottamasta
jotakuta työhön, kolmas sen vuoksi, että oli ottanut
eräältä salametsästäjältä hirven lihat j. n. e. Murhien
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täytäntöönpanijoina esiintyivät pääasiallisesti paikkakunnalla majailevat Hyvink ään pahamaineiset punakaartilaiset. Ennen peräytymistänsä punaiset olivat
vietä päälle päätteeksi paloöljyä käyttäen sytyttäneet tuleen suurimman osan Metsäkansan taloja, heidän päällikköjensä juovuspäissään mellastaessa.

IX
Mustialan oppilaiden murhat.

"

Mustialan maanviljeJyscpiston oppilaat joutuivat punaisten erikoisen vainon esineik si. Viisi heistä surmattiin Urjalan punakaartin esikunnan määräyk sestä
helmikuun 4 p. mainitun pitäjän Laukselan kylän

alueella olevalla Lehmussuolla. Eräs murhaajista kertoi kuulustelussa, että uhreilta riisuttiin vaatteet ja
kysyttiin, tahtoivatko tulla ammutuik si vai lopetetuiksi pistimin. Neljä valitsi kuoleman pistimellä,
yksi ampumalla. Siltä, jonka kertoja oJi valinnut
surmattavaksensa, hän oli riisunut takin, jonka jälkeen uhri käänti selkänsä kertojaan ja käski ampua.
tMelun välttämiseksi~ kertoja kuitenkin työnsi pistimen keskelle uhrin sel kää, jolloin tämä ääntä päästämättä kaatui. Maassa makaavan ja kaiketi jo kuolleen ruumiiseen kertoja vielä varmuudeksi iski toisen
kerran. Toisetkin tapettiin samalla tavoin; yksi kuitenkin, joka koetti pakenemalla pelastua, ammuttiin.
Ruumiit kaivettiin suohon.
Huhtikuun 19 p. ilmaantui aseistettuja punakaartilaisia 1.lustialaan, vaatien että opiston oppilaiden oli

61

seurattava heit ä tutkittavaksi Forssaan. Sieltä vietiin oppilaat kuitenkin samana päivänä junalla Toijala."1.n, jossa pidettiin jonkinlainen kuulustelu. Seuraavana päivänä lähdettiin heitä y nnä eräitä muita
vankeja viemään junalla, kuten sanottiin, Riihimäelle.
Vartijoina oli junassa noIn 15 Helsingin punakaartin
1:0 rykmentin I V:n
pataljoonan
I:n
komppanian miestä. Tämän komppanian päällikkönä
toimi venäläinen
sotilas Sergej St rahov, olematta hän
kuitenkaan silloin
saattueessa
mukana. Vangit asetettiin avonaisen
tavaravaunun toiseen päähän; toiAarne Sohlberg.
seen
sijoittuivat
vartijat . Jo matkalle lähdettäessä kävi saattajien julkcista puheista selville, mik ä matk an oikea tarkoitus oli. Kun juna oli kulkenut muutamia minuutteja, astui eräs vartijoista, jota
hänen tovf'rinsa kutsuivat tChapliniksit, esill e ja kääntyi
vangitun Mustialan oppilaan Aarne Sohlbergin puoleen,
tiedustellen, oliko hän tehtailija Sohlbergin poika Relsingistä. Kun Sohlberg vastasi, että hänen isänsä oli
kuollut, lausui kysyjä, että ~ntä oli hänen ollessansa
SohlbergiUa ty.össä kohdeltu pahoin, ja että nyt saa
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nuori Sohlberg kuolla. Samalla mies, huudahtaen:
~Aha , perkele, tulit sinäkin kiinni ~, a mpui Sohlhrgin,
riist\ häneltä vaatteet, jalkineet, kellon ja rahat, sekä
heitti ruumiin vaunusta radan varrelle. Tämän jälkeen alkoi vankien yleinen ampuminen ja pistimellä
teu rastaminen. Muutamat hyppäsivät' täyttä vauhtia
kulkevasta junasta ja vaikka heitä samasta ja toisesta vaunusta ammuttiin, pelast ui jokunen. Haavoittuneet lopetettiin pistimellä. Lopulta jätettiin
henkiin eräitä, joiden "jotk ut saattajat arvelivat oikeastansa kuuluvan työväk een. Murhatuilta riistettiin kaikki omaisuus ja ruumiit työnnettiin ulos vaunusta. Riihimäell e saavuttaessa oli vaunun lattia tulvillaan_ verta. Eloonjääneet pakoitettiin punaisten
rintamapa lvel uk seen. Erään tiedonannon mukaan oli
vankiep lukumäärä 35 Mustialan oppilasta ja 4 muuta.
Näistä oli säästynyt yhteensä I J. .
Oikeudenkäynneissä eräitä näitä murhaajia vastaan kävi ylläolevan lisäksi selville, että saattajat olivat Toij alan esikunnalta saaneet surmaamiskäskyn
tai ainak in siihen suuntaa n käyvän kehoituk sen: Todi sfajain kertomuksen mukaan oli m. In. eräs vartijoista pistänyt kiväärin pistimellä yhtä vankia ensin
reiteen ja sitten vatsaan ja lopulta, uhrin kehoituksesta, ampunut t ämän. Toista oli sama murhaaja pistänyt pistimE!lIä rintaan ja sitten heiluttanut pistintään edestakaisin pistimen ollessa rinnassa kiinni,
kunnes onneton oli kuollut. Kolmatta, jota oli ammuttu, oli ·sama ·mies, uhrin vielä oHessa hengissä ja
selällään maaten, kivääristään irroittamallaan pistimellä iskenyt rintaan, niin että pistin oli lävistäen ruumiin tarttunut lattiaan kiinni. Muuan syytetyistä
murhaajista kertoi" kuulustelussa. että puheenalaiseeo·
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komppaniaan kuului m. m. n. s. l)Koiton anarkisti-

sakki», ja että nämä eivät juuri uskaltaneet mennä
tulilinjalle, mutta ryöstivät ja murhasivat sitä innokkaammin rintaman takana.

x
jUflamurhat.

Samanlaisia junamurhia, kuin ~Iustialan maanviljelysopiston oppilaita kohdanneet, näyttävät punakaartilaiset tehneen usein. Tavaksi näkyi käyneen, että junassa kuljetettavat uhrit asetettiin avoimen oven eteen
ja ammuttiin siten, että ruumis putosi vaunusta radalle. Siten ei ollut sen enempää vaivaa surmatuista.
Oikeudenkäyntiasiakirjat kertovat tällaisia murhia

tapahtuneen m. m. helmikuun keskivaiheilla Turusta
Tampereelle kulkevassa punakaarfilaisjunassa.

Ur-

jalan asemalta otettiin neljä vankia mukaan ja asetettiin heidät kaksittain eri vaunuihin. Vartijoita varoitettiin päästämästä vankeja elävänä. Kun oli kuljettu . jokin matka, komennettiin toisessa vaunussa
säilytetyistä vangeista toinen avoimelle ovelle ja ammuttiin, kaatuen ruumis ulos vaunusta. Sitten tuli
toisen vuoro. Kun hän ensi laukauksesta suistui sisään päin, siirrettiin hänet lähemmäs ovea ja ' saatiinkin toisella laukauksella keikahtamaan radalle. Toi~
sesta vaunusta kuului myös laukauksia. Sosialistilehdet kertoivat heti sen jälkeen, että radalta oli löydetty kuusi miehen ruumista .
. Näiden murhien päätoimeenpanijasta kertoo papintodistus, että hänet oli ' tuomittu väkivallasta vitka~

\
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miestä vastaan vankeuteen, kahden poliisin väkivaltaisesta pitelemisestä vuodeksi ja yhdeksäksi kuukaude~si kuri tushuoneeseen
ja sakotettu näpistelystä
y . m. Turun piiriesikunnan vakoiluosasto ilmoitti
syyttäjälle, että mies oli syypää lukemattomiin ryöstöihin, m. m. eräässä tapauksessa hävittäen omaisuutta I,50,OOO markan arvosta, ja oli tuominnut
erään henkilön kuolemaa n, joka tuomio pant iin täytäntöön, y. m. VaItiorikosoikeus tuomitsi miehen kahdesta murhasta menettämään henkensä, joka tuomio kuitenkin armahduksen nojalla lievennettiin elinkautiseksi kuritushuonerangaistukseksi,

.

Xl

Murhat Riihimäen kasarmeilla.
Huhtikuun 22 p:nä, noin viisi tuntia ennen saksalaisten vapauttajien saapumista, tapahtui Riihimäellä
sijaitsevilJa ent. venäläisten sotiJaskasarmeilla hirvittävä siellä säilytettyjen valkoisten vankien teurastaminen. Täälläkin punaisten murharaivo nousi ylimmilleen juuri heidän pakohetkellänsä.
Kun ankara räjähdys oli kuulunut eteIästäpäin,
huomasivat kasarmirakennuksen n:o 18 yläkcrrokseen
sijoitetut lähipitäjistä kootut vangit yht'äkkiä, että
asestetut punakaartilajs~t, osoUaen erityistä hermost umista, muodostivat ketjun rakennuksen ympärille.
Vangit aavistivat pahinta, ja kun punaiset vaativat
heitä pihaJle, he kieltäytyivät lähtemästä huoneista.
Silloin punaisten päällikkö antoi käskyn ampua sieltä

täältä suoj aa hakevia vankeja. Ensin huoneisiin saapuneet punaiset eivät siihen kuitenkaan tahtoneet
suostua, jolloin heidän päällikkönsä lähti hal ukk aampia hak emaan . Pian hän palasi mukanaan joukko
mies- ja naispunakaartilaisia. Päällikkö paljasti sapelinsa ja komensi ampumaan. Vankien heittäytyessä
maahan tai piiloutuessa pi larien ja huonekaluj en
taakse, toisten taas armoa rukoillessa, ryhdyttiin nyt
heitä ampumaan ja siten menetti 8 å 9 heistä henkensä. Sen jälkeen jälellä olevat saatiin poistumaan
huoneista ja punaiset lähtivät viemään heitä Ri ihimäen rautatieasemall e päin - kentiesi juuri siinä tarkoituk sessa, josta puhutaan jälki katsauksessa sivulla 99 .
Ylläoleva kävi selville oikeusj utussa erästä näihin
murhiin osallista pun akaartilaista vastaan.

XII
H irmuleol Kouvolan- Korian murllakes ku ksess a.

Kouvolan-Korian seudulla oli koko kapinan ajan
olemassa todelli nen murhak eskus. Siell ä toimi eräs
punaisten teloitustuomioistuin, jota yleensä sanottiin ))murhakomiteak s i ~, vaikk a sillä punaisten kesken
oli J>toverioikeudem kaunis nimi. On todettu, että
siellä murhattiin ainakin neljät1äsataa henkeä. Kymiyhtiön paik kakunnalla asuvat johtomiehet ja virkailijat olivat punaisten vihan ja koston erikoisena esineenä. Heitä surmattiin koko joukko · toistakymPunaisten IIIr mutyöt -

~
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mentä. Helmik. 20 p. otettiin Voikan tehtaan isännöitsi jän H. H. J. Norrmanin ja kolmen työnjohtajan
henki. Huhtik. 25 p. surmatt iin Kymiyhtiön alijohtaja Bertel Gripenhrg sekä yhtiön virkamiehet 'hovioikeudenneuvos K. E. Saxcn, insinöörit W. Lönegren,
J. E. Bruun ja H. \\1. M. Timgren, konttoripäällikkö
G. E. Sand man ja prokuristi A. O. Forss ynnä jarrumiehenpoika V. A. Nisula. Tästä
hirvittävästä verityöstä on eräs
l'
murhaajista,
lääkintävääpeli
J ohan Edvard Nurminen, poliisiku u!us ~e1ussa antanut seuraa"an kertomuksen:
Eräänäiltapäivänä huhtikuun
lopulla oli Korian komendantille
Aret Sundströmille l{otlvolasla
ilmoitett u p~helimitse Korian
esikunt aan, että Kouvolasta vieIs:lnnllitsij:l
lä samana päivänä lähetetään
H. H . Normnn.
rautateitse vankeja KorialIe,
minkä Sundström oli heti ilmoittanutkertojalle sekä pyytänyt häntä asemalle vankeja
katsomaan. Kello 6 tni 7 aikaan kertoja ol i mcnnytkin
uteliaisuudesta lähelle Korian asemaa ja nähnyt asestettuj en punakaartilaisten saatlavan kahdeksaa vankia asemalt a kasarmilIe päin. Vangeista oli kertoja tuntenut Kymintehtaan insinöörit Bruunin ja Lönegrenin sekä hovioikeudenneuvos SaxCnin. Vankien saattajista ei kertoja tuntenut muita kuin Sundströmin ja
useimmat näistä noin 15 miehestä lienevät olleet er ään
Kokon johtamasta helsinkiläisestä kompraniasta, joka
siihen aikaan majaili Korian asemalla. Sundst römin
johdolla vangit oli viety pää\"artioon, loka sijaitsi lä-

•
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hinnä asemaa olevassa kasarmirakennuksessa, ja ovet
lukittuaan Sundström oli jättänyt erään miehen vahtiin. Sen jälkeen Sundström oli esikunnassa tarjoillut väkijuomia esikunnan jäsenille sekä myösk in kertojaJle ja muille, jatkuen tarjoilua ainakin vielä yhdeksännellä tunnilla. Miehet olivat jonkin verran juovuksissa. Kertoja oli pysytellyt enimmäkseen omassa
huoneessaan, joka oli esikunnan vieressä ja jonne Sundström oli tuonut väkijuomia,
eikä sen vuok si kuullut, oliko
esikunnassa keskusteltu vankien murhaamisesta, multa
kertoj asta tuntui sil tä, että
kaikki siellä olleet olivat si itä
tiet oisia. Sundst röm ja pari
muuta esik unnan jäsentä olivat käyneet ulkona ja jonkin
ajan kuluttua palattuaan sa- johtaja BerlcIGri~nbcrg.
noneet, että paikka on katsottu, mistä kertoja ol i päässyt siihen käsitykseen, että he olivat käyneet tarkastamassa paikkaa,
jossa vangit murhatt aisiin. Tämän jälkeen oli pari
kolme esikunnan jäsentä lähtenyt esikunnasta suoraan murhapaikalle sekä Sundst röm, kertoja ja pari
muuta esikuntalaista hak emaan päävartiosta vankeja. Päävartiosla vankien kanssa pihalle tultua oli
siellä läsnä viitisentoista mi estä - samoja, jotka olivat saattaneet vangit asemalta vartioon - , minkä jälkeen kaikki ol ivat lähteneet kulj ettamaa n vankeja
Sundströmin johdolla tietä pitkin Kymijoen rantaan.
Päävartiosta lähdettäessä Sundström oli sanonut vangeille, että heidät viedään esikuntaan kuulostella-
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viksi. Kasarmi sivuuteUua insinööri Bruun oli huo·
mauUanut SundströmilIe, ettei metsässä mitään esikuntaa ole, johon Sundström vastasi: .l\'lars eteenpäin
vaan !$ Ehdittyään esi kuntarakennuksesta noin 50
metrin päähän oli hovioikeudenneuvos Saxen, nähtävästi aavistaen kulkevansa kuolemaan, yrittänyt karkuun, mutta oli saattoj oukosta joku häntä ampunut,
jolloin Saxen kaatui, minkä
jälkeen useita punakaartilaisia
hyökkäsi paikalle, pistäen kaat unutta pistimillä. Tällöin oli
Saxcn, joka vielä el i, huutanut:
.Ampukaa, älkää pistäkö!., jolloin pari punakaartilaista ol i
a mpunut hänet. Joukko jatkoi
sitten matk aa metsään, joen
rannalle, ja k un vangit, joita
nyt oli enää 7, olivat kulkeneet
pienen notkelman yli auk eamalle, olivat sekä siell ä vastassa olleet miehet että
saattajat ampuneet yhteislaukauk sen vankijoukkoon,
jolloin vangit olivat kaa tuneet, minkä jälkeen miehet
olivat pistimillä lopettaneet niiden elämän, Jotka eivät oll eet heti kuolleet. Koko toimitus oli kestänyt
muutaman minuutin. Sitten olivat ruumiita lähinnä
olleet miehet ryöstäneet niiltä arvoesineet ja rahat ,
jonk a jälkeen Sundström oli komentanut: .Nyt luiskaan!. Tämä merkitsi, että ruumiit oli heitettävä jokeen rinteeltä, joka sillä kohdalla on jyrkkä ja korkea.
Silloin oli kertoja yksin poistunut murhapaikalta.
Noin 20--30 minuutin kuluttua oli Sundström esikuntineen tullut esikunnan huoneeseen. Sundströmillä oli ollut taskussaan useita kelloja ja sormllk sia,
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ja hän antoi kertojalIekin yhden mustan ja yhden
ohuen kultaisen taskukellon sekä kultaisen sormuksen, sanoen: .Nyt suu poikki! ~
Toiset syytetyt väittivät Nurmisenkin olleen varustetun kiväärillä ja ampuneen vankeja, jonka N. kiisti.
Murhan jälkeisenä aamuna Nurminen oli ilmoituk·
sensa mukaan eräitten toist en kanssa Sundströmin
käskystä käynyt veneellä kuljettamassa ruumiita joen rannalta kauemmak si jokeen, ja
Sundström oli itsekin tullut
paikall e työtä johtamaan.
Mainittu Nurminen oli kotoisin Kuusankoskelta. Itsestänsä
hän kuulust ehlssa antoi seuraavat yksityistiedot. Oli kuulunut
punakaartiin Kymintehtaalla,
kävi )}SQ takoulua~ Helsingissä ja
määrättiin, oltuan5<'\ sitten jonHovioikeudermclIvos
kin aikaa rintamalla, ha rjoitK. E. Saxen.
tamaan ' pakko-ottolaisia ](0rialle. Valtiorikosoik eus tuomit si hänet joulukuussa
1918 valtiopetoksesta kahdeksan vuoden kuritushuonerangaistuk seen, mutta valtiorikosylioik eus poisti
rangaistuksen ja N. paasi vapaaksi helmikuussa
191 9. Asiakirjat osoittavat kuitenkin, että N. oli
päästetty vain ehdonalaiseen vapauteen. Kevääll ä
samana vuonna hän joutui kutsunnan perusteella suorittamaan asevelvollisuuttaan Viipurin vartiopataljoonassa, joka sittemmin muutettiin II:ksi polkupyöräpataljoonaksi, ja jäi asevelvollisuuden suoritettuaan sitoumuksen nojalla palvelemaan samaan pataljoonaan lääkintäkersanttina. Palveli sittemmin sa-
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massa toimessa II:ssa kenttälykistörykmentissä ja
myöhemmin liäkintävääpeJinä II:n divisionan esi·"
kunnassa, josta helmikuussa 1923 siirrettiin puolustusministeri öön. Hänen oJlessansa tässä toimessa ets.ivä keskuspoliisi pidätti hänet Helsingissä keväällä
samana vuonna.
Hovioikeus tuomitsi Nurmisen osallisuudesta puheenalaisiin murhiin kuolemaan, joka rangaistus kuitenkin armahdusmääräyslen nojalla muutettiin elinkautiseksi kuritushuonerangaislukseksi. Tämän tuomion korkein oikeus nhvisti heinäk. 8p. I924- Valituskirjelmässänsä kcrkeimpaan oikeuteen N.lausuu: tNuorena, 12 _ vuoden vanhana, aloin työlläni itseäni elät·
tää ... Jouduin ymmärtämättömänä, voin sanoa vielä
lapsena, punakaartiin, ja se henki, joka oli kotipaikkani työläisissä, oli vähemmän kasvattava. Tätä en
silloin huomannut, vaan luulin olevani kunniallisten
yk~ilöiden parissa, joiden tarkoitnsperät ovat oikeat
ja pyhät. Vähitellen alkoi ilmaantua valheell isuuksia
ja raakuuk sia , mitkä olivat vailla kaikkea inhimillisyyttä. J ouduttuani KorialIe n. s. komeridanttien
Sundströmin ja Kerttulan (Voikasta) komennon alaiseksi huomasin vielä selvemmin, miten häikäilemätön
ja julma mielivalta saattaa olla. _Näiden raakojen
komentajien käskyn vastustaminen, jos sitä uskalsi,
merkitsi kuolemaa. Tunsin useasti S:n ja K:n käskyt
kuultuani, että omatuntoni sot i niitä vastaan, mutta
nähdessäni samalla, miten useat ottivat nuo käskyt
ilolla vastaan pannakseen ne täytäntöön, oli minun
mahdoton oman henkeni takia 'päästää omantuntoni
ääntä kuuluville, sillä S:n ja K:n uskolliset soturit eivä;t säälineet omaa toveriansakaan, jos k(·mendantit
sen \·aativat. Tuota kauheaa murhapäivaä, jolloin
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murhattujen joukossa oli kolme minulle tuttavaa henkilöä, en koskaan voi unohtaa».
Sekatyömies Lehvä ilmoitti kuulustelussa, että hän,
joka oli toiminut kolme vuotta näyttämönjohtajana
työväenteattereissa ja vapaaehtoisesti lii ttynyt pUf\a·
kaartiin, oli puheenalaisessa murhatilaisuudessa ollut
vain )}katsojana9 mukana.
Mutta kun toinen syytetty
väitt i, että Lehvä oli ennen
murha paikalle lähtöä ottanut eräältä toiselta kiväärin,
sanoen: tAnnappas tänne kiväärisi, minäkin lähden kerran kokeilemaan!t, ja ensimmäisenä ampunut vankeihin,
myönsi Lehvä tämän ilmoituksen oik eaksi.
Mi ltei jä rkyttävin näistä
ilkitöistä oli huht ik. 27 ja
Kaupplneuvos
'28 p:n välisenä yönä suoriGösta Björkenheim.
tettn Kymiyhtiön pääjohta,
jan, kauppaneuvos Gösta Björkenheimin, ja yhtiön
palveluksessa olevan nuoren ·lääkärin Kaarlo Hj eltin
murha. Kauppaneuvos Björkenheim, jota punaiset
pitkän ajan olivat pitäneet kot iarestissa, vangittiin
asunnossansa Kymintehtaalla huhtik. 27 p. illalla ja
vietiin Kouvolaan. Tohtori Hjelt seurasi mukana
omasta vaatimuksestansa, olJ aksensa Björkenheimin
apuna. Itse tapahtumasta kävi poliisikuulusteJussa ja
tuomioistuimessa selvil le seuraavaa:
Kuusankoskelainen työmies ja kapinallisten vankilan päällikkö tai vanginvartija Kouvolassa HaJme
kertoi, että työmiehet Saarinen ja Laakso, molem-
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mat Kymintehtaalta, toivat Björkenheimin ja Hje1tin
Kouv,olan miliisilaitokselle, jossa syytetty Halme silloin oli, ja veivät vähän aikaa siellä oltuaan vangit
pois, mainitsematta minne. Kun Saarinen ja Laakso
myöhemmin samana yönä palasivat miliisilaitokselle,
oli Saarinen kertonut Halmeelle, että he olivat yhdessä ampuneet Björkenheimin ja Hjeltin Korialla,
lisäten Saarinen, että hän oli tapuUanut Björkenheimiä (ruumista?) rciteen lausuen: »Ei tuohonkaan
mieheen kuula hukkaan mennyt».
Toinen punakaartilainen kertoi, että hän, ollen toimessa Korian kasarmilla, oli eräänä aamuyönä huhtikuun lopulla herännyt automobiilin koneen äänestä.
Akkunasta hän näki lähellä olevan mustan auton ja
siinä istuvan paitsi kuljettajaa kaksi asestettua miestä
sekä auton perässä kaupraneuvos Björkenheimin ja
erään nuoremman miehen. Kohta auton saapumisen
jälkeen oli · Korian esikunnan päällikkö Sundström tullut esikunnan huoneistosta ja puhuttuansa vankien
saattajille muutaman sanan lähtenyt kävelemään rautatiesillalle päin. Tämän jälkeen punakaartilaiset olivat
käskeneet vankien nousta autostij ja, ilmeisesti Sundströmin määräyksestä, lähteneet kuljettamaan heitä
Sundströmin perässä. Auto oli seisonut kasarmin pihalla, kunnes vankien saattajat. noin puolen tunnin kuluttua olivat palanneet ja taas lähteneet autolla aJamaan. Kumpikin vanki oli jäänyt sille tielleen.
Eräs punakaartilainen ilmoitti kuulustelussa, että
hänen ollessaan kahden toverinsa kanssa vahtimiehinä Kymijoen rautatiesillan Korianpuoleisessa päässä
puheenalaisena yönä klo 12 --4, oli Aret Sundström
tullut vahtikopin luokse ja ilmoittaen, että asemalta
päin tuodaan kohta kaksi miestä, kehottanut varti-
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joita päästämään ne esteettä ohi. Heti sen jälkeen
oli asemalta päin tullut 5 tai 6 miestä , niistä muut
asestettuina, paiti kahta, joista kertoja oli toisen
tuntenut kauppaneuvos Bj örkcnheimik si. Kun joukko
oli kulkenut jonkin matkaa pitkin siltaa, oli ~ielt ä kuulu nut muutamia laukauk sia, jolloin kertoja otaksui
saattomiesten ampuneen Bjö, kenheimin ja toisen vangin. Viivyttyään sill alla parikymmentä minuuttia olivat
aseelliset miehet palanneet samaa tietä ilman vankeja. Kauppaneuvos Björkenheimin
ja hänen uskolli sen t overinsa
tohtori Hjeitin ruumiit löydettiin myöhemmin Kymijoesta.
Samaan aikaan - nähtävästi
samana yönä - murhattiin samalla rautatiesillaIla myös K ymiyhtiön palve1 uksessa oleva
T ohtori Kaa rlo Hjelt.
insinööri Harald F . Heik el yh·
dessä erä iden muiden paikk akuntalaisten kanssa. Oikeu·
denk äynnissä kävi selvill e, ett ä komendantti Sundström
oli noudattanut KorialIe insinööri Heikelin, joka punaisena a ik ana jo ennenkin oli useita kertoj a ollut pidätettynä. Eräs ent . punakaartilainen, sittemmin I:ssä
kenttätykistörykmentissä palveleva kersantti (1), oli
Sundst römi n määräyksestä asunut samassa kasarmissä, jossa Korian esikunta sijaitsi. Eräänä iltana
huhtikuun lopulla kertoja oli Korian asemalla nähnyt eräitä vankeja. Näytettäessä murhattujen henkilöiden valokuvia kertoja ilmoitti vankien joukossa
olleen, mik äli muisti , insinööri Heikelin. Ka ksi todistajaa oli nähnyt erään t yömiehen Kuusankoskelta
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kuljettavan Heik eliä Korian kasarmille ja sieltä sit·
tem'Pin pois, kuuluen pian sen jälkeen laukauksia
rautatiesillaIta. HeikeIin ruumis tavattiin Kymijoesta.
Nämä huhtikuun hirmutyöt tehtiin aikana, jolloin
valkoiset ja saksalaiset jo olivat niin lähellä paikkakuntaa, että tykkien jyske kuului sinne. ja eräitä läheisyydessä haavoittuneita valkoisia ja eräs saksalainen sotamieskin ol i tuotu Kymiyhtiön sairashuoneisiio. Murhat olivat ilmeisest i pakoon valmistautuvien
viimeisiä eläimellisen koston ilmaisuja. Edellämainittu . komendantti. Sundström oli niitä, joiden onnistui livistää Venäjälle. Sundström oli 01lut työmiehenä Kymin tehtaalla. Kun Sundström kerran
kuljetti vankeja teloituspaikalle, oli hän, toisen punaisen kertomuksen mukaan, sano nut eräälle vangille: 1}Antaisitko nyt työtä?, johon vanki vastasi:
. :\liksi muistella vanhoja*. K ertoja oli myöhemmin
kuullut, että Sundström oli jostak in syystä erotettu
työpaikastansa Kymintehtaalla.
Kauppaneuvos Björkenheim oli teollisuutemme merkkimiehiä ja muutenkin monessa suhteessa hyvin ansioitunut. Suurta Kymiyhtiötti. hän oli johtanut
kaukonäköi sesti ja tarmokkaasti. Myöskin hän oli
erikoisesti huolehti nut suurilukuisen työväkensä sekä
aineellisesta että henkisestä hyvinvoinnista, joten sillä
ei saattanut olla mitään oikeutettua moitteen, vielä
vähemmin vihan aihetta häntä kohtaan.
Koko punakapinan kuluessa hän teki, pakollisesti
olJessansa tämän ajan Kymintehtaalla, miltei päivittäin mielenkiintoisia ja valaisevia muistiinpanoja.
Tästä laajasta päiväkirjasta seuraa alempana muutamia hajanaisia otteita.

,
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JO tammik. 28 p., kun hänelle oli Valkealan sosialidemokraattisen kunnallistoimikunnan puolesta jätetty
~Kansanvaltuuskunnan)) ensimmäinen )}julistus)), B. kutsui yhtiönsä johtokunnan jäsenet ja insinöörit koolle ja
ilmoitti heille, että yhtiö ei pyydä eikä toivo, että
virkailijat tai muut ottaisivat suojellaksensa yhtiön
laitoksia, ja ettei niin ollen kenenkään yhtiön palveluksessa olevan ole asetuttava vaaranalaiseen asemaan. Muuten jätettiin jokaisen asiaksi toimia va-

paasti ja yhtiöstä riippumatta. Saman päivän iltapäivällä suuri osa Kymin ja Voikan suojeluskunnan
jäsenistä matkusti paikkakunnalta. Seuraavana päivänä toimitettiin ase-etsintöjä useiden virkaiJijain
luona ja insinööri Heikel vietiin Kuusankosken työväentalolJe, mutta pääsi taas pian vapaaksi . Ankara
valvonta punaisten puolelta ja liikkumisen rajoittaminen toimeenpantiin. Tietoja ei saapunut. Helmik.
6 p. B. oli merkinnyt päiväkirjaansa m. m. : *Suomessa olevan venäläisen sotaväen sanotaan liittyneen
punakaartilaisiin, selittäen, ettei se voi olla niihin yhtymättä, kun on kysymyksessä taistelu colshevismin
aatteiden puolesta Venäjällä, Suomessa, Ruotsissa,
Saksassa tai muualla. Kysyn, mitä ajatellaan Ruotsissa ja Saksassa? Voiko Ruotsi istua kädet ristissä ja
katsella, miten sivistys ja yhteiskuntajärjestys hävitetään täällä ja bolshevisini voittoisana kulkee eteenpäin Ruotsin rajalle?»
Pari päivää myöhemmin tuotiin B:lle Helsingistä
saapunut punaisen ristin valtakirja toimia yhdistyksen asiamiehenä Kymintehtaalla. Sairashuonesijoja lisättiin . Käy selville, että väliin pidätettiin sairashuoneissa toimivat lääkäritkin, taas laskien heidät
vapaiksi. Tehtiin vaatimuksia, että tehtaat, joissa
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työ oli seisahtunut, taas pantaisiin käyntiin työväen
valvonnan alaisina. Vaadittiin palkkoja maksetta-

vaksl.
H elmik. 20 p. on merkitty B:n saaneen sen syvästi
surull isen tiedonannon, että isännöitsijä Norrman sekä
työ)ohtajat Siven, Poutiainen ja Eloranta, jotka oli
vangittu joitakin päiviä aikaisemmin eivätJ.;.i olleet
suostuneet allekirjoittamaan erästä vaadittua sitoumusta, oli murhattu. B. kutsui tämän johdosta
luoksensa tKymin, Kuusankosken ja Voikan työväenjärjestöjen eduskunnan» puheenjohtajan ja lausui hänelle olevansa yhtiön ylimpänä johtajana velvollinen ilmoittamaan mainituista murhista: tEn pyydä teiltä mitään. Alutta minusta näyttää, että teillä niinkuin minullakin olisi syytä tarkoin mietti ä, mitä sellaiset tapahtumat merkitsevät. Ihmishenki ei itsessään oleniin kovinkaan suuriarvoinen, mutta huomispäiväon tuleva; millainen se on, sitä emme tiedä, mutta tulkoon se millaiseksi tahansa, niin eivät sellaiset tapahtumat kuin nyt
sattuneet voi ketään hyödyttää, vaan vahingoittaa
kaikkea ja kaikki a~ . - B. jatkaa muistiinpanojansa:
. Mary Norrman parka! J a surkuteltavat insinöörit,
työjohtajat y. m. Onko heidän tai useiden heistä..
kohtalo oleva sama? Emme voi est ää mitä tulee tapahtumaan, siihen meillä ei ole mahdollisuutta. Seisomme paikallamme, jossa olemme katsoneet velv61lisuudeksemme pysyä, mutta vaikka olemme punaisten
käsissä, emme saa joutua epätoivoon. Maamme on
tästä taistelusta punaisten bolshevismia ja anarkiaa
vastaan selviävä sellaisena, jossa laki ja järjestys vallit sevat ja jcssa o n luottamusta tulevaisuuteen. Ja
luj asti pitäen kiinni siit ä, mikä on oikeaa, voimme
hyödyttää tätä taisteluå•.
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Saman päivän ilta.na punakaartin lähetystö ilmoitti,
että punakaartien johto Helsingissä oli määrännyt
B:n pidettäväksi kotiarestissa; hän ei saisi tavata ketään eik ä puuttua ensinkään Kymin Osakeyhtiön
asioihi n. Tohtori Hjeltin sallittii n kuitenkin edelleen
asua B:n luona. Siitä alkaen ol ivat asestetut vahdit
B:n asunnon edustall a.
l\laalisk. 19 p. B. mainitsee aloittaneensa kuvauksen

Kymiyhtiön virkailijoita pakkotyössa varll joineen.

isänsä elämästä, ja huhtik. 2 P' I että oli saanut valmiiksi yleiset mietteensä taistelun päätyttyä suoriteUavasta . isänmaallisesta työstä •.
Huhtik. 6 p. on m. m. merk itty, että konttoripäällikkö Sandman oli määrätty rankaisutyöhön ja komennettu toimitt amaan puunsahaustyötä ~a.sarmin
pihalla. Saman kuukauden 1 2 p. saivat mestarit,
työnjohtajat, miehiset virkamiehet ja insinöörit, jotka
eivät olleet olleet työssä, kutsun tulla Kouvolaan pakkotyötä suorittamaan. Kun he eivät vapaaehtoisesti
lähteneet, pidätettiin heidät ja viet iin junalla Kou"o-
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laan. Huhtik. l6 p. vangittiin johtaja Gri penrcrg ja
insinööri Timgl'en.
'Huhtik 20 p. ilmoitettiin, että viisi sähkömoot toria
oli viety rautateitse Voik asta. Myöhemmin mainitaan, että sieltä oli alettu lä hettää pois myös remmejä.
Ilmoitetti in punaisten tarkoituksen olevan perustaa
paperitehdas Venäjälle.·
Huhtik. 25 p. B. kirjoittaa: ' Uusia haavoittuneita ei
saavu. Kai kki on hiljaa. Vain paperin Jast austa jatkuu sama lla innölla kuin ennen. Tlma on mitä iha ilin.
Onko tämä tyventä myrskyn edellä? Eivätkö meikäläiset pian ole täällä? J a mi tä silloin tapahtuu? Tuleeko tänne sitä ennen pakenevia punakaartilaisjoukkoja, jotka mahdollisesti vielä koettavat täällä asettua vastarintaan, vai jatkavaiko he pakoansa, ensin
tehtyänsä llki töitä?~
Huhti~ . 27 p. - - samana paivänä, jolloin kauppaneuvos Björkenheim myöllään illalla vietiin surmattavak si - hän kirj oitti vielä päiväkirjaansa: tA. p.
kaikki hi ljaa. Klo 3A~ i. p. vietiin Hara ld Heikei
turunkänyillä Kouvolaan. Missä valkoiset viipyvät ?
• Asian valaiscmiscksi mainittakoon, että punaisten aikomus
oli perustaa maan rajojen ulk opl101 ~lIe siirtola, joka oli varustettava ko timaasta ryöstetyillä tarvekalui11a. Tokoi, joka oli tämän hankkeen etunenässä, teki seuraavan alkuesit yksen:
,Ennen esitetyn evakuoimissuunnitelman iisäksi on huomattava, että kaiken mahdl !lisuudcn varalta ja etenkin siitä syystä,
että mahdollisesti jO.ldutaan hankkimaan pitempiaikai nen o] inpaikka, ensi sijassa cvakuoidaan kaikenlaisia työkaluja maanviljelystä ja ra kennustöitä varten sekä vaatetavaraa. Niinik ään
voidaan sen jälke~n ottaa lukuun koneita perustettavan tCQI!is uud ~n harjoittamista va rten. E dellisen perusteella olisi kansanvaltuuskunna n annettava mää räys edelJamlinilunlaisten lavarai n evakuoimiscsta •. (Suo men Vapaussota, III, s. SO I).
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Tänään kerrotaan, että sotaväkeä olisi tulessa Elimäeltä, raskasta tykistöä mukanaan. Ennenkuin he
ovat perillä, on useita päiviä kulunut. Näyttää si ltä
kuin luultaisiin 1<cuvolan punaisten vastuslusyoimaa
suuremmaksi kuin se on. Me täällä olevat olemme vakuut etut siitä, että pari kolme tuhatta miestä suorittaisi valloituksen . .. Klo 10 illalla saapui tohtori
Hj elt kotiin ja ilmoitti, ettei sairashuoneita siirretäkään ~ (Kouvolaan, kuten oli tarkoitett u).
Otamme tähän vielä pääasiallisen osan siitä kertoo
muksesta, jonka kaksi tunnettua ja luotettavaa hen·
kilöä on antanut .Kouvolan seuduilla tapahtuneista
puheenalaisista hirmutöistä, ja huomautamme vain
puolestamme, että lääkärinJausnnrrot tarkastetuista
satoihin nousevista uhreista yleensä oli,'at jo olojen
pakosta aivan lyhyet.
. Valurimestari T.
(N:o 68).

K. . __ , Karhul an teht aalta.

Lääkärintarkastuspöyt äkirja toteaa, että rinnassa on
neljä ampumahaavaa, yksi niistä sydämen kohdalla,
iso pistinhaava vasemmalla puolen rintaa sydämen
yläpuolella. mol emmat käsivarret olkapään alapuolelt a poi]';ki murskatut, koko käsivarsien yläosa ha·
laistu pistimellä, oikean korvan kohdalla ja kasvoissa
verimustelmia. Vainajan emännöitsijä :r..~aria Nurmi·
nen Ensosta ilmoittaa: . Kouyolasta vainaja vietiin
j\oriaIJe ja sieltä, rautati easemalta, sillalle, ja ennen
Kymijokeen heittämistä rääkättiin hirveällä tavalla.
Käsiva(sien luut olkapäiden kohdalt a oli murskattu,
samoin lihak set revitty jollakin teräväpiikkisellä aseella,
luultavasti kataj akepill ä, johon oli jätetty noin 5 sm
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pitkät oksat. Keppi löytyi kidutuspaik a lta. Ylimmät kylkiluut vasemmalta puolelta rinnan kohdalta oli
katkaistu, samoin vasen solisluu, ammottava haava
tämän ruhjoman alaosassa. Oikeasta korvasta oli pistetty luultavasti pistimellä sisään, tullen pistin ules
vasemmasta poskesta. Tämän lisäksi haralla J:oltettuja palohaavoja vatsassa ja rinnassa. Tämän jälkeen ruumis ryöstetty ja heitetty Kymijokeem.
Kolme punakaartilaista vei vainajan kotoa 27· 4- 191 8
klo II,30 a. p. miiiisilaitokselle ja edelleen Kouvolaan.
Tämän valanehtoisesti todistavat' rouva Ida Schneider ja herra August Pekkarinen Karhulasta.

Rovasti G. ·A. T. . . _, Haminastå (N:o 27).
Lääkärintark astuspöytäkirj a t oteaa. että takaraivo
on ruhjattu sekä oikea ranne läpiammuttu ja ruhjottu.
Omaiset ilmoittavat: »Räjähtävä kuula 00 murskannut tak'araivoo. Sitäraif si on ruumiissa väkivallan
merk kejä, vasen korva on poisleikattu, oikea ranne jollakin terävällä aseella leikattu puoliväliin. Kidutus on
kaikesta päättäen suoritettu ennen surmalaukausta~.
Vainajan veivät pun,!-kaartilaiset kotoa 18. 4.-1918 klo
8 a. p., mink ä valaehtoisesti todistavat neidit Olga
Lääti ja Elin Eerola ja palvelija Leenastiina Tynyä.
Sairaanhoitaj a Alma Niin ivaaralIe on murhaaja, pu- '
nakaartilainen R':l0ppa, Kotkan sairaalassa kertonut, että vainajan rintaan viilIettiin teräsaseella risti,
joho n pantiin suolaa. Sitäpaitsi nylj ettiin päänahka.
Maanvilj elijä, entinen edusmies
lahdelta (N:o 12).

J. ...

T .. ., Vehka-

Lääkärintarkastuspöytäkirj a toteaa ampumahaavan
niskassa. Omaiset ilmoi ttivat m. m.: tPoltettu useam-
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masta paikasta ruumista, kuten kasvot kokonaan, reidet, sukupuolielimet; myös käsivarsista ja muista paikoista. Olka- ja käsivarrenluut olivat rikki sekä kaulassa haava~. Punakaartilaiset veivät vainajan 18. 4.
I918 vastaisena yönä klo 12. Tämän valaehtoisesti
todistaa palvelija AHna Yijänen Vehkalahdelta.
Asemamies J .... S.. ", Taavetista (N:o I3).
Lääkärintarkastuspöytäkirja toteaa: ampumahaava
takaraivossa. Vainajan isä ilmoittaa: . Surmaaminen on
tapahtunut ampumalla takaraivoon. Kidutusta on sitä
ennen harjoitettu, sillä sukupuolielin on otettu pois
ja kädet ranteita myöten kiehuvaila vedellä tai hapoll a poltettu. J{asvoissa oli lyönnin merkkejä ja
rinnan kohdalla verinaarmuja. . Vainajan vei punakaartilainen Kalle Paajanen Luumäeltä7. 4. 19I8, jonka
valaehtoisesti todistavat lämmittäjä Herman Martens
Viipurista ja renki Kustaa Heikkinen Luumäeltä.
Kauppias K.. A. N .... , Haminasta (N:o 14).
Lääkärintarkastuspöytäkirja toteaa haavan kaulassa ja kasvoissa. Suojeluskuntalaiset Hj. Heinonen
ja V. Näätänen sekä vainajan vaimo H .... N .... ,
Haminasta, todistavat valaehtoisesti, että vainajaa oli
kauheasti rääkätty, sillä ruumiissa oli pistimenreikiä
ja oli sitä jollakin väkevällä aineella poltettu; Oikea
leukaluu oli murskattu ja kieli leikattu pois. Samat
henkilöt tOdistavat myöskin, että punakaartilaiset veivät vainajan kotoa 18.4. 1918 vastaisena yönä klo I.
Myll äri L. ... S... " Tavasti lasta (N :o 26).
Lääkärintark astuspöytäkirja toteaa ampumahaavan
rinnan läpi ja neljä pistimellä aikaansaatua pistinPunai SIen blrmlllyöl -

6
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haavaa selässä. Vainajan poika W. S. ilmoittaa:
. Isäni ruumis oli pistimenreikiä täynnä ja kasvo nsa
hf\.polla tai raudoilla poltettu, kieli revitty pois suusta
sekä lopuksi piikkilangalla hirtetty.. Punakaartilaiset veivät vainajan Haminasta 18.4. J 918. Opettaja
Hj . Vuorisalo, Mersäkyl ästä, joka myöskin oli Kouvolassa punakaartilaisten vankina, voi valaehtoisesti
todistaa, että vainaja oli punakaarti laisten vankina
Kouvolassa.

Mylläri K .... S..

'J

Tavastilasta (N:o 33).

Lääkärintarkastuspöytäkirja toteaa a mpumahaavan
vasemman korvan takana. Vainajan veli V. S.
ilmoitt aa: ..Yläruumis oli pistimenreiki ä t äynnä, kasvot hapoilJ a ja kuumilla raudoilla poltetut. Kieli oli
revitty pois suusta ja silmät painettu pään sisään.
Sitä en t iedä, kuoliko hän ampumisesta vai kärsimyk·
sistääm: Punakaartilaiset veivät vainaja n 7· 3. 19l8
Tavastil an Nuorisoseuran talolta, jossa. hän oli ko·
kouksessa. Opettaja Hj . VuorisaJo, MetsäkyJästä, to+
distaa valaehtoisesti, että vainaj a oli Kouvolassa puna·
k aart ilaisten vankina sama naikai sesti hänen kanssaan.
Konttoripäällikk ö K. N .... , Juurikorven tehtaalta
Sippolasta (N :o 76).
Lääkärintarkastnspöytäkirja toteaa, että ulkonaisia
vammoja ei ole ruumiissa näkyvissä. Kasvot ja Imu·
let turvoksissa sekä väriltään tumman punasinervät.
Todennäköisesti tukahduskuolema. Kaivettu maasta.
Konttoristi A. V. Manninen ja rakennusmestari Uuno
Teräslinna J uurikorvelta todistavat valaehtoisesti, että
vainajan kasvot ylöskaivaessa olivat aivan pikimus·
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tat, joten vainaja todennäköisesti on elävältä haudattu. Samat henkilöt todistavat, että punakaartilaiset 27. 3. I9I8 klo 10 illalla vangitsivat N:n ja veivät Kouvolaan, jossa hänet sitten ylläkerrotulla tavalla murhattiin.

Kouvolassa toimineen valkoisen esikunnan välityksellä jätettiin punaisten murhaamia ruumiita omaisilleen 87 ja tuntemattomana haudattiin 32. Arviolta
noin 90 ruumista joutui ilman esikunnan välitystä
omaisten huostaan. Emme erehdy, jos sanomme, että
punaiset Kouvolassa ja sen ympäristössä murhasivat neljättäsataa henkilöä, joita olivat Kouvolasta ja
muualta Kyminlaaksosta vankilaansa kuljettaneet.
Näistä on Kouvolan esikunnan toimesta 69 valokuvattu. Suurin osa murhatuista on kärsinyt kidutuskuoleman: rääkätty pistimellä, kolhittu lyömäaseelJa,
poltettu joillakin hapoilla, kuohittu, silmät painettu
sisään, jopa elävänä haudattu.
Useimmat murhatuista olivat paikkakunnan tun~
nettuja henkilöitä, esim. 5 pappia, 3 lääkäriä, 6 in si~
nööriä, 3 sanomalehden toimittajaa, 5 rautatieläistä,
7 kauppiasta, 8 konttoristia, 2 kasööriä, 7 poliisia, 24
maanviljelijää, 4 työnjohtajaa, 2 tehtaan tirehtööriä,
3 opettajaa, työmiehiä j. n. e., joiden poistuminen
jätti vaikeasti täytettävän aukon.
Ylläolevien tietojen kokoojina t odistamme ne oikeik si; samoin vakuutamme, että todistajina mainitut henkilöt ovat luotett avia.
Kouvolasså., elokuun 23 p. I9I8.
R uben Kalliala.

Hj. Hultin .

Pastori ja kansanopi st on johtaja
lnkeroisista.

Pankinjohtaja
Kouvolasta •.
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•
XlII
P a p p j e II m u r II a t.

Noin puoli kilometriä Kouvolasta itäänpäin olevasta,
sit temmin .veripellok sit sanotusta suopeJlosta lähellä
1<ouvolan rautatieasemaa löydett iin 43:n punaisten

VcripeltQ .

uhrin joukosta neljä pappismiehen ruumista. Nämä
olivat Vehk alahden kirkkoherra, rovasti Gustav Adolf
Taube, synt. 1864, ja saman seurakunnan kappalainen Adolf l\lann inen, synt. 1868, Hamina n kirkkoherra Uuno Mikael Renvall, synt. 1877, sekä Luumäen
seurakunnan kappalainen Otto \Verner Päiviö, synt. 1869.
Rovasti Tauben kohtalosta ilmoittavat hänen omaisensa seuraavaa:
:Maaliskuun 3 p. 1918 vangittiin muitten muassa

rovasti Taul;e. Punakaartin esikunnan kysymykseen,
tunnustaako hän tkansanvaltuuskunnant, Taube vastasi jyrkästi kieltäen. Myöskin ahdistettiin Taubea
siitä, että kaksi hänen poikaansa oli yhtynyt valkoisiin joukkoihin . Punaiset pilkkasivat raa'alla tavalla
häntä samoin kuin muita samaan aikaan vangittuja
pappeja; heidät komennettiin siivoamaan esikunnan

Papit pakkotyöss:!. X Pastori Man ninen, X x
Renvall, X x x Rovasti Taube.

Kirkkoherra

talon rappusia, hakkaamaan puita, kuorimaan perunoita y. m. Saman kuun 9 p. päästefti!1l Taube vapaaksi ja ryhtyi hän taas hänelle omi naisella tyyneydellä ja lujassa uskossa valkoisten voittoon johtamaan seurakuntaansa.
Huhtikuussa punaisten valta Haminassa kävi yhä
raskaammaksi. Saadessaan tietoja valkoisten uusista
voitoista he tahtoivat sitä törkeämmin osoittaa vihaansa vieh heidän vallassaan olevia kohtaan. Mieli-
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valtaisesti kostettiin kaikki entiset ja nykyiset vi hamielisyydet, joita kullaki.n oli eri henkil öitä kohtaan.
Huh tikuun 18 p. vasten yöllä tapahtui joukkovangitseminen kaupungissa. Samana yönä tuli rovasti Tauben pappilaankin
asestettuja miehiä häntä vangitsemaan. Hän kieltäytyi kuitenkin
lähtemästä keskellä yötä, kun
miehet eivät voineet tahi eivät
tahtoneet ilmoittaa, mitä varten
tällä kertaa oli
lähdettävä. Taubea oli jo ennenkin monesti kuljetettu esikunnassa ynnä muualla.
Miehet lähtivätRovasti G. A. Taube.
kin viimei n pois,
mutta jättivät vahdit portille.
Aamulla kuitenkin tulivat uudet miehet, vieden Tauben esikuntaan,
jonne jo olivat koonneet useita virkamiehiä ja kansalaisia kaupungista ja Vehkalahdelta. Siellä julistettiin kaikille, että vangit lähetetään Kouvolaan, mutta
mitä tarkoitusta varten, ei selvitetty. Aamupäivällä
veikin juna vangitut Kouvolaan, jossa heidät sijoitettiin pimeään poliisi vankilaan. Haminan ja Vehkalahden papit, kirkkoväärti ja eräs maallikko vietiin
yhtccn ahtaaseen koppiin, jossa saivat olla 20 p:n
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iltaan. Kopista oli viime päivinä kuulunut vlITen·
veisuuta, J umalan ylistystä ja hartaita rukouksia.
Saman päivän iltana punaiset tulivat ottamaan van·
geilta heidän rahansa, keHonsa, sormuksensa y. m.,
mitä arvokasta sattui olemaan mukana. Sen jälkeen
vietiin tuo mainittu maallikko pois ja pääsi sittemmin
vapaaksi. Myöhemmin illalla punaiset alkoivat viedä
vankeja autolla Kouvolan takana olevaan metsään
ammuttavaksi. Viimeiseksi vietiin papit. Kerrottiin,
että rovasti Taube olisi vielä viimeisellä hetkellään pu·
hunut punaisille ja varoittanut heitä sekäJsanonut 10·
puksi, että hän itse menee ilolla kuolemaan oikeuden
ja totuuden puolesta. Kerrottiin myös. että pari
punaista silloin olisi kieltäytynyt ampumasta pap·
peja, kunnes tuotiin sijaan pari julmempaa, jotka am·
puivat. ~u naiset ryöstivät uhreiltaan vaatteet ja hau·
tasivat heidät lähellä olevaan suohon. Valkoisten
vallattua Kouvolan he pakoiUivat punaiset ilmaisemaan, missä ruumiit olivat, ja kaivamaan ne ylös. .
Kak si viikkoa maassa maanneet ruumiit toimitettiin
sitten kotipaikkoihinsa ja haudattiin juhlallisesti.
Millä eläimellisellä tavalla pyövelit olivat pidelleet
rovasti Taubea, käy selville edelläolevasta pastori
Kallialan ja pankinjohtaja Hultinin se1ostuksesta.
Pastori Manninen vangittiin omaisten kertomuksen
mukaan ensimmäisen kerran maalisk. 3 p. ja oli van·
kina Haminan poliisilaitoksella saman kuun 10 p:ään.
Punaiset ilmoittivat vangitsemismääräyksen tulleen
itseltänsä ~prokuraattori ~ Turkialta. Syyksi, mik$i
vangitseminen tapahtui, he sanoivat sen, että he tah·
toivat tutkia, minne hänen poikansa Armas Manninen
oli mennyt ja mikä osuus tällä oli syksyllä Haminan
satamassa olleen . Kaleva...nimisen laivan asekuljetuk·
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sissa. Samalla punaiset vaativat pastori Mannista tunnustamaan kansanvaltuusku nnan ja sen alJekirjoituksellaJlsa vahvistamaan. Lisäksi hänen tulisi kirkossa
julistaa mainitun hallituksen määräyksiä ja tiedonantoja, - kysymys
oli ensisijassa asevelvolIisuuskutsunoasta. Samalla punaiset ilmoittivat
kuulleensa, että papit olivat harjoittaneet Vehkalahden
seurakunnan luku-

kinkereillä agitatsionia
valkoisten
hyväksi. Edellämainittuihin kysymyksiin pastori Manninen vastasi, ettei
hän tiennyt poikansa silloi sta olinPastori A. Manninen.
paik kaa,
ilmoitt i
vain hänen lähteneen pakoon, kun oli kuullut uhk auksia vangitsemisesta. Asejutusta hän ilmoitti olevansa
tietämätön. Kansanvaltuuskuntaa hän jyrkästi k ieltäytyi tunnustamasta; sanoi tunnustavansa vain laillisessa järjestyksessä valitun hallituksen. Samalla
perusteella hän kieltäytyi myöskin julkaisemasta minkäänlaisia punaisten kuulutuksia kirkossa. Kun hänet
vapautettiin, vaadittiin hänen kunniasanansa, ettei
hän poistu J::aikkakunnalta eikä sekaannu valkoisten
honlmiin. Tähän pastori Yanninen vastasi: »Virkavelvollisuuteni vaatii m-i nua pysymään paikkakunnall a.
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Sen pidän ja kunnian miehen sana on kunniasanat.
Mainitusta ajasta on pastori Manninen itse kirj oittanut muistiinpanoja.
Toisen kerran vangittiin pastori Manninen nuhtik.
18 p. ja vietiin samoin H aminan poliisilaitokselle. Samalla ilmoitettiin,
että hänen tuli ottaa kahden päivän
muona mukaan. Samana päivänälähetettiin hänet monien muiden kanssa
Kouvolaan, jossa
hänet ' si joitettiin
ensin poliisilaitokselle ja sitten kasarmille. Enempää
eivät omaiset tiedä
hänenkohtalostaan
elävänä.
Muiden
Kirkkoherra U. M. Renvall.
uhrien kanssa hänet vietiin ammuttavaksi nähtävästi mainitun kuun
2 0-2 I päivän välisenä yönä. Hänen ruumiinsa löydettiin toukok. 7 p. Hänt ä oli ammutt u kaul aan ja
luultavasti lyöty jollain aseella hyvin voimakkaasti
vasten suuta.
Kirkk oherra Renvallista, arkkipiispa Renvallin
hartaasti uskonnollisesta pojasta, olen saanut seuraavat tiedot: Renvall piti tänä yleisenä ahdistuksen ja epävarmuuden aikana jokapäiväisiä har·
taushetkiä kaupungin kirkossa, joka oli tul villaan kuu-
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lijoita. Nämä hartaushetket kuitenkin kiellettiin, mutta
kun kieltoa ei toteltn, vangittiin Renvall samoin kuin
muut paikkakunnan papit. Viikon perästä he k uitenkin pääsivät vapaiksi erityisi llä ehdoill a. H ali:aushelkiä jatkettiin suurehi lohdutukseksi. Multa sitten
eräänä yönä vangittiin noin kolmekymmentä haminalaista, niiden joukossa Renval L Liikutetwna Renvall
otti hyvästi itkevältä vaimoltansa ja lapsiltansa. 1Ivuotiasta poikaansa hän kehoitti olemaan äitinsä ja
sisarlensa turvana, aavistaen, ettei hän enää palaisi
kotiinsa. Seuraavana päivänä, huhtikuun I8:na, vietiin vangit rautatieasemalle ja sieltä junalla Kouvolaan.
Vangit sullottiill yhteiseen vankilaan, joka oli lautaseinillä jaettu useaan koppuri in. 20 p:nä vanginvartija
ivallisesti hymyillen sanoi papeille: .T änään saatte lähteä
kotiin». Iltapäivällä tuli roistoja ottamaan "angeilta
rahat, kellot, sormukset ja muut arvoesineet. Kuoleman
valmistelu alkoi. Papit puhuivat rohkaisevia sanoja
ja rukoilivat ha rtaasti. Klo 9 illalla ryhdytt iin vankeja
kuljettamaan mestauspaikalle.
Pastori P äiviön vangitsemisesta ja surmaamisesta kerrotaan minulle m. m., että punaiset pitivät
hänen luonansa useita tarkastuksia, yhden niistä aseitten etsimistä varten. Punai!;ille oli ilmiannettu, että
pastori omisti browningin. JuJmiJla uhkauksilla he
vaativat sitä hei lle luovutettavaksi, mikä tapahtuikin.
Aseen oli pastori ostant noin 15 vuqtta aikaisemmin.
Pari vuotta ennen punakapinaa oli ollut puhetta aseen
myymisestä eräälle henkilölle Ja tämän arveltiin nyt
ilmoittaneen punaisille aseen olemassaolosta! Tämän
t apahtuman jälkeen pastoria kehoitettiin pakenemaan,
mutta hän oli sitä mieltä, että papin tulee olla viimeiseen saakka vartiopaikaJlansa.
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Huhtikuun 5 p. pastori Päiviö vangittiin ja ilmoitettiin
vietäväksi Taavettiin tutkintoa varten, epäiltynä tien
neuvomisesta valkoisille. Kun pastarin pohjalainen
vaimo väkevästi koetti estää miehensä poisvientiä,
uhattiin häntä rcvolverilla. Taavetista pastori seuraavana
päivänä
siirrettiin Kouvolaan. Sen mukaan
kuin omaisille jälestäpäin kerrottiin,
olisivat eräs ryssäläinen ja punikkinainen rääkänneet
hänet kuoliaaksi.
l\lurhapäivästä ei
perheellä ole tarkempaa tietoa.
Eräs Luumäen
seurakuntalainen,
joka samaan aikaan
kuin pastori Päiviö
oli punaisten vanPastori O. V. Päiviö.
kina Kouvolassa,
kertoo, että hän saattoi koppiinsa kuulla, että pastori
Päiviö huhtik. 10 p. vietiin tutkittavaksi .Suomen ylimpään sotaoikeuteent. Kertoja ei tiedä, mitä tutkimuksessa tapahtui, mutta kun pastori Päiviö sieltä palasi,
puhui hän niin vaikuttavasti jumalansanaa, ettäkertoja olisi luuuHut kivisen sydämcnkin heltyvän. Kai- .
kesta päättäen hän jo silloin oli tietoinen kohtalostansa. Kertoja kuuli itse, että. kun pastori Päiviö seu-

raavana yönä vietiin vankilasta, hän lähtiessänsä viimeksi lausui: . Isä, anna heille anteeksi, sill ä he eivät
tiedä mitä he tekeväh.
Kapinan aikana murhattiin Kouvolassa viideskin
pappi, kansanopiston johtaja Iivari Söyrinki, ja koko
maassamme toistakymmentä pappismiestä .

•
XIV

Verinäytelmä Viipurin lääninvankilas s a.
Viipurin valkoiset valloitt ivat lopullisesti 29 p: nä huhtikuuta. Viime päivinä sitä ennen oli ankara taistelu
käynyt tästä kaupungista sen lähimmässä ympäristössä, jopa itse kaupungin nlu eellakin. Punaiset olivat
si käl~i sestä lääninvankilasta laskeneet vapaiksi suuren
joukon pahimpia pahantekijöitä ja sen sijaan si nne
vieneet osan pidäUämiänsä valkoisia. Kuten muualla
niin Viipurissakin punaisten verenjano yltyi ylimmilleen, silloin kun paikkakunta oli jätettävä. Niinpä he
huhtikuun 27 p. illalla ja seuraavana yönä toimeenpanivat lääninvankiJassa mitä kaameimman siellä säilytettyjen vankiensa joukkoteurastuksen.
Tapahtuman kulku oli valtiorikosoik eudessa kuultujen todistajien kertomuk sen mukaan s.euraava: 27 p.
aamulla tunkeutui punakaartilaisjoukko vankil aan, jota
he jo pari päivää olivat vartioineet. H e vaativat luovutettavak si aseet, etenkin käsiaseet, joita sanoivat
tarvitsevansa. Huolimatta vanginvartijain vastustelemisesta, nämä pakoitettiin jättämään kaikki aseensa,
paitsi yhtä kivääriä. Aseet saatuansa punaiset pois-

tuivat. Sekä valkoiset vartijat että valkoiset vangit
erityisistä syistä kuitenkin epäilivät, että ascitten riistärrUnen tarkoitti tehdä heidät suojattomiksi aiotussa
kostoteossa. He senvuoksi puolustautumistansa varten päättivät koettaa hankkia kaupungilta aseita Ja
onnistuivatkin saamaan muutamia kiväärejä.

Verinllytelmll Viipurin Illllninvankilassa.
1. Punakaartilainen. 2. Tehtailija Inkinen. 3. TeekanllU . 4. Erllllll
vainajan jalka pommin irroiltamana muusta ruumiista. 5. Luutnantti Peltola. 6. Maisteri Puhakka.

Iltapäiväll ä punakaartilaiset tulivat uudell een vankilaan, toimittivat tarkan etsinnän ja ottivat haltuunsa
mainitut kiväärit, jotka säilytettiin vartijahuoneessa.
Punaiset, jotka suurimmak si osaksi olivat entisiä vankeja, kävivät yhä uhkaavammik si. Vankilan käytävissä ammuttiin ensimmäisinä tehtailija, entinen kansanedustaja Pietinen, arkkitehti Ikonen , vankilan vah-

timestari Ahlgren ja ratainsinööri Tallgren, joihin joukon viha erittäin oli kohdistunut. Sitten komennettiin
kaikki yläkertaan. Sinne mennessä ampui eräs entinen
vanki vanki lan johtajan Stråhlmanin, toisten huutaessa
»ampuk aa päähän». Vankilassa eräitä vankej a muka
kuulusteltaessa muuan nainen selitteli, kutka olisi ammutta,·a. Pitkin seuraavaa yötä jatkui teurastamista,
osan murhaajista oll essa vahvasti juovuksissa. Erääseen yhteishuoneeseen, johon valkoisia vankeja oli
sijoitettu ja johon nämä koetti vat estää hirviöitä pääsemäst ä, a mmuskeltiin ja vieläpä heitett iin sinne käsipommejaki n puolustautumisen nopeaksi lopettamiseksI. Vankilan kassakaappi mu rrettim auk i ja sisällys
anastettiin. Kun tämä hirmutyö oli lopussa, virui
vankilan huoneiUen ja käytävien lattioilla kolmekymmentä ruumista. Aamulla vihdoi n taukosi murharaivo
ja vielä elossa olevat vangit, 8 miestä, viet iin rautatieasemalle eli . pirun k irkkoon. ja vakuutettiin, ettei
heitäk ään aiota säästää.
Siten mitä hirvittävimmällä tavalla vankilassa surmansa saaneet ihmispetojen viattomat uhrit olivat:
Gabriel P ylkkänen , vanginvartija, 64 v. Viipuri.
Juho Mielonen, maanviljelijä, 60 v. Kurk ijoki.
Elias Liikka, talollinen, 59 v. Nuijamaa.
· Matti Pieti nen, tehtailija, 59 v. Viipuri.
Leander Ikonen, arkkitehti, 57 v. Viipuri.
Kri ~t i an Tilli, vahtimestari, 57 v. Viipuri .
Edward Tojkander, asemapäällikk e, 53 v. Ruokolaht i.
Johan Arvid Stråhlman, vankilan johtaja, 51 v. Viipuri.
J ohan Verner Tallgren, ratainsinööri, 49 v. Viipuri.
J uhb J okinen, vanginvaTtija, 45 v. Viipuri.
Heikki Kemppi , huvilanvahti , 45 v. Muolaa.
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Magnus Edvard Ahlgren, vankilan vahtimestari, 44 v.
Viipuri.
.
Heikki Laakkonen, vanginvartija, 44 v. Kuopio.
Tuomas l{iiski, talallinen, 40 v. ~·[uol aa.
Alfred Mannermaa, vank ilan vahtimestari, 38 v. Viipuri.
Heikki Inkinen, tehtailij a, 32 v. Kirvu.
Eino Leppänen, varatuomari, 30 v. Viipuri.
Oskar Rusi, talallinen, 30 v. Koivisto.
Väinö Puhakka, fil osofi an maisteri, 30 v. Helsinki.
Alek sander Paaso, talaIlinen, 25 v. Sakkola.
Paavo Vihtori Viitanen, fil osofian kandidaatti, 25 v.
Viipuri.
Arvi Aleksander J ääskeläinen, entinen etsivä, 24 v.
Viipuri.
Aarne Viktor Peltola, luutna ntti, 22 V. Valkeala.
Juho Komonen, taiallisen poika, 21 V. Sakkola.
Axel Eduard Wahl, ylioppilas, 21 v. Viipuri ,
Yrjö Henrik Karonen, ylioppilas, 19 v. Helsinki.
Karl Axel Sved lin, koululainen, 19 v. Viipuri.
ArVo Leonard Pohjola, koululainen, 17 v. Viipuri.
Ilmari Kling, talollisen poik a, 16 v. Sakkola.
Yrjö Pärnänen, koululainen, 15 v. Viipuri.
Murhaajajoukkion pääjohtajia oli punaisten vapauttama vanki , jonkinlaisessa upseeri puvussa esiintyvä
Ihalainen, jonk a mainetod istus osoittaa, että hän oli ·
tuomittu: ~uonna 1908 varkaudesta, 1909 ryhtymisestä
varasteUuun tavaraan, samana vuonna näpistelystä
ja törkeästä varkaudesta, 1910 varkaudesta, 19B näpistelystä, 1916 kavalluksesta ja 1917 varkaudesta.

]ÄLKIKATSAUS
Edellä on esitetty vain verraten pieni osa punaisten
vapaussodanaikaisista hirmutöistä. Kaikkien murhien
luetteleminen kävisi liian pitkäksi, jotapaitsi useassa ta~
pauksessa ei ole oikeudenkäyntejä pantu vireille, k un teki·
jöistä ei ole"saatu selkoa tai he ovat kuolleet tai paenneet
maasta. l\'1ainittakoon tässä vain, että yhtä kaameita
tihutöitä tapahtui yleensä koko punaisessa Suomessa.
NiiQpä ilmoitetaan teoksessa »Suomen Vapaussota
vuonna 19r8~ Uudellamaalla tapahtuneista murhista,
että esim. Helsingissä surmattiin, paitsi Pellingin ret·
k ~ ltä palaavia nuorukaisia, ainakin 30 henkeä, niiden
joukossa poliisilaitoksella punaisten vankina pidetty
ja sieltä tapettavaksi viety nuorsuomalainen kansanedustaja, tuomari Antti Mikkola, etevä lakimies,
luja laillisuuden puolustaja ja huliganismin vastustaja, sekä kauppaopiston johtaja, itsenäisyysmies
Oscar Rosenqvist. Helsingin pitäJässä murhattiin l5,
Porvoon kaupungissa ID, Porvoon maaseurakunnassa
14, Sipoossa 21, Mäntsälässä 2l, Askolassa 7, Lapträskissä 7, Tuusulassa lO, Hyvinkäällä 12, Nurmijärvellä
9, Espoossa 9, Kirkkonummella 8, niiden joukossa
käräjänpitomatkalla olevat tuomari Berndt Anthoni
ja' hänen poikansa tuomari Arnold Anthoni HelPuno.isten hirmutyöt - 7
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singistä, Vihdissä 8 paikkakuntalaista ja 18 pohjoiseen
pyrkivää edellämainittua helsinkiläistä, Pyhäjärvellä
10, Nummella 6, joukossa kansanedustaja, maanviljeli jä Pentti Hiidenheimo, Lohjalla 7, Siuntiossa 12,
Tammisaaren kaupungissa j a maaseurakunnassa 9 j. n. e.
Tällaista oli punaisten" menettely
rintaman takapuoleIla, mutta itse
so dankäynnissäkin
punaiset osoittivat
sellaista raakuutta,
että se joskus kyJlästytti heidän aseveljiänsä venäläisiäkin, jotka hekään eivät kuitenkaan olleet perin helläluontoisia.
Kenties he ajattelivat, että heillekin mahdollisesti
Tuomari A. Mikkola.
tullaan mittaamaan
samalla mitalla. Venäläiset ja punaiset onnistuivat
helmikuun 6 p. valloittamaan Mäntyharjun. Venäläisen
osaston päällikkö Peljinjä tiedottaa Helsingin sotaosastolle raportissaan tammikuun 25 p. v. 1. tästä
voitosta m. m.: . Ilmoitan, että tänään olemme vallanneet ~Iäntyh arjun aseman Suomen punaisen kaartin avulla.
Sitäpaitsi ottivat tarkkaampujamme vangiksi 7 valkokaartilaista, jotka, jätet·

,.
tyämme heidät punaiselle kaartille, heti ammuttiin.
Edellämainittu punaisen kaartin menettely teki meidän tarkka·ampujiimme järkyttävän vaikutuk sen..
Tapahtuman johdosta va\.oitti venäläinen aluekomitea Helsingissä sit·
ten punaisen kaartin pääesikuntaa,
jotteivät sellaisten
tapausten tähden
venäläiset joukot
kieltäytyisi yhteistoi minnasta suomaJaisen punaisen
kaartin kanssa!
Miten syväll e kataluudessa punaiset
olivat
vajonneet,
osoittaa eräs heidän, onneksi väliintulleiden esteiden
kautta täyttämättä
jäänyt, pirullinen
summitelmansa satojen vankien joukkomurhaami seksi.
J ohtaja O. Rosenqvist.
Tästä
kerrotaan
teok sessa .Suomen Vapaussota. (IIf, s. 509) seuraavasti:
. RiihimäelJe oli koottu kapinan ai kana vankeja y mpäristöpitäjistä muutamiin tuhansiin , mutta osa niistä
vapautettiin t ahi lähetett iin rintamill e. i\-Iutta pako·
het kenä punaiset keksivät muutaman sadan val koisen
vangin tuhoamiseksi tehokkaan keinon. Koska silta
oli räjäytettävä, ajoivat punaiset koko joukon siksi
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hetkek si si llalle. Kun kuitenkin siltavahti, tuntematta aatetoveriensa aikomuksia, varoitti sillalle tulemasta, syntyi äkkiä niin saateHavissa kuin saattaj issa
pakokauhu, jonka aikana enin osa vangeista pääsi
ka rkuun mikä minnekin ja pelastui
täten varmasta sur·
masta•.
:\futta myöskin
sos ial idemokraatit
tai
sanokaamme
punaiset itse ova,t
joskus suoraan tunnustaneet
punakaartilaisten hirvittävät rikokset ja
heidän eläimellisen
alennustilansa. Tällaisen vapaaehtoisen tunnustuksenon
m. m. tehnyt sanomalehdentoimittaja
Hannes Uksila, joka
kapinan puhj etessa
Maanvil jeli jä Pentti Hiidenheirno.
toimi sosialidemokraattisen
lehden
aputoimittajana Turussa ja määrätt iin helmik. 11 p.
Porin .Sosialidemokraattit-nimisen lehden päätoimittajaksi. Huhtik. 2 p. hänet määrättiin punaisten ylipäälliköksi Porin-Karkun rintamalle. Hänet vangittiin
sitten pakomatkalla Pukkilassa, jolloin häneltä tavattiin rahaa lähes ro,oto markkaa . Porin päällikön käyttövarojat. Hänet tuomittiin maanpetoksesta ja sen

•
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yhteyde<;sä tehdystä valtiopetoksesta kuolemaan, ar~
mahdettiin ja asetettiin 1924 valvonnan alaiseksi.
Uksila kirjoitti punaisen ajan lopulla »kansanvaltuutetulle» Kullervo Mannerille seuraavan oikeudenkäyntiasiakirjoihin otetun kirjeen:
»Hyvä Toveri.
Rintaman läheisyydessä olevana olen tullut näkemään
muutamia tosiasioita, jotka pakoittavat minua tämän
kirjeen kyhäämään. Meidän armeijamme ei ole mikään sankarijoukko. jollaiseksi sen olisi pitänyt muodostua. Päinvastoin se vielä Oli enempi "karjalaumaa
kuin mitään muuta. Paljon on kunnollista ainesta,
mutta paljon myös kuonaa ja tämä viimeksimainittu näkyy saavan yliotteen. Jos olisivat vastassamme yksinomaan omat lahtarit, niin en olisi toivoton, mutta nyt
kun maailman suurin sotilasmahti käy tottuneine
joukkoineen kimppuumme, muuttuu ottelumme taisteluksi elämästä ja kuolemasta. En usko, että pahoin
häviämme, jos kurin saamme palautettua tai kasvatettua kaa.rtiimme, sillä ennenhän sitä ei ole ollut
olemassa.
Vanhankartanon ryöstö ja vankien murhaaminen
oli vakava juttu. Uusi yhtä kamala oli Noormarkussa
tapahtunut HavuJinnan ryöstö. Molemmissa tapauksissa oli kuitenkin venäläisiä mukana. :Mutta nyt on
suoritettu rikos, jonka edessä kaikki tähänastiset joutuvat varjoon. r6 Noormarkussa vangiksi otettua Ahlforsin (Ahlströmin) konttori- y. m. henkilöä on matkalla
Poriin murhattu. Teon sankarit ovat 6 helsinkiläistä,
saattuejoukkue. Mieh~t ovat edelleen vapaalla jalalla,
joten on ilmeistä, että heitä suojellaan päällystön taholta; ainakaan ei uskalleta käydä käsiksi.
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Vankeja murhataan, vangik si tarjoutuvia ammutaan,
kokonaiset komppaniat karkaavat rintamalta, rosvous
on aivan
yleistä, kortinpeluu, tottelemattomuus ja
,
laiskuus on yleistä. Meitä voidaan täydellä syyllä sanoa
rosvolaumaksi. Jos ei muutosta tapahdu, niin me hukumme.

Eivät annetut julistukset mitään merkitse, jollei
niiden hengessä ryhdytä toimimaan. Armeijamme on
saatava ponnistamaan aatteelliselta pohjalta. Roistot
ovat karkoitettavat. Sotaoikeudet pantavat toimimaan. Tähän saakka ei ole yhtään rikosta rangaistu.
J os ei mikään muu auta, niin on heti kuolemanrangaistus pantava täytäntöön. Poriin ja nähtävästi muillekin rintamille on lähetettävä useita sellaisia henkilöitä,
jotka rientävät joukko-osastosta toisen luo selittämässä
tilannetta, kurin välttämättömyyttä j. n. e. kaartilaisillemme. Sotaoikeuksien toiminta ainakin on pantava
alulle.
Muuten minä olen sitä mieltä, että sieltä virastoistamme, niin tärkeitä kuin niiden toiminta onkin, tulisi
lähettää aatteellisia veljiä rintamille. Ainakin tänne
Poriin niitä on ehdottomasti saatava. Sillä meidän on
ehdottomasti voitettava tämä aseellinen peli, tulipa
minkälaisia vihollisjoukkoja hyvään niskaamme. Ja
me voitamme, mutta vain sillä ehdolla, että rikollisilta
aineksilta otetaån kaikki vaikutusmahdollisuus pois.
Porin puolustuksen tärkeys ei ollut minun tänne
lähtiessä Helsingissä selvillä. Nyt toivottavasti saksalaisten tullessa maahamme jokainen sielläkin käsittää,
että i\'l äntyluoto on tärkeämpi kuin Tampere. Se on
Suomen lukko. Sitä ei saa antaa vainolaistemme avata.
Siksi toimittakaa tänne apuvoimia siinä määrin, ettei
ainoastaan puolustus ole mahdollista, mutta myöskin
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voidaan pohjoinen rintama puhkaista. Sillä käsittääk~
seni se olisi mitä helpointa, jos kuri saataisiin ja johtoon sivistynyttä ainesta. Ei raakalaiset koskaan

voita.
Vielä kerran toistan: kuri on saatava armeijaamme,
vaikka kuolemanrangaistusta ensimmältä olisikin runsaasti käytettävä. Muunlaista rangaistusta eivät rois-

tot pelkää.
Vallankumousmiehen tervehdyksellä
Hannes Uksila.
Olen lähettänyt juuri samanlaisen kirjeen myöskin
toveri Haapalaiselle».
Porvoossa vankina säilytettynä Uksila laati toukok.
18 p. 19I8 päivätyn selostuksen otsikolla »SanomalehdentoimiUaja Hannes Uksilan itse antamiaan tietoja
elämästään ja suhtautumisestaan Suomen työväen
vallankumousliikkeeseen keväällä I 9I8~. Tästä laajasta
asiak irjasta painatamme tähän seuraavat otteet:
»Kun nyt työväen vallankumoustaistelu alkoi, oli
tietoisten sosialidemokraattien valittavana kaksi suhtautumistapaa: joko jättäytyä kokonaan syrjään ja antaa
virran vyöryä ohj aamatonna tai koettaa sitä edes jossain määrin ohjailla, ettei se rajuudellaan pääsisi kovin
suuria onnettomuuksia työväestölle itselleen ja koko
Suomen kansalle tuottamaan. Harkinnan jälkeen valitsin viimemainitun tien ja olen vakuutettu, että jos
useammat tietoiset ja valistuneet sosialidemokraatit
olisivat samoin menetelleet ja humaanisia periaatteita
tällöin noudattaneet, olisi kansamme epäilemättä säästynyt monelta kauhulta, joita se nyt on saanut taistelun aikana kokea~.
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.Pysyttelin aina huhtikuun alkuun saakka koko naan
erillään Porin seudun punaisen kaartin joukkojen johdosta. Seurailin sitä vain sivultapäin. Kuitenkin alkoi
•
olla havaittavissa muutamia arveluttavia o ireita, joiden
nojalla käsitin kovemman kurin aikaansaamista välttämättömäksi. Turusta oli saapunut venäläinen tykistöosasto Porin rintamalle. Pian kuului Noormarkusta huhuja, että se oli pannut alulle osakeyhtiö Ahlströmin
rakennuksissa inhoittavia ryöstöjä. En saanut varmempia tietoja asiasta, mutta sittenkin koetin kiinnittää siihen Porin piiriesikunnan huomiota ja sain
oikeuden tämän nimessä kirjoittaa lehteen i ankaran
julistuksen tuollaisia tekoja vastaam.
»Mutta ei tässä vielä kyllin. Rintamalle tuli ylipäälliköksi jokin helsinkiläinen Salminen. Minun käsitykseni mukaan tämän toimesta suoritettiin joukkomurha:
16 Noo.fmarkusta lähetettyä sivii Jivankia tapettiin
Poriin tuotaessa. Seuraavana päivänä kuulin tapauksesta ja menin piiriesikuntaan vaatimaan tutkintoa
sekä syyllisten vangitsemista ja rankaisemista. Salminen antoi ki ertel evi~ vastauksia, mutta jyrkästi kieltäytyi toteuttamasta vaatimustani. Silloin paljastin
lehdessäni koko tapauksen ja vaadin edelleen tutkintoa
ja syyllisten rankaisemista. Useampia viikkoja kului
hämmästyk sekseni, ennenkuin kirjoitus julkaistiin puoluelehdissä, ilmeisestikin senvuoksi, kuten nyttemmin
jälestäpäin valkoisen Suomen lehdissä olen nähnyt,
että Etelä-Suomessa oli tapahtunut vieläkin suurempia joukkomurhia, joita ei oltu laskettu julkisuuteen. Samaisen joukkomurhan johdosta kirjoitin myös Kullervo Mannerille ja Eero Haapalaiselle
ja vaadin näitä ryhtymään tarmokkaisiin toimenpit eisiin tapausten ehkäisemiseksi ja johdon uusimi-
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seksi Porin rintamalla.
siin saanuh. *

Vastausta en näihin kirjei-

~Sotat apahtumat

kehittyivät kuitenkin edelleen. Tampereen joutuessa piiritykseen jäi sinne ylipäällikök si
Salminen, joten Porin seudut olivat yhdistävän johdon
puutteessa täydellisen sekasorron uhkaamina. Ja että
tämä taas merkit si arvaamattomiakin onnettomuuksia
ja kauhuja, siitä olin tietoinen. Kirj oitin uhkaavasta
tilanteesta Mannerille, Elorannalle ja Haapalaiselle,
- -- 'oilla silloin oli ylijohto, ja vaadin Poriin lähetettäväksi
sellaisen johtajan, jonka käsiin voi kaupungin ja sen
ympäristön kohtalon uskoa. Jos ei parempia löytynyt,
tarjousin omasta puolestani yrittämään järjestää asioita.
Kirjeet vei perille eräs toimitustovereistani, mutta hä-

nelle oli vastattu, ettei 'uskalleta', milJä ilmeisest ikin
tarkoitettiin, että johtajat itse pelkäsivät helsinkiläisiä
joukkoja».
•Samaan aikaan (kuin tuli evak uoimismääräys) saapui joukoittai n 'kansanvaltuusk unnan valtuutettuja'
takavarikoimaan rahoja, arvoesineitä, y. m. toimia
varten. I lmeisest i kauhut lepäsivät Porin seutujen yllä
ja silloin en voinut olla sivustakatsojana. Menin joukkojen luo ja kysyin näiltä, hyväk syivätkö nämä minut
päälliköksi$.
Porvoo.sta Uk si la siirrettiin Porin kaupunginvan-

* Vastakohtana mainittakoon, että valkoisen armeijan ylipääl.
likkö ehtimiseen ankarasti varoitti kaikista hirmutöistä ja raa'asia esii ntymisestä. Nijnpä hän ennen ryntäystä Tamperetta
vastaa n antoi määräyksen ryhmien päälliköille, jossa hän lausuu,
eträ ITampereen valloituksessa on tarkasti katsottava, ellä vihollisia, joka antautuu, on kohdeltava SOlavankina ja ellei mikää n teko saa tahrata valkoisen Suomen armeijan puhdasta mainetta. .
Tekijä.

105

kilaan, missä hän sepitti toisen, niinikään sangen laajan,
kesäk. 16 p. päivätyn »lisäselostuksem vaiheistansa.
~iinä hän kertoo m. m.:
»Käsitin, että väkivaltaisuudet sen (puolueettoman
yleisön) ajoivat vastustajan leiriin. Olin kuullut eri
rintamilta, ettei vankeja kummallakaan puolella otettu,
vaan tapettiin ne paikalla. Tätä menettelyä oli ainakin jossain tapauksessa Porin seudulla noudatettu ja
sitä asetuin jyrkästi vastustamaan, ei ainoastansa humaanisista syistä, vaan lisäksi sen vuoksi, että olin
vakuutettu, että pakolla otettuja työläisiäkin oli vastassamme ja näiden halu antautua vangiksi sammuisi
luonnollisesti, kun he saavat nähdä kohtalonsa. Samoja seikkoja koetin juurruttaa joukkoihin vielä puheissakin, kun sain niihin tilaisuuden. Kylvö lieneekin ruvennut orastamaan, sillä taistelujen viime aikoina
ainakin muutamia vankeja jätettiin henkiin. Vieläpä
tietääkseni kohdeltiin hyvinkin. Minun ruvetessani
päälliköksi oli Porissa pari sotavankiakin, jotka evakueerauksen tapahtuessa lähetettiin Viipuriin . Tällöin
koetin parhaani mukaan huolehtia heidän turvallisuudestaan viitoittamalla miehille, että nämä saivat hengellään vastata kuljetettavistaan . Tähän menettelyyni
katsoin olevan vakavaa syytä senvuoksi, että pohjoisen rintaman ylipäällikkö Mäkinen, joka oli lähin ylempi
päällikköni, oli kirjallisesti määrännyt, että 'vankeja
ei kuljeteta mukana, vaan ne lähetetään edeltäpäin',
mikä ainakin Porissa käsitettiin suoranaise}csi murhaamiskäskyksi».
»Tämän joukkoni kera olin Maarianpyhänä Noormarkun rintamalla, jossa, vaikka mitään taisteluita ei ollutkaan, nyt vasta oikein sain havaita johdon puutteellisuuden, suoraan sanoen kelvottomuuden. Sillä taita-
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mattomuuden ohella oli siinä silmäänpistävänä myöskin kevytmielisyys, jopa suoranainen rikollisuuskin.
Tämä kokemukseni sekä varemmin tapahtunut Noormarkun joukkomurha, joka vakaumukseni mukaan oli
silloisen ylipäällikön Salmisen järjestämä, (ainaltin hän
jyrkästi kieltäytyi syyllisiä vangitsemasta, vaikka sitä
vaadin), saikin sen aikaan, että kun mainittu Salmmen
jäi Tampereella piirit yksiin, ja siten Porin rintamalla
ei ollut pahaistakaan ylintä johtoa, jollei sellaiseksi
vain katsota piiriesikunnan epätoivoisia yrityksiä selvitä omin voimin, lähetin toimittaja Heino H einivaarao Helsinkiin selostamaan uhkaavaa tilannetta».
»Olin siis ylipäällikkö joukkojen kutsumana, mutta
ilman ylimmän johdon valtuutusta, jolle vain puhelimitse ilmoitin tapahtumasta. Tämän aikomus lienee
ollut uskoa johto toimittaja Haukkariutalle Tampereelta, jolla oli Poriin saapuessaan mukanaan 'rajattomat valtuudet'. Kun kuulin, että hän Helsingin ja
Porin välillä, vaikka tehtävänään oli Tampereelle avun
toimittaminen ensi tilassa, oli viipynyt kokonaista 4
vuorokautta ja perille saapuessaan oli mitä kurjimmassa tilassa harjoittamansa juopottelun johdosta, ja
käsitin, että mies, joka ei pystynyt hallitsemaan itseään, vielä vähemmin voi hillitä suuria, ilmankin
kurittomia joukkoja, en hänelle johtoa luovuttanut,
varsinkin kun piiriesikuntakin kehoitti näin menettelemään. Vielä pari muutakin kansanvaltuuskunnan
'rajattomilla va.ltuuksilla' eri tehtäviä varten lähettämää henkilöä palautin tyhjintoimin, kun kuulin heidän
matkalla jo osoittautuneen ala-arvoisiksi ihmisiksi».
~Se apu, mitä venäläinen sotaväki oli antavinaan vallankumoukselliselle työväen armeijalle, koitui tällekaikkialla vain turmioksi. Minun käsittääkseni tuo vallinnut
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suhde suureksi osaksi oli syypäänä siihen ryöstämis- ja
murhaamishaluun, joka varsinkin toisin paikoin oli
valla.nnut joukot».
)}Sen sijaan (että murhapoltot saatiin estetyksi, paitsi
kulkulaitosten) yksityiset ryöstöfapaukset lienevät 1ukuisammat (evakueerauksen aikana). Suurena vaikuttimena (ryöstöihin) luulen olleen ylimmän johdon
taholta tulleen määräyksen 'rahojen ja arvoesineiden
takavarikoimisesta' evakuatsionin yhteydessä»,
»H uittisiin (joukkoja siirrettäessä pois Porin rinta..
malta) tuli minua tapaamaan Pohjoisen rintaman ylipäällikkö, siis Porinkin joukkojen, l\Iäkinen. Hänellä
oli mukanaan uuden ylimmän päällikön Kullervo Mannerin määräys joukkosiirroista, josta vasta saimme varmuuden, etteivät Porin rintaman joukot saaneetkaan
pysähtyä Tottijärven-Urjalan linjalle, jonne ne olivat
ensin määrätyt, · vaan tuli niiden vetäytyä aina Kymijoelle saakka. ll,lutta sanaakaan ei tässäkään kirjelmässä ollut syistä, mitkä tällaisen muutoksen aiheuttivat alkuperäisiin ohjeisiin. Sensijaan siinä oli kyllä
määräyksiä, miten menetellä, jos tie Lahden seutuvilla on katkaistu j. n. e., josta voi päätellä Etelä-Suo- .
messa tapahtuvan jotain vakavaalt.
~Tämä salaperäisyys ja yleinen aseman verhoaminen
joukoilta, jopa päälliköiltäkin, herätti luonnollisesti
minussa oikeutettua suuttumusta ja siitä sai Mäkinen
aihetta yhä kiinteämmin toistaa esittämäänsä kehoitusta lähteä hänen mukaansa 'tapaamaan l\"lanneria' .
Esitys kyllä houkutteli, mutta omatuntoni ei sallinut
minun jättää joukkoja ainakaan ennenkuin olin ne
saattanut muiden joukkojen yhteyteen, minkä tehtävän olin ottanut suorittaakseni; sitäpaitsi ei Mäkisen
seura houkutellut. H änellä oii ainakin se tunnustusta

•
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ansaitseva ommaisuus, että hän oli reipas, mutta luonteensa oli kehittymätön ja raaka. Hänellä oli nimittäin

rinnassaan venäläinen kunniamerkki, sormissa arvokkaita sormuksia ja kultakeJlo, jotka hän sanoi saaneensa lahjaksi Fabritius·nimiseltä luutnantilta, joka
oli joutunut vangiksi ja jonka hän oli nähtävästi am-

muttanut . Sellaisen johtopäätöksen olin ainakin hänen
puheistaan tekevinäni».

Uksila lopettaa paljastuksensa seuraavin runolIisin
sanoin: . Kun sittenkin (vaikka työväen vallankumous-

taistelun kohtalok as hetki näytti lyöneen) heittäysin
ryöppyihin, tapahtui se yksinomaan velvollisuudentuonosta, rakkaudesta Suomen kansaa, köyhälistöä ja
ihmisyyttä kohtaan. Koetin yleistä kaaosta ohjaamalla
pelastaa mitä pelastettavissa oli. Olen purjehtija.
r-.Ionet myrskyt olen pienine aluksineni kestänyt ja aina
tällöin tuntenut suurempaa eJämänvoiman-tuntoa, jopa
tyydytystäkin kuin konsanaan muulloin. Tällaisella
ehkä vain meren parissa eläneelle ominaisella ja käsitettävällä uhkarohkeudella kävin yleiseen kaaokseen
käsiksi&.
Toimittaja Uksilan lainopillisena avustajana esiintyi
valtiorikosoikeudessa tunnettu sosialidemokraattinen
johtomies, pormestari Väinö Hakkila. Puolustuspuheessansa hra Hakkila esitti m. m. seuraavat ,mielenkiintoiset mietelmät:
»Suomen sosialistien riveissä, verrattuna Skandinavian muihin maihin, on ollut verraten suuri joukko sivistyneitä aineksia mukana, mutta tästä huolimatta
ovat sosialistien pohjakerrokset jo ennen kapinaa vähitellen päässeet määräävään valtaan :Mannerin, Kuusisen
ja Valpas-Hännisen johdolla, jotka ovat estäneet puolueen sivistyneen aineksen vaikutuksen puolueen toi-
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mintaan. Syynä että tämä niin helposti oli onnistunut,
oli se, ettei puolueen jä rj estely likipitäen vielä ollut
valmis; etenkin ol i maaseudun järjestely kokonaan vailIinainen.
Ne opit, jotka puolue julkisesti tunnust i
,
omik seen, se kuitenkin sitten hylkäsi' heittäytyessään
aseellisen toiminnan varaan, Täh än tulokseen vaikuttivat suuressa määrin Venäjältä käsin tulevan I:olshevismin opit ja sai se puolueen antautumaan kommunismin valtaan, hyljäten sen kautta Skal).dinavian sosialistien kannan, vieläpä Tanskan sosialistivasemmiston
kannan. Suomen sosialistien ja kansanvaltuuskunnan
johtajana toimi Kuusinen, joskin Manner oli puolueen
ulospäin näkyvä johtomi es».
»Kun sosialistit olivat päässeet eduskunnassa valtaan,
saatuaan siellä enemmistön, eivät he ottaneet enemmist öpuolueen velvollisuuksia täyttääkseen, vaan noudattivat edelleen vanhaa vähemmistöpuolueen taktiikkaa, m. m. jättäen kokonaan kannatuksetta senaatissa
olleet omat. edustajansa. Vasta kun heiltä t ämän menettelyn johdosta hävisi enemmistö eduskunnassa,
alkoivat he käyttää enemmistötaktiikkaa, n. s. 'me
vaadimme' -taktikkaa».
&T ästä taas syntyi puolueessa tyytymättömyyttä sen
johtoon. Kysymys työväestön diktatuurista oli ollut
esillä jo marraskuussa 1917 ja olisi suurlakon silloin
pitänyt osoittaa työväestön silloiselle salaiselle johdolle, mihin sen puuhat veivät. Tästä opetuksesta
huolimatta työväest ön johtajat alkoivat kuitenkin toimia bolshevisHseen malliin ja tekivät maamme bolshevismin koetuskentäksi. Tulos näkyikin täällä järjestyneemmissä oloissa selvemmin ja nopeammin kuin kaaosmaisessa venäläisessä yhteiskunnassa. Työväestön
piireissä toimivat, riippuvassa tai alemmassa asemassa
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olevat henkilöt, jotka koettivat vastustaa ylempänä
mainitun johdon puuhia, saivat pian kokea sen kostoa,
si llä sellaisen henkilön asema tehtiin mahdollisimman
vaikeaksi, melkeinpä mahdottomak si. Täten muodostui
puolueen johdossa diktatuuri, joka karttai kutsua puo·
lueen elimiä kokoon, koettaen saada erinäisiltä elimiltä näennäisiä valtuuk sia toimintansa tueksi. Kun kapina sitten oli saatu alkamaan, jatkoi samainen pieni
joukko toimintaansa, todellisuudessa johtaen kapinaa,
vaikka se koetti peittää toimintaansa, kuten naamion
taakse, yleisillä orgaanei lla niinkuin pääneuvostolla
y. rn. t

. Yksilön toiminta (Uksila ei ollut aseellisen toiminnan
puolustaja) oli kuitenkin varsin voimaton siksi suuressa
ja sekal aisessa joukossa kuin punakaarti oli tässä suhteessa. Siihen oli, sitten kun ne olivat päästetyt irti,
yhtynyt suuret määrät rikollisia aineksia ja nämä juuri
olivat olleet kaikkien t erroristisien tekoj en toimittajat
ja alkuunpanijab.
ValtiorikosyJioikeudelle asetetussa muutosanomuskirj el mässä, jonka· tekijäksi on ilmoitettu hra Hakkila,
toimittaja Uksila lausuu: »Omalta kannaltani olisi
minun, jos olisin ollut riittävän kylmäverinen, pitänyt
kieltäytyä (päällikkyydestä), mutta kun tiesin, millaiset roistot siinä tapauksessa tulisivat yksinomaan mää·
r ätyiksi, en sitä voinut tehdä. . ... •Ensin kansalaissodan
aikana punaisessa Suomessa saivat rankaisematta kaikenlaiset julmurit ja vanhat vankiloiden suojatit 'tutkintojensa' jälkeen surmata viattomia ihmisiä».
Voiko kukaan, porvari tai sosialisti, hetkeäkään epäi llä, mikä Suomen kohtaloksi olisi tullut, jos punaiset,
joita todellisuudessa johtivat ilmeisen bolshevismin
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raa'at ja häikäilemättömät edustajat, olisivat toimeenpanemassansa kapinassa päässeet voitolle? E itt ämättä
täällä olisi panty pystyyn venäläismallinen neuvostovalta kaikkine sitä seuraavine hirmuisuuksineen ja kurjuuksineen. - GeorgiaI' surkuteltava kohtalo olisi olluf
edessä. P unaisia kuvaavana voidaan vielä mainita,
että kapinan aikana helmikuun loppupuolella punakaartin yleisesikunta ja Uudenmaan piiriesikunta yhteisessä kokouksessa päättivät lähettää Pietariin lähetystön pyytämään, että sota- ja meriasiain kansankomisari Dybenko tai korkein y lipäällikk ö Krylenko
- siis Neuvosto-Venäjän korkeimmat sotilasjohtajat
- saapuisi Suomeen »johtamaan taistelua"edes lyhemmäksi ajaksj~. Kun sellainen pyyntö päätettiin tehdä,
oltiin ilmeisesti samalla selvillä siitä, mikä avun ·hinta
olisi oleva. Siitä ei ainakaan voinut olla epätietoinen
silloiriel1 kansanvaltuuskunnan *prokuraattori» ja punakaartin ))yl~sesikunnan toimeen panevan neuvostom
jäsen Matti Turkia, joka kuitenkin noin vuosi sitten
Suomen Sosialidemokraattiin otetussa ilkeämielisessä
kirjoituksessa juhallisesti vakuuttaa, että kapinan tarkoitus oli vain sen avulla päästä mahdollisimman kansanvaltaisiin oloihin!
Sosialidemokraattinen puolue, jcssa kapinan kukistuttua aluksi näyttäytyi katumisen oireit a osanotostaan
tuohon isänmaata ja sen itsenäisyyttä vastaan tähdättyyn petolliseen verileikkiin, oli kuitenkin vähitellen
unohtavinaan kapinan ja sen kauhut, ja ryhtyi, ilmeisesti taktillisista syistä, pitämään suurta ääntä kapinaa
seuranneesta »valkoisesta terrorista», joka muka kohdistui suureksi osaksi viattomiin. Julmuuden esikuvina esitettiin ja esitetään edelleen kapinan kukistaja
kenraali :Manllerheim ja senaatin silloinen puheen-
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johtaja Svinhufvud, joita raa'alla ja alhaisella tavalla
vähänväliä häväistään ja pilkataan myöskin sosialidemokraattisen puolueen pää- äänenkanllattaj~sa. J a
porvaristo tunnetulla \-etelyydellänsi'i. sallii miltei vaieten, että ne, jotka hekin ovat vapaussodan kautta, tosin
ilma n omaa ansiotansa, säilyttäneet vapautensa, alituisesti näitä suurmiehiämme näin solvaavat ja häpäi .
•
sevät.
Samalla sosialidemokraatit ovat kerta toisensa perästä vaatineet kapinavankien armahtamista. Alussa
he vaatimuksestansa eroittivat yk sityisrikoksiin syypäät, mutta nyt he jo katsovat ajan tulleen vapauttaa
kaikki kapinanaikaiset pedot, ket ää n eroittamatta, ja
luopua syyteoikeudestakaikkia ulkomai lle paenneita kapina llisi a vastaan _. niitäkin vastaan, jotka Pietarissa
vuosikausia ovat valmistaneet satoja, kentiesi tuhansia
suomalaisia upseereja Suomen tulevaan neuvostoarmeijaan. Kun sosialidemokraatit viimeksi joitakin kuukausia
sitt en välikyseJyn muodossa eduskunnassa uudell een esittivät täydellisen amnestiavaatimuksensa, ilmoitti silloinen oikeusministeri heille, että sittenkun kapinasta tuomittujen rangaistuksia oli kuudella eri yleisell ä armnhduksella ja erikoisarmahduk sella lyhennetty tai poistettu tai vankeja laskettu ehdonalaiseen vapauteen, oli
näiden vankien luku alentunut 19Tään. Näist ä oli m. m.
101 tuomittu murhasta tai osallisuudesta siihen ja ainoastansa 3 oli puhtaasti valtiollista vankia. Ministeri lisäsi, että muut 194 ovat kaikki tuomitut mitä törkeimmistä rikoksista ja ~ muodostavat todellisen pohjasakan 1918 vuoden rikoJlisuudesta~. 1\[yöskin mainitsi
ministeri, että nämä vangit IK>vat pyrkineet vankilas..<;a
sovelluttamaan jonkinlaista neuvostojärjestelmää, mik ä
ei suinkaan anna takeita heidän käyHäytymisestänsä
Punll ,le n hlrmlltyöt _ 8
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nuhteettomasti vapaudessa•. i\lutta välikyselyn tekijät olivat perin tyytymättömät kielteiseen vastaukseen.
Johtopäätökset voi jokainen it se tt:'!hdä.

Herra Brant ing on Jentokirj assansa. täynnä pyhää
inhoa, leimannut epäinhimillisiksi hirv iöiksi ne tuntemattomat hen kilöt, jotka ovat kaataneet vihittyyn
hautausmaahan punaisten kapinallisten haudoille pystytettyj ä mui:5topatsaita, - ja niiden mukana koko
valkoisen Suomen.
Kumot un hautakiven kuva on otettu
hänen kirj ansa ni Brantingin kirjan otsikkokuva.
milehdellekin. Sellaiset omankäden teot ovat luonnollisesti ankarasti moitittavat ja tuomittavat, joskin jonkinlaisena Iieventävänä asianha."1.ra na voidaan esittää, että loukkauk sen esineenä tässä ovat ihmispedot sekä heidän aseveljensä ja
hengenheimolaisensa. Toiselta puolen hra Brantingilta
olisi tasapuol isuuden nimessä voitu odottaa edes yksikin moitteen sana sitä eläimellistä menettelyä vastaan, jonka punakaartilaiset kapinan aikana kohdistivat
kaikkeen pyhään, etupäässä kirkkoihimme. Kiinpä
kerrotaan .Suomen Vapaussodassa)) (II, s. 548), että
Leppävirroi lla punakaarti piti kasarminansa seurakunnan k irk koa, jossa annetti in ehtoolli st a härälle ja harjoitettiin muita mitä sopimattomimpia tekoja. Suoden-

'"

niemeltä sisä ltää sama teos (TIT, s. 512) seuraavan ku vauksen paikkakunnan kirkon kohtalosta: . Ki rkko
oli punaisten majapaikkana, jossa majailivat niin eläimet kuin ihmisetkin. Kaikki rikottiin, mitä eteen sat-

Karkun kirkko punaistrn j:lljilt:l .

•

tui. Kattokruunut , kynttiläjalat, altta riliinat, messupaidat y. m. Arkisto hajoitett iin sakastin lattialle ja
raastettiin, lehterit olivat rosvojoukon käymälän :i.
Mikään ei ollut pyhää... Millaiseen siivoon punaiset
jä tti vät Karkun kirkon, näkyy oheellisesta kuvasta.
Onko asianajaja Brantingin intohimoinen syyt tele-
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minen . valkoisen terrorim harjoittamisesta punaisia
vastaan edes osaksi oikeutettu, sitä ei tässä yhteydessä
ole tilaisuutta ottaa tarkastettavaksi . J oskin on myönnettävä, eHä liiallisuuksiin menoa ja valitettavia e~eh
dyksiäkin, osittain käsitettävistä syistä, siellä täällä
tapahtui rankaisumenettelyssä kapinallisia vastaan,
niin on toiselta puolen muistettava, että punaisten
lukemattomat ilkityöt ja heidän äärettömä n röyhkeä
esiintymisensä ja hirmu valtainen komentonsa kapinan
aikana osaltansa selittää, vaikka ei puolustakaan, mitä
voi olla moitittavaa kapinan tiiityksessä. Eivätk ä
punaisten kanssarikolliset tai heidän henkiystävänsä
missään tapauksessa ole oikeita miehiä vaatimaan yhteiskuntaa tästä tilille. Myöskään ei saa unohtaa, että
silloinen huutava elintarpeitten puute luonnol lisesti
mitä suurimmassa määrin vaikeutti äärettömi en vankilaumojen tyydyttävää hoitoa vankileireissä ja vankiloissa.
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Huomattava poliittinen lentokirjanen
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ERÄITÄ ILMIÖ ITlvALTIOLLISES SA ELÄMÄS SÄMME
Senaattori Paasikiven poliittinen
Jentokirjanen käsittelee valtiollise~sa elämässäm me esiintyviä
suuria j3. haita llisia epäkohtia ja
tekee ehdo tuksen niiden poistamiseksi.

Jokaisen valtiollisesti valveutuneen kansalaisen luettava!
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