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Kohti kansamme eheyUämistä nimessä 
kalmiston rauhan ja edessä kuoleman ' 

majesteetin. 

Puhe kansalaissodan johdosta kaatuneiden muistoksi 

Riihimäen hautausmaalla ' huhtikuun 16 p:nä 1939. 

Toverit ja ystävät! 

Olemme kokoontuneet siUllatulle 
maalle, jonka yllä lepää kalmiston 
rauha ja, jossa ristien ja hautakum-
pujeu ana nl,l'kkuvat ikuista unta ne, 
joiden mainen vaellus on piättynyt, 
jotka ovat siirtyneet tuolle puolen 
paikan ja ajan, missä kaikki inhimH· 

liset taistelut ovat tuntemattomia ja 
jossa, kuten kaikesta sielustamme 
tahdonune uskoa, asuu ikuinen hyvä 
tahto. 

Emm e ole tulleet tänne loukatik
semme kalmiston rauhaa. emme kiit
tämään kapinaa emmekä osoitta
maan nu,rjaa mieltä niille. jotka tais
telivat vuoden 1918 sisällissodassa 



vasta puolella. Olemme saapuneet te' 
kemääl1 viimeistä palvelusta niille 10-
, 'ereillemme, jotka sortuivat SillOlll 

käydyssä veljessodassa ja sitä seu
ranneilla kuolemankuukausin(t, Pyy
dämme saada osoittaa, että muistam
me heitä 21 vuotta sitten sattuneen 
yhteisen onnetto.muud en yhdistäminä 
ko.htalo.tovereina. Pyydämme Umais
ta osanottomme heidän rakka ittcn 
o.maisten ja ystäviensä syvään su
ruun. 

Pyydämme myös kiittää Riihimäen 
kauppalan asiain hoi tajia siitä, että 
21. vuotta sitten iLman kunniallista 
hautausta kuo.pattujcn toveri emme 
maall iset jäännökset nyt ovat sii r
ret y! siunattuuCl maahan ja saaneet 
krist ill isen hautauksen . 

Huomioiden sen. mitä edellä on lau
suttu ia hUQmioiden tämän tilaisuu
den vakavuuden sekä toivocn, että 
hau':!. ka'ken sovittaa, pidätymme tä l
:ä pyhällä paikalla palauttamasta 
mieliin 21 VUQtta sittcn elettyjä ta· 
pauksia. Jos tässä yhte;shaudassa le
päävät toverimme heräisivät elä 
mään ja vo.isiva t puhua. kehoittaisi
vat he meitä elo.onjääneitä so.vinno:' 
liseen mieleen kummallakin puolen. 

Nykyisen maailman tilan teen va· 
kavu,us kehoittaa kaikkia rauhan ys
täviä ja erikoisesti pieniä kanso.ja 
eheytymään Se kcho'ttaa tehosta· 
tamaan sitä mikä ihmisiä yhd istää ia 
kartta maan sen esillevetämistä· -mikä 
hei tä eroittaa. 

Runebergin kauniissa runossa .. Kuo· 
leva soturi,. kuvataan, kuinka SUo.
men lleito, Lcmulla, verisen taistelu'll 
Hilkeen etsii ja löytää sulhonsa tais· 
telukentältä ' kaatuneiden jouko.sta . 
Hän ko.htaa tämän vieressä vihollis· 
m~HlI1 soturin. joka viruu haavoissaan. 
elää vi imeisiä hetkiään ja luo ncitoon 

rukoilevan katseen. Runeberg kehoit
taa neitoa ojentamaan kuo!cvalle so
vinnon käden. huolimatta siitä, että 
tämä o.li viholliskalpaa kantaen saa
Pl'flut sotimaan. Jos siis viha on epä
oikeutettua silloin, kun vihollispuo
lena taistellut vidä 00 heng issä, niin 
kaksin kerro in epäoikeutettua se on 
silloin, kun hän on siirtynyt suuren 
rauhall JXlrtin tuolle poolen, jossa 
asuu ikuinen laupeus. Niiden. jotka 
eivät vielä ole astuneet kuoleman sil. 
lattoman virran yli, tulee kunnioit_ 
taen muistaa niitä, jotka ovat sen j q 
tehneet. Kun kuoleman viikatemies 
katkaisee ihmisen elämänlangan. lak
kaa hän olemasta kenenkään viholli
nen. Hän ei enää ole punainen eikä 
valkoinen . 

Valkoinen kenraali on kehoittanut 
ojentamaan sovinnon käden jokai
selle ken tahtoo siihen tarttua, ja 
hän on kieltänyt kysymästä missä ku· 
kin oli 1918. Näin ei \·iclä ole lähes
kään kaikkialla tapahtunut. mutta 
aja tus sovinnosta on siitä huo.l'matta 
oikea. Jos siis tahdotaan ojentaa vel
jenkäsi elossaolevil le vastapuolella 
sotine ille, niin sitäkin enemmön tuili
si osoittaa sovi.nnollista m'e1tä la ' t 
tomasti ammutui1!e. joiden syyl1\
syyttä e i ole laillisesti todettu ja 
lotka eivät enää vo' la\lsu.a- 's~naaka!'ll1 
puol ust u ksekseen. 

Edel lä lausultuun vedoten. sekä 
viitaten kansam me eheytymisen vält
tämättömyyteen, toivomme toisin
ajattelevilta, että jos tälle paiblle 
pystytetään vaatimaton muistomerk
ki. että se sais~ · olla rauhassa. jota
rauhaa ei suotu sille mu1s!omerkille. 
job pystytettiin toverivainajaimmc 
tii hänas ti selle hautapa-ikalle. Me pal
jastamme päämme yhtä kunnioitta
vasti valkoisten vainajille kuin omil-· 



lcmmekin, emmekä ole koskaan teh
neet miTään \'ahi nkoa heidän hauta
patsl!.iIIeen, Kun toivomme, että vas
!ustajamme hauoon pyhyyttä kun
llioillaisi"at, emme toivo heiltä enem
pää kuin mikä on Suomen heimon 
ikivan ha kansall inen tapa , jota itse 
olemme aina noudattaneet ja jota 
mustien pakanainkin keskuudessa pi
detään niin selvänä, ettei si itä edes 
keskustella. 

T apahtuu han'oin, että vii meinen 
pah'elu~ voidaan tehdä va inajille 
\'asla 21 vuotta heidän kuolemansa 
jälkeen. Olemme nyt ensimmäistä 
kertaa tällaisen harvinaisuuden todis· 
tajina. Olkoon tämä het'ki meille py
hn ja vllpa'a vihasta. O lkoot elämäm
me vastaisetkin hetket vapai ta vihas
ta niiden asia in vuoksi, jotka tapah
tuivat 21 vuot ta sitten. Viha on niin 
kansoja kuin yksilöitii.kin kulut
tava elementt i, eikä sillä loppujen 10-
J'uhi millään alalla mitään pysyvää 
rakenneta, vaan ainoastaan tuhotaan. 
Kun kuluneen 21 vuoden aikana muu
tenkin on koeteltu rnkootaa, m:t ii 
si lloin tuhottiin, niin tchtäköön tiitii 
rakennustyöt,; myös ihmisten sydii
missä ja muisteltakooll sisällissodan 
a;,koiakin vai,n sikäli kuin n:istli on 
jotakin hy vää ja arvokasta opitlltva a. 

Joskin 21 vuotta sit ten tehtiin pal
jon pahaa kummallakin puolen, niin 
v ielä enemmän osoitett im epäitse
kästä uhrimieltä ja miehek,istn ur
hoollisuutta, n iinikään kummallakin 
puolen, ja tullaan siitä ke rtomaan 
senkin jälkeen kun meitä ei enää ole. 
Oppikoot ni in valkoiset kuin puna!
setkin kunnioittamaan toisissaan nii:
tä jaloia ominaisuuksia ja antakoot 
painua i.kuiseen unhoO<1 se!1ai.scn mik,! 
ei ole muistelemisen an'oista, Täl
lainen arvokas menett ely on monin-

verroin enemmän rakentavaa kuin 
pikkumainen ja loppumaton nalku-tus 
toisten rumista teoista, samalla kun 
omista, yhtä rumis ta teoista vaietaan: 

Kun uusi ihminen syn tyy. on äi
di11ä kipu ja 'ensimmäinen ääni, jolla 
IllpSi elossaolonsa ilmaisee, on itku. 
Samoin uuden valtion syntyessä har
voin säästytään suu rilta kärsi'myk
si~tä, Ne ovat uuden valtion synny
tysh.:skia, joita väitetään välttämät
lömiksi, jotta syntyisi todellinen val
tio eikä puo litekoinen keskonen. Jos 
tämä valtio-opin tuntijain vä ite on 
oikea, kuten meistä näyttää, n iin si'" 
sä l1 issodasSa ja sen jälkeen koerut 
kärsimykset ovat katsothi\'at Suome n 
vllltion synnyty~tuskiksi. Jos näin on, 
niin Suomen \'altio on syntynyt 
luonnoll isella tava lla ja on elinvoi
mainen. Kun pienten kanso j en lu
juus ja elinvoimaisuu$ on mitä suu
r;arvois'in. niin ei ole r iideltii\'ä sii tä, 
mikä näyttää o1!een lu-jan valtion luo
miseksi välttämätöntä, 

Kun talviset" h:anget sulavat ja ke
vään vallat riemuitcn ryntäävät esiin, 
ri ai"na ole kaunista sliiitä. vaan jos-' 
kus 'myrskykin myll ertaä. "'l uUa si!
Ii 'ei myrskyn ohimenlyii r iidellä 'sii·· 
tä, mitä sen aikana tapahtui. Näin on 
laita verrannolliseSti . katsoen m'yös 
vahioelä·mässä. Vuonna 1918 t!1cttiin
~uo'men valtiollisen itsenäiSyyden 
ke\·ätaikaa. Vuosisataisen taantumus
talven jäät murtuivat ryskyen . Vie
roan \'allan ies sortui ja kansallem· 
me koitti sen kauan kaipaama "apaus. 
Kun ryhdytään suu,reen tehtävään, on 
siinä al,ku hankala ja otteissa tapah
tuu laitamattomuutta. Niin kävi 
myös vv: 191 7 ja 1918 Kun vapaus äk
kiä saa \'utett iin, ei sitä heti alussa 
osattu oikein käyttää. Kun ei ' ol1ut 
kokemllksia ihenäisen valt ion hoita-



misesta, niin timän taitamallomuu
den vuoksi jouduttiin sisällissotaan. 
Sen jälkeinen aika on kuitenkin meil
le j1l. muillekin paljon opettanut. Se 
on opettanut mm., että työvä·ki voi 
paremmin taistella oikeuksiensa puo· 
lesta rauhanoma isin ja siveellisin kei_ 
noin ocuin asc,·oimin. Myöhemmin 
kin on koettu myrskyjä. mutta ne on 
kestetty ja voitettu. vaikkei meillä 
ole ollut muuta voimaa kuin aat
teemme voimA . Näin on päästy m.m. 
si ihen. ettii tvöväki on jo yli kaksi 
vuotta ollu t halJi.tukscssa ja osaltaan 
hn ih.nur maan asioita moninvcrr01n 
paremmalla menestyksellä kuin sisäl
lissodan aikana. Näin on päästy sii
hen ettei meillii voida ratkaista ai
nO!l.t!l.kaan lflAjakanto~sta kysymystä 
vllstoin työväen myötävaikutusta. 

Rakkaat 10\'eri!1 
Eläm me keskell ä koettelemus!en ja 

.edessä uhluiavien aiokojen. Ajan lai
f"l cet Ivöviit korkealle ja elämiin vaI · 
tim;) SYkkii \·iikevässä tempossa. Mitä 
tänään rukennetaan. voi olla huomCl1 -
na raun ioina Ja ken luulee SeiSO\'a n511. 
I.::atsokoon ettei hän lankea. Yksi 
asia on ku itenkin va rma. Se on: mitä 
rllkkauden ja hyvän tahdon innoit
tamina rakennetaan. ei koskaan me ne 
l,ukkaan . joskin usein siltä näyttää. 
Kaikestll. vihnmie!isestii pintakuo
husta huolimatta. rakkaudcn ja hy
vän tahdon voimat nytkin e lävät ja 
vaikuttavat maailmasSll j a ihmisten 
miel'ssii Se. joka niiille voimille työn
si perustaa. hiin rakentaa s ille mikä 
ihmisessii on 1If"okkainta ja. joka py' 
syy senkin jäl keen kun kaiken ajal
lisen perii katoavaisuus. 

Vaalik9llmmc ja kasvattakaamme 
itsessiim mc ;a to'sissamme nä itä hy· 

\ yyden,·oi mia, Si llä a ika tulec, jollOin 
niitä kysytään ja jolloin niitä ei pil
kata, kuten valitettavan usein tapah
tuu nykyisin . Kuluneen 21 vuodcn 
aikana ovat useimmat meistä s isiillis
sotaan osa ll istuneista saapuncct van
huuden kynnykselle. Usean ovelle 
tuonen ai rut ehkii piankin kalkuttaa 
ja meidät kl1tsut91ln kuoleman maj es· 
tcetin etcen. Mutta työt elävät sen' 
kin jälkcen kun tekijä on kuollut ja. 
usein hctken työ vaikuttaa pitkiksi. 
kio ajoiksi tuleviin kohtaloih in. 50· 
vinnollisuus on ft ina \'älttiimätön pie
nelle kansakunnalle. mu lta nykyis'ssä 
oloissa se on kaksinkerroin väIttämä. 
tön. Nimessä kalmist on rauhan ja 
edcssä kuoleman majestectin. pyrki _ 
kiiiimme niin puolclla kuin toisclla
kin muuttamaan puheet kanSIIn ehcyt
t:imiseSl,i sovinnoll isi ksi tcoiksi. Niiin 
tehden , 'alkoisct palvele\·at olemuk
se1taankin, eikä lIinoastaan nimeltään 
va lkoista IIsiaa ja nii in tehden mc 
punaisclla puolella olleet pamaiten 
muistamm e kaatuneita 10vc re1tamme. 
joilla taistelussaankin - miten si tii 
muuten onki n arvosteltava - oli kui. 
!enkin hv\'ii ta rkoitus. Tämän hen· 
gen clävöittiiessii toimintaamme 
työväcn hy\·äksi r'lkennamme osal
tamme uutta onnellista tulevaisuuden 
Suomea. josla nälkii ja kurJuus o .. al 
kaikkoutunecI ja jossa rauha ia hy· 
vii tahto le\'i tt iiviit rnkelisiipensii 
kautta kaun'in synnyin maamme. 

Nä ill ä vlla! ima llomi!la 8ialu\:8 illa 
pvydiimmr muistaa kansalaissodassa 
;a sen iii'k ikuukausina kaatuneit:l to· 
vr rei tamme. Omistakaammc heidän 
muistoksecn hilja:nen hetk i. 

Väinö Kivisnlo. 
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