
-,------L--,---'---r-Im 
TUTKINTO .. 
URNKlhf\SSR 

. ! 

KIRJDlTTnnUT 

KfUiRuO uUOTO 

! .,' 

HEt.smKI, TYOuAEn SRnOMRt.EHTI O,·Y. 

,~----------------~--~ 

.. , 
'1, 

\ 







T ufkinfovan kilassa 

KI~JO"ilnut 

Kaarlo Luola 

TYOVÄENLlIKKEEN KIRJASTO 
I 

Helsinki, Työväen Sanomalehti O-Y. 

TYOVlENLIIKKEEN 
KIRJASTO 

. '. 



l 
\ 

Helsinki, 
Työväen kirjapaino, 1908. 



fllkusanaksi. 

Kuten tunnettua vangittiin minut Tukholmassa 22 p. 
syyskuuta v. 1906. Tukholman kaupunginvankilassa 01-
tuani lähes pari viikkoa tuotiin minut Suomeen. ' Täällä 
poJiisivankilassa olin taasen pari viikkoa, jonka jälkeen siir-
sivät minut lääninvankilaan. Vapaaksi pääsin 14 p. joulu-
kuuta v. 1907. Siis tämä vankina oloaikani oli vähän 
vaille 15 kuukautta. 

Tässä yhteydessä ei ole tarkIJitukseni kosketella vastaani 
tehtyjä syytöksiä eikä niiden johdosta syntyneitä oikeus-
juttuja, joiden yhteydessä voisi tehdä sangen painavia muistu-
tuksia oikeuslailostamme vastaan. Kerron vaan niitä huo-
mioita ja vaikutteita, mitä tulin kokemaan täkäläisissä van-
kiloissa. 



--



Tuskien 1"10. 

Niin kalkan kaijun nimes herättää, 
ett' luonelankin luvat tummat 
suloilta rinnallasi väräjää. 
Sun nimees liittyy kauhut kummat. 

Min tuskaa, kirousla kantaa maa 
ja epätoivon huokumia, 
tuo täydellisnä luonas kuohuaa ; 
ei siellä onnen sirusia. 

Ei missään liesko turman tulel niin 
sydäntä karreks' syöden monta, 
ei uraa kyynel polta poskusiin, 
ei missään elo toivotonta, 

niin kuni sylissäsi synkässä; 
ja onnen kaipuu karvas muilla 
niin eihän mieltä jäydä kitkerä 
kuin sokkeloihis kahlituilJa. 

Ja intohimot halvat mlSsa saa 
niin laajat aallot hyrskypäisel, 
kuin mitkä taikas poviin nostattaa 
ja piirrat painaa pysyväiset? 
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On sulle ihmisyys ja sopuisuus 
vaan tunne tuntematon, pulma, 
mut valtiaana mielen tunnoUuus 
ja parhain rattos kuri julma. 

. 
Miks' säälitönnä riehuu lapset maan 
heikoimmat polkein tuskain yöhön 
ja elon laatii millä vaivataan, 
lujimmat käyden sortotyöhön ? 

Miks' sääli, rakkaus ei sijaa saa 
ja hellin rikkaruohot kitke, 
ei äidin lailla hoivi heikompaa, 
kuin sisko siskoansa itke? 

Oot, vankila, sä, kaivo kirojen 
ja muuris sorto, kosto nosti: 
ei alas kansa onneks' ihmisten. 
Sun horna hyvän surmaks' osti! 

Mut ehkä sinut hautaa aika uus, 
kun rajan saapi veljessorto, 
kun hellin tuetahan heikommuus 
ja turvan löytää onnen orpo! 
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l' oliisivankilassa. 

Tukholmasta tänne tuotuna sain poliisikuulusielua varten 
virua kolmatta viikkoa etsivän osaston vankikopissa. Näitä 
on neljä samassa rakennuksessa ensimäisen poliisiaseman 
pihassa. Rannasta seurasi vatiiastona runsas poliisijou kko 
sekä muutamia päällikkömieh iä. Tulevaan koppiini meno 
täessä jo ovella tu nki vastaan inhoittava löyhkä, ei kä kum-
ma, sillä keskellä latliata havaitsin tarveviemärin, kuten tal-
lissa. Koppi on kookas. Peräosa lattiasta on korotettu 
leveäksi makuulavitsaksi, johon voi vieretysten latoa ehkä 
kymmenkunnan miestä. Ovi5einässä on ulkopuolelta Jäm-
mitettävä uuni. Yhdellä seinällä on katonrajassa leveä, 
mutta matala, rautarislikoilla suojustetiu ikkuna, siitä ei ylety 
näkemään ulos. Katossa riippuu rautalankakehyksen sisällä 
sähkölamppu. Seinät ovat täyteen piirrelyt kaikellaisia kuvia 
ja mieJilauseita sekä entisten asu kasten nimikirjoituksia. Lika 
näytti talossa vallann een joka kohdan, niin että peloitti istua, 
jopa kävelläkin, vai kka asfalttilattia näytti vastikään muka 
pestyItä. Yöksi annettiin sentään puhtailla oljilla läytetty 
säkki makuualustaksi, samoin tyyny. Peite näytti niin arve-
luttavalta, että pidi n parempana tyytyä sen asemasta päällys-
nuttu uni. Vartija kertoi olevansa talossa vain väliaikaisena 
ja ihmetteli suurta pu hdistusta, mikä siellä oli illan suussa 
tehty, ja sanoi _joitakin erilyisempiä vieraita» arvelleensa 
luotavaksi, kun niin kovasli edeltäpäin louhuttiin ja si ivot-
lii n. 
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I , 
Mitä matkalla mukana seurann een poliisin viittauksisla 

voin päätellä, katsoin parhaaksi koettaa suosiolla asettautua 
asumaan tässä likaliiterissä muutaman päivän ajaksi. Tupa-
kan puute jäi pahimmaksi tuskaksi, jota jo Tukholmassa sain 
parin viikkokauden potea, ja laivalla tullessa taas savuja saa· 
tua tuntui ilman 010 entistä lukalammalta. Sanotaan: _luu$_ 
tahan koira unta näkee . . Minä näin - tupakasta. Ensi-
mäisenä ja toisena päivänä vaivasi muun ohessa ankara 
nälkä. ei annettu syödä kuin kerran päivässä ja silloinkin 
huonosti. Vihdoin pyysin puhutella kapteeni Jalanderia ja 
hän saapuikin koppiini. Napisin ruuan puutteesta, joka 
auttoikin. Heti ruvettiin saamaan syömistä kaksi kertaa 
päivässä ja molemmilla kerroilla runsaasti. Tupakkaakin 
rupesin saamaan, mutla asema alkoi siUekin lunlua yhä ikä-
vämmältä, kun päivä päivän jälkeen vaihtui yöksi eikä vaan 
viety kuulusteltavaksi. Näin kului viisi vuorokautta odo-
tellessa jonkinlaista käännöstä tässä tyhjässä tiedottomuu-
dessa'; Eivät kai olleet selvillä miten parhaiten aloittaa tai~. us 

koivat pitem män odotuksen yksinäisyydessä uuvultavan sie-
lun voimat, niin ettei voi nii tä täysin hallita. Ennätin jo 
muutaman kerran kovetakin vii vyttelystä. Minä olin var-
mana vapaaksi pääsystä, kunhan kuulustelu alkaisi. Arve-
lin kiinipidon johtuvan etupäässä vaan siitä, kun tapasivat 
minut passittomana Tukholmassa, ja muut syyt niin löy-
hiksi, ettei niillä voitaisi pidättää. 

Utelijoita kurkistelijoita alkoi käydä oven tähystysreijän 
takana. Usein tulivat hiipimäl1ä ja nostivat sangen varo· 
vaisesti kantta, hiukan vaan, pois tähystysreijältä, jottei mi-
nun olisi pitänyt sitä huomata. 

Alituisiin ponnistuksiin tottuneena tuntui toimetlomuus 
kerrassaan sietämättÖmältä. KoetteIin sitä lieventää kävele· 
mal1ä itseni väsyksiin ja laulelemalla. Kirjoitin pilarunon 
Tukholman kaupunginviskaalista ja kuninkaasta karkoitus-
tuomionsa ja luulottelujensa vuoksi. Lyijykynä·n tynkiä oli 
säilynyt li ivin taskuun poliiseilta huomaamatta, ja paperia 
tuli kahvileivän ympärillä; sitäkin ylellisyysherkkua annelliin. 
Kirjoittelupuuhani keksivät viimein - enhän sitä salaa teho 
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nytkään _ . ovelta kurkistellessaan, ja kolmen poliisin voi-
malla veivät kynäni ja runotekeleeni parempaan talteen. 

Vihdoinkin alkoi kuulustelu. Mutta ei siinä vieläkään 
kiirettä pidetty. Koko aiotteleminen oli sangen vetelätl, ja 
taasen pitivät kolme vuorokautta lepoaikaa. Seuraavatkin 
kuulustelut tapahtuivat kolmen ja lopu lta kahden vuoro-
kauden väliajoilla. Vaadin niitä joudutettavaksi, mutla vas-
tattiin: . Täällä on muitakin asioita. » - Kului viikko, 
kului toinen, ja kyselemistä ja asioita yhä vaan riitti. 

Milloin toisia onnettomuustovereitani käyttivät tutkitta-
vana, kuulin kun hakivat ja toivat. 

Sittemmin vapaaksi päästyäni kuulin eräältä jutussani 
olleelta todistajalta, miten häntä etsivässä osastossa kuulus-
teltiin omituisissa oloissa. Olivat näet huoneen valaistuk-
sen järjestäneet salaperäisen peloitlavaksi: Komisariuksen 
pöydällä oleva lamppu oli verhottu, niin ettei sen valo 
päässyt muualle kuin pöydälle ja siinäkin pienelle alalle. 
Huone jäi näin ollen pimeäksi, joten kuulusteltava ei näh-
nyt kenenkään kasvoja. Komisariuksen mukana oli toimi-
tuksessa kuitenkin ollut läsnä kaksi etsivää, joista toisella 
oli hoidetlavanaan polkupyörälyhty. Sen valo ohjattiin vä-
liin vasten kuulusteltavan silmiä, väliin peitettiin kokonaan. 

Sen voi arvata mitä tämänlainen menettely vaikuttaa 
varsinkin heikkoihin ihmisi in. 

Mutta palaan kertomukseeni. 
Perden ja Ketelä asustivat loisella puolella vartijan olin-

huonetta, ja naapurinani, seinän takana, majaili K. G. K. 
Nyman. Yötä päivää kuului hänenkin rauhaton astuntansa. 
Lopulta keksimme puhelu keinon seinän läpi. Minun salon-
kini seinässä muiden riimukirjoitusten seassa oli myöskin 
koputuspuhelukaava. Rupesin tutkimaan sen kelpoisuutta 
koputtelemalla naapurilleni. Hän tuntui käsittäneen tarkoi-
tukseni, otti vastaan ne aakkosten numerojärjestyksessä ja 
niin saatiin - langaton sähkötys selville. Ensimäinen ky_ 
symykseni oli: . kuinka voit? » - Nymannin iskuista ko-
koilin seuraavan vastauksen: ,. muuten hyvin, multa täit 
riivatut eivät anna rauhaa _. Minä en tietänyt mitään tästä 
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vitsauksesta ja kyseiin, mistä naapuri niin on päässyt rikas-
tumaan, jotta on saanut elätlijoukon. Hän sanoi peitteensä 
siisteyttä epäilevänsä, ja sitäpaitsi kertoi salinsa nurkkaan 
luodun ison kasan likaisia patjoja, jotka kukin pyrkivät lii· 
kehtimään elollisina. 

Tämä koputtelupuhelukin loppui liian lyhyeen, kun Ny-
man vietiin monta päivää ennen minua lääninvankilaan, ja 
vastiWnhän olimme keinomme oppineet. 

~ Joutessaan jotakin tekee . , sanotaan. Ja minäkin rupe-
sin muun ajanvieton puutteessa tutkimaan, olisiko mahdol-
lista, jos nimittäin siihen olisi syytä, päästä Helsingin po-
liisin satimesla karkaa maan. Tarkan tutkimuksen jälkeen 
näin lähdön mahdolliseksi. Tulkimusmenettelyni oli seu-
raava: Havaitsin asioitani määrätyn vakituisesti hoitamaan 
kaksi etsivätä, jotka minut hakivat komisariuksen luo tut-
kittavaksi ja taasen toivat säilylyshuoneeseen takaisin. Tut-
kimus tapahtui etsivän osaston huoneissa kolmannessa ker-
roksessa, katurakennuksessa. Sinne mentiin pihalta ensin 
yhden pihan puoleisen passipoliisien odotushuoneen läpi, 
josta tultiin portlikäytävän kanssa yhteydessä olevaan ulko-
eteiseen. Aivan porttikäytävästä johtavan, avoimen oven 
editse kierrettyä päästiin yläkertoihin johtaville portaille. 
Tätä tietä kuljettiin joka kerta edestakaisin, ja tuotiin minut 
siis avoimelle ovelle, josta olisi ollul helppoa pujahlaa 
portlikäytävään ja siitä Senaatintorille ja yhä eteenpäin. -
Entä perässä kulkevat kaksi etsivää ja portilla käytävässä 
vahtia pitävä passi poliisi ? - Moneen kertaan kokeilin 
saattajieni ajokelpoisuutta yläkertaan tutkittavaksi vietäessä. 
Saattajani seurasivat perässäni, losin hyvin likeJlä, mutta 
minulla oli vapaus kulkea tietäni joko nopeammin tahi hi-
taammin. Tavallisesti juoksin portaissa ylöspäin mentäessä 
hyvin kiivaasti ja silloin aina perille päästyä seuraajani hen-
gittävät raskaasti läähättäen, kuten ainakin yli voimain käy-
vän ponnistuksen perästä Syy siihen o li seuraava: toinen 
näistä etsivistä oli pitkä ja laiha, multa sangen heikkorin-
tainen, toinen taasen Iyhy~ multa juoksuun liian paksu, 
lihava, ja uupui sentähden heli. Siis nämä! olisin varmasti 
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jo sadalla askeleella jätättänyt hyvän matkan jälkeeni. Portti-
käytävässä seisova poliisi ei olisi mitenkään osannut odot-
taa äkkinäistä uloshyökkäystä, ja hän seisoi sitäpaitsi sisä-
puolelle ~elin, katsellen torille. Tässä olisi ollut helppoa 
paiskata takaapäin hänet ensin nenälleen, Ylös noustessaan 
olisi tietysti kulunut muutamia silmänräpäyksiä, jolla ajalla 
olisi ennättänyt hyvästi ohi. Perässäjuoksuun hän olisi 
ollut aivan mahdoton pitkän ja raskaan päällysnuttunsa täh-
den. Juosta olisi pitänyt Senaatintorin yli Nikolainkadulle 
ja sieltä sairaaloiden ison puistikkopihan läpi sekä vihdoin 
yli aidan Unioninkadulle ja Kaisaniemeen. Pako olisi näin 
ollut verrattain helppo pimeinä syksyiltoina, -- minua kul-
jetettiin tutkittavana myöhään ilIoilla. Tämä mitlaiJu ja 
kokeilu olivat, kuten jo mainitsin, vain pelkkää ajan kulu-
ketta, Minähän en lainkaan tuntenut vapauteni olevan pi-
temmälli vaarassa, enkä siis sen pelastamiseksi tarvinnut 
toimia, Ja vaikkapa niin onnettomasti olisi ollutkin, tuskin 
siltekään kunniantuntoni ja itserakkauteni olisi sallinut mi-
nun käyttää tätä keinoa. - - - - - - - - -

Päivä päivältä odotteIin, milloin sanoittaisiin: Jo riittää, 
saatte mennä! Sitä ei kuitenkaan kuulunut, syytöksiä jat-
kui. Jopa sillekin eräänä päivänä tulivat ilmoittamaan lää-
ninvankilaan lähdön, ja heti lähdettiinkin, En vieläkään 
osannut aavistaa asemaani läheskään niin vakavaksi kuin 
joksi se sittemmin näyttäytyi. 
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!.ääninvankila. 

Ra kenteellinen puol i. 

Umpinaisissa vaunuissa ajaa jyryytettiin poliisiasemalta 
Katajanokalle lääninvankilaan. Sen jykevät portit avautui-
vat hitaasti ja jälleen sulkeutuivat ki;ni takana. Vieläkin 
muislan sen kammottavan kilinän, joka syntyi vartijan kier-
täessä avainta lukossa. Taloon johtava ulko-Qvi ol i myös 
lukossa. Portinvartijan sähkökellolla ilmoitettua vieraita olevan 
tulossa, avattiin se sisäpuolelta. Kummallisen kaamean tun-
nelman herättää jo ulkokäytäväl tulijaan. Joka kohta, mihin 
silmä sattuukaan, näyttää suurella vaivalla pakotetun puh-
taan kii ltäväksi, mutta tuo luonn oton kiilto lisää vaan kyl-
mää vaikutusta. Paljaat jykevät seinät ja holvipi laril. lattia 
mustaa asfalttia, siellä täällä joku ovi, pieni ikkuna; kaikki 
muodostettu keskenään jäätävään sopusointuun. - -- -

Astuiaan vahtimestarin eli vastaanotlohuoneeseen. Heti 
tervehdykseksi kuulee ilkeitä kompasanoja päivystävällä var-
tijalta. Minusta ainakin tuntuivat he ikäänkuin julkisella 
ilolla nauttivan uuden uhrin saannista. Myöhemmin sain 
sen käsityksen, että tämä onkin talossa aivan yleinen tapa. 

Mukana seurannut kyylimies,' etsivä tai kaupungin vou· 
din käskeliävä antaa ensin passin, jossa selitetään tulokas 
talon uudeksi asukkaaksi, ja mukanaan kuljettamaansa kir-
jaan antaa kuitata jättäneensä saaliin sillä kellon lyönnillä 
käsistään ja lähtee. 
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Nyt alkaa tulokkaan kirjoihin merkitseminen. Siinä ky· 
sellään kaikki mahdollinen, alkaen jo ennen syntymää esillä 
olevaan yäivään asti. Mukana oleva omaisuus niinikään 
merkitään kirjojhin nenäliinaa ja sukkanauhoja myöten. Tä-
män alustavan valmistelun jälkeen viedään tulokas puvusto-
huoneeseen. Annetaanl riisuutua ihan alasti, mukana tuodut 
omat vaatteet kierretään sisäkkäin yhteen myttyyn, joka sitte 
nuoritetaan lujasti. Nuoran päähän pujotetaan puinen laatta 
omistajan nimeä ja järjestysnumeroa varten. Alastoman 
ruumiin verhoksi annetaan lattiaan asti ylettyvä karkea 
mekko, kainaloon yllepuettava vaatenippu ja varretlomat 
kenkäkohlot käteen. Sitte kuuluu komento: ~ Mene alas 
saunaan.» Tällä käskyllä ei tietenkään vaslatullut saunaa 
löydä, ja epävarmana mihinpäin mennä ja arkana tylystä 
vaslaano.tosta ei enää tajua huonoja neuvoja. Tavallisesti 
saakin vaslatullu! usein kuulla: »Mikäs tollikko sinä olet, 
kun et puhetta ymmärrä ~ , tai: ~ mikähän pökerö tuokin He, 
kun ei osaa kävellä». 

Lopultakin siitä lähenee saunaa. Se on kivijalkakerrok-
sessa. Siellä hämärässä näkt>e tuli ja li ikkuvan ihmisvarjoja 
ja vieläkin seisotteleikse epätietoisena, mihjnpäin edetä. 
Saunavartija huutaa: ) Tule tänne ~ . Näin on vihdoinkin 
saunan ovella. Edessä on tavallisen vankikopin kokoinen 
putero, siinä toisella seinällä lavitsa, toisella sinkkinen kyl-
pyamme ja sen kohdalla seinässä vesihanal Muuta saunaan 
kuuluvata ei näy. Peseydyttyään ammeessa, joka toimitus 
useammassa tapauksessa keskeytetään kiirehtimäl1ä, saa kuulla 
kuivan käskyn: _Mene toiseen huoneeseen pukeutumaan ~ . 
Se on edellisen kokoinen, varustettu lavitsalla ja naula-
puulla. Nyt on pueitava talon juovikkaat tamineet ylle. 
Peseytyessä ja pukeutuessa voi vielä joutua uteliaan vartian 
tutkinnan alaiseksi, mutta onnistuu siitä päästäkin. Näin 
usein, mitenkä puhuteliu tässä tilaisuudessa häpeillen ja 
arastellen vastauksiansa antoi, ja mitenkä toisinaan sai ival-
lisia letkauksiakin. Tämä ei kumminkaan ole varsinainen 
saunamenettelytapa. 

Noustua jälleen ylös kellarikerroksesta etsitään tyhjä 
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koppi. - Paksu raudoitettu ovi jymähtää, ulkopuolella 
varmuushaal rämisevät kiinnipudotessaan ja taasen on varo 
mojen telkien takana yksi saalis kurjan yhteiskunnan rie-
huvasta vuolteesta. - -

Kuluupa muutamia päiviä ennenkuin oppii muistamaan 
tarkasti koppinsa oven monien muiden joukosta ja ennen· 
kun tulee täydelliseen käsitykseen laitoksen eri puolista. 

Varsinainen vankila on yksinäinen rakennus, korkean 
tiiliaidan ympäröimänä rakennettu ristin muotoon. Iso eli 
miesten osasto on yhtenä isona kolmikerroksisena laivana, 
asema pohjoisesta etelään. Eri kerroksien välillä on pitkin 
seinustaa kaidepuulla aidattu silta, joka vastaisilta puolilta 
on muutamista kohden poikkipäisillä silloilla yhdistetty. 
Näin jää isoi n osa käytävistä ylhäältä kolmannesta kerrasta 
alas asti avonaiseksi. Näkee yhtä aikaa kaikkien kolmen 
kerroksen ovet päällettäin. Kerroksia yhdistävät pitkät rau· 
taportaat. Onpa yhdessä kohdassa kierteiset kiviportaatkin, 
mutta kerran kuulin niille vahingossa eksyneelle ärjäistävän: 
_Muista toisella kerralla, että se käytävä ei ole sinua var-
ten •. 

Yksinäisiä koppeja on miesten osastolla muistaakseni 
noin pari kymmenistä toista sataa. Sen lisäksi neljä isoa 
_yhteisruumaa _, joissa säilytetään keskimäärin viisitoista 
miestä kussakin, eniten _sakkolaisia . . Näin yhdelle vara-
tuissa kopeissakin hyvin yleisesti kaksi jopa muutamissa 
kolmekin. Tämän kuului aiheuttaneen laitoksen pienuus. 

Keskivaiheilta miesten osastoa, haarautuu itäpuolelle 
naisten vankila, samaAn tapaan rakennettu kuin edellinenkin, 
mutta on ainakin puolta pienempi pituudelleen. Naisten 
osaston kohdalla, länsipuolella, ovat virastohuoneet. Ala-
kerrassa vaslaanottohuoneet, vaatevarastoI, vartijain huone 
ja vankilamuseo. Toisessa kerroksessa kanslia, johtajan, 
pastorin, lääkärin y. m. virastohuoneet sekä .- kirkko. 

Yksityiskopit ovat pieniä, seitsemän askelta pitkiä ja 
puolet kapeampia siitä. Toiseen seinään on saranoilla kiin-
nitetty rautaliisteinen sänky. Pöytä on myöskin seinään 
ki innitetty, mutta istuinjakkara on irtonainen. Toisessa oven· 
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suunnurkassa on yötuoli ja sen yläpuolella nurkkalauta ruo-
kien y. m. pitoa varten. Varsin huomattava laite on myös-
kin ulkonevalla pohjalla oleva ilmanvaihloluukku toisen 
sivu seinän alaosassa. Matala ristikkoikkuna sijaitsee mie-
hen pituutta korkeammalla. Seinät ovat alaosaltaan maala-
tul ruskeiksi, yläosaltaan sekä katto valkoiseksi. Lattia on 
mustaa asfalttia. Vielä on mainitsematta loisessa ovipuo-
len nurkassa sijaitseva pieni lämmityspalleri. 

Kellarikerroksessa, ennen mainitun saunan lisäksi, on 
kyllä löylysaunojakin kaksi, irtolaisuudesta vangittujen ja 
pitempiaikaisten rangaistusvankien . ruumah, paja, puu-
varasto, lämmityslaitokset y. m. taloushuoneel. 

Pihalla sijaitsee eteläisen ja läntisen siiven välissä mies-
ten kävelykopil. Ne ovat rakennetut ympyrään, jossa -ku-
kin karsina on keskuksesta lähtevänä säteenä. Keskimmäisenä 
on sadekatolla suojattu vartijan kävely torni, josta voi nähdä 
ympärille joka karsinaan. 

Läntisen siiven päässä on naisilla samanlain'en kehys, 
mutta pienempi. 

Siinä onkin kerrottu kaikki huomattavampi silmään sat-
tuva. Tietääkseni ovat läänien vankilat muuallakin Suo-
messa rakenteeltaan samanlaiset pieniä poikkeuksia lukuun-
ottamatta, Kuritushuoneet ovat kuitenkin enemmän eroo-
vat jo kokonsa puolesta sekä jonkunverran muutenkin. 

Joka kohta on silmäänpistävälIä tarkoituksella suunni-
teltu ja muodosteltu mahdollisimman kolkkoa vaikutusta 
,etsien. En tiedä, talon muotoko vaiko tieto siitä, että nuo 
sei nät ovat kyhätyt vapautta rajoittamaan, herättää painos-
ta.van tunteen ja nostaa hipiälle kylmät väreet. 

Suurta vaivaa ei ole nähty myöskään talon lämpöisyy-
destä. Se on talviseen aikaan sietämättömän kylmä, , Läm-
mitysjohdot ovat heikoh, niin kerrottiin, kun joskus arve· 
Iin puita säästettävän. Vaikka johdot olisivat paremmatkin, 
saisi tuulenpuoleisissa kopeissa sillekin väristä, niin ovat 
paikat hataroita. Ikkunoista tuiskuaa lunta sisään, sitä va· 
Iitti moni ja saman sain itsekin kokea. Viimeiset kolme 
neljä vuorokautta olivat kauheimmat, ei voinut vaatteet 
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päälläkään ja peitteeseen kiedottuna nukkua, niin oli kylmä, 
ja päivillä piti alituiseen juosta edestakaisin pidättääkseen 
hampaita kalisemasla. Uskon useilla olleen tässä kohden 
vielä hullummin. Jos talvella on kylmä, ei siellä kesällä-
kään yksityiskopeissa olijoita liika kuumuus rasita. Katon-
rajassa olevat matalat ikkunat eivät laske sisälle auringon-
säteitä lämmittämään asti niilläkään sivuilla, jo!ka ovat päi-
vän puolella. Kylmäämään pyrki kylkeä, jos asfalttilattialla 
koetteli :o päivällisunta_ itselleen narrata. - Ei siellä päässyt 
päivettymään. Erinomaisella nautinnolla, jopa himoIla 
siellä ottaa vastaan ne vähät päivänsäted, mitkä saa osak-
seen puolen tunnin ulkona oloajalla päivässä. 

Yhteisruumassa olevat vangit, jotka eivät osaa mitään 
sopivaa ammattityötä, käyvät ulkotöissä, niinkuin sepelin -
hakkuussa, pihan puhdistuksessa ja puun vedossa y. m. s. 
Sepelinhakkaajain asema sijaitsee eteläpuolella lähellä län-
tisiä muurin nurkkausta. Kaiket päivät kuuluu sieltä murske-
vasaran pauke. Talvella lumipyryjen jälkeen ovat murs-
kaustyöt jonkun aikaa seisauksissa, silloin miehet lapioivat 
lunta pois. Muurin vierustoille ei näköjään saanut nietok-
sia kasaantua; esivalta kai pelkäsi valtakuntansa rajojen käy-
vän liian mataliksi. 

Portin puoleinen osa pihasta on kesällä jonkun verran 
kaunistettu kukkaislutuksilla, samoin muurin seinämät kah-
den puolen porttia kasvavat kukkivia köynnöksiä. Näillä 
laitoksilla peitetään talossa satunnaisesti kävijöiltä todellinen 
synkkyys ja kolkkouden painostus. 

Järjestys ja kurinplt~. 

Vai on helvetissäkin lait? 
Godhe, Faustissa. 

Se, että ihmisiä eristetään muusta maailmasta vanki loi-
hin, ei vielä riitä koston tyydykkeeksi, jospa sitte syy jo 
olisikin sillä sovitettu, vaan lämä maanpä.ällinen helvetti on 
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vielä laeillaan ja: järjestysohjeillaan koefetfu saada mitä kiu-
sallisemmaksi suinkin. Kääntyypä mihin päin hyvänsä on 
poikkeuksetta . edessä »el saa », »se on kielletty> tai »Iuo 
sinun pitää tehdä :>, 

Jokaisen Ropin seinällä, huomattavimmalla kohdalla, on 
taulu, sisältävä »yhteenvedon järjestyssäännöistä maan van-
kiloille». Säännösten alussa selilellään miten vankien on 
tervehdittävå esimiehiään: »Miehel astuvat askeleen sivulle 
ja ottavat lakin päästään. Naiset niiaten ». ·Sisällä ei saa 
pitää lakkia päässään. 

Vielä sisältävät alkumääräykset seuraavia, nähtävästi tär-
keitä lauseita: »Vanki kielletään käyttämästä muita vaatteita, 
kuin mitä hänelle on annettu». »Kielletään pyrkimäslä yh-
teyteen loislen vankien kanssa ,,_ »Kielletään polttamasta 
sekä myöskin ilman johtajan lupaa pureskelemasta tupak-
kaa, . Määritellään kirkossa, kirjastossa, saunassa ja käve-
lemässä käynti. Ei ole unohtunut vieraiden ja omaisien 
vastaanoltokaan. 

Luetellaanpa ohjeissa sarja oikeuksiakin, kuten ruuan 
parannus ' ja milloin saa omia vaatteita käyttää y. m. pikku 
poikkeuksia ankarasta tavallisuudesta. Vielä neuvotaan, mil-
loinka on aamuisin ylös noustava ja mitä silloin tehtävä, 
milloin syötävä ja milloin ja mitenkä makuulle ruvettava. 

Näitä tämänlaisia pykäliä on yhteenvedossa koko pitkä 
sarja, kaikkia niitä on mahdoton muistaa. Kaiken edellisen 
lisäksi on vielä otettava huomioon, että kopeissa ei saa 
viheltää, laulaa, eikä työaikoina tehdä muuta kuin mitä on 
käsketly. Tutkintovangit, joilla ei ole mitään pakollista 
työtä, saavat ai~ansa kuluttaa miten, parhaakseell näkevät, 
kuitenkin järjestyslakien alaisena, jopa tarkemminkin kuin 
rangaistusvangit. Ruokatunni1la ei saa tehdä työtä, vaikka 
haluaisikin. -

Käskyjen ja kieltojen rikkominen rangaistaan hyvin nop-
sasti. Tuonnempana selviää, että tuomioita jaetaan ja ran-
gaistuksia toimeenpannaan hyvinkin tiheään. 

Tuomioistuimena on johtokunta; siinä näin läsnä lai-
toksen johtajan, tai hänen viransijaisensa ja toisinaan jon-
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kun muun virkamiehen sekä vakituisesti vahtimestarin, joka 
myös aina esiintyi ~yleisenä syyttäjänä». 

Rangaistusoikeus on johtajalle ja johtokunnalle määri-
teltynä , Keisarillisen Majesteetin ArmoIlisessa Asetuksessa ran-
gaistusten täytäntöön panosta. Annettu Helsingissä 19 p:nä 
Joulukuuta 1839, . Siinä toisen luvun 10 §:ssä luetaan 
seuraava: 

,Jos vanki laiskuudella, tottelemattomuudella 'tahi uppi-
niskaisuudella laikka muulla tavalla itse rikkoo tahi koettaa 
toisia' vietellä rikkomaan kuritushuoneen tahi vankilan jär-
jestystä tahi jos hän rangaistuslaitoksessa tekee vähemmän 
rikoksen, jonka saa sakoilla sovittaa: tulee johtajan, niin 
pian kuin mahdollisia on, jonkun rangaisluslaitoksen johto-
kunnan jäsenen, tahi, jos johtokuntaa ei ole, paikalle kutsutun 
uskotun miehen läsnä-ollessa tutkia asia, jolla välin hänellä 
on valta, jos hän sen tarpeelliseksi näkee ja jos vanki ei 
ennestään istu yksinäishuoneessa, sulkea hänet valoisaan 
koppiin; ja olkoon johtaja, neuvoteltuansa mainitun jäsenen 
tahi uskotun miehen kanssa ja asian haarat tutkittuaan, oi-
keus kurittamaan syyllistä: 

1. Jos vanki ennestään istuu yksinäishuoneessa,·) ko-
valla makuusijalla korkeintaan kahdeksaksi vuorokaudeksi, 
taikka muonan vähet"ltämisellä enintäin kahdeksaksi vuoro-
kaudeksi, taikka vedellä ja , leivällä korkeintaan kahdeksaksi 
vuorokaudeksi, taikka sulkemalla pimeään koppiin korkein-
taan neljäksi vuorokaudeksi, taikka kahdella näistä rangais-
tuksista yhtaikaa; ja 

2. Jos vanki on pidetty yhdessä muiden vankien kanssa 
jollakin I kohdassa mainitulla rangaistuksella, taikka sulke-
malla valoisaan koppiin korkeintaan neljäksitoista vuoro-
kaudeksi, taikka kahdella näistä rangaistuksista yhtaikaa. 

") Kun puhutaan yksinäishuoneeseen ja koppiin panemi-
sesta tarkoitetaan sillä semmoisia vankeja, jotka jo ovat katsas-
luskautensa olleet yksinäisissä kopeissa, multa sittemmin siirretyt 
yhteisiin huoneisiin, 

Tekijän selitys, 
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Jos johtaja katsoo väärinteon ansaitsevan ankarampaa 
kuritusta, kutsukoon kokoon johtokunnan, jolla, ellei vää-
rinteko käsitä rikosta, mikä harkitaan sellaiseksi, että se on 
oikeuden haltuun jätettävä, on valta joko määrätä syylli-
selle I tahi 2 kohdassa mainittu rangaistus, taikka panna 
hänet valoisaan koppiin korkeintaan kuudeksikymmeneksi 
vuorokaudeksi, taikka sulkea valoisaan koppiin epämääräi-
seksi ajaksi, mutta kummassakaan tapauksessa ei pitemmäksi 
aikaa työttömyyteen kuin kahdeksikymmeneksi vuorokau-
deksi, taikka muuttaa hänet alempaan luokkaan tahi osas-
toon, -joko lisäten tai lisäämättä siihen muuta sellaista ran-
gaistusta, kuin nyt on sanottu. Jos nämät rangaistukset on 
havaittu tehottomiksi, ja ellei vankia voida muulla tavoin 
hillitä, saattaa häntä myöskin johtokunnan harkinnan mu-
kaan rangaistukseksi kurittaa korkeintaan viidelläkolmatta 
lyönnillä. Jos vanki on pantu koppiin epämääräiseksi ajaksi, 
taikka jos hän on muutettu alempaan luokkaan tahi osas-
toon; olkoon johlokunnalla myöskin valta päättää, milloin 
sellainen rangaistus on lakkaava. ~ 

Vielä voidaan lain perusteella panna vanki kopissaan 
rautoihinkin ja pitää niissä - tietysti ~ harkinnan mukaan :> . 

Nämät edeltä luetellut rangaistuskeinot ovat määritellyt 
laissa, mutta näitten lisäksi, en tiedä millä oikeudella ja 
kenen _armoIlisella :> asetuksella, käytetään vielä semmoisia 
keinoja kuin ruuvipihtejä ja kylmyyttä. 

Pimeä koppi on tavallisin rangaistus ja jonka talvisin-
kin saa kärsiä ohuissa pumpulipukimissa ja ilman kenkiä 
sukkasillaan. Kuulin usean vali ttavan paleltumistaan sinä 
aikana ja sainhan sitä itsekin kokea. Ajatellaanpahan kun 
sarka vaatteissa ja kengät jalassa ollen palelee, mitä sitten 
niitä ilman! Sitäpaitsi on kellarikerroksessa n. s. rangaistus-
selli, joka on raulahäkillä aidattu hyvin ahtaaksi, sitä nimi-
tetäänkin yleensä karhunkopiksi, jossa pidetään myös aivan 
aivinaisillaan vuoro kausittain, laskematta sinne lämpöä. 
Kuulin kerrankin sieltä maan alta kolmanteen kerrokseen 
asti valituksen sinne paleltumaan kytketyItä uhrilta. Sain 
tietää tätäkin kidutuskammiota käytettävän hyvin ahkeraan. 

- 19 



Ruuvipihdeillä puristuksista johtunulta tuskanhuutoa ja _ 
vaikerrusta kuulin useammin. Että semmoista keinoa käy-
tetään, sain selville vartijain puheista. Ensi kerran sem-
moista rääkkäystä kuultuani, kysyin josko siellä pieksettiin 
vai mitä se oli, ja tällöin sain ensin selityksen semmoisia 
puristimia käytettävän. Sittemmin kuulin, että niillä toisi-
naan puserrelaan nyrkit mustiksi; se on, veri pakkauluu 
puristuksesta niin ahtaaseen, jotta sormet mustuval 

Ikkunasta kerran näin miehen käsistään kahleissa. Ky-
selemällä sain sittemmin kuulla, että useimmissa semmoi· 
sissa tapauksissa rangaistava kytketään kahleillaan kiinni 
rautasängyn laitaan, jottei pääsisi ikkunasta ulos kurkistele-
maan. Mutta hän, jonka minä näi n tämänlaisissa kahleissa, 
oli sittenkin ki ivennyt ikkunalle ja näytti minulle pihaan 
helistellen rautojaan. 

Ikkunoi hin voi nousta ja puhua niistä lähimpiin naa-
puriensa kanssa, mutta sitä ei saisi kuitenkaan tehdä, ei 
saa edes kurkistellakaan ulos. Tämä kielto kuuluu olevan 
sentähden, kun muka puhuvat keskenään ruokottomuuksia. 
i<iielloista ja rangaistuksista huolimatta on kuitenkin ruoka-
tunneilla ja muina väliaikoina melkein joka ikkunassa kato 
sojansa, jopa mu inaki n aikoina miten sattuu. Samoin huo-
masin rangaistukset tehottomiksi useissa muissakin koh-
dissa. 

En päässyt minäkään kohdaltani sivuuttamaan näitä 
sisäisiä lakeja, vaan sain kolme eri kertaa, vuorokauden 
kerrallaan, viettää aikaani pimeässä kopissa. Ne sattuivat 
joka kerta talven kovimpien pakkasien aikana, joten omasta 
kokemuksesta tiedän sen olevan kaikkea muuta vaan ei 
ihmisellistä, juuri sen vuoksi kun piti olla ohuissa pum-
pulivaatteissa. Pimeässä kopissa ei saa käyttää sän kyä, luo-
likin on pois otettu, joten, jos istut, istu kylmälle asfaltti· 
lattialle. Yön ajaksi annettiin pat ja, tyyny ja huopapeite, 
joita sai käyttää lattialla, mutia kuulin joitakuita makuutetun 
paljaalla lattiallakin, ja ettei annettu tavallisesta vähäi:iestä 
muonasta kuin puolet, jopa toisille vaan vettä ja leipää. 
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TovErit. 

Oli perjantaipäivä, muistaakseni, jolloin minut siirrettiin 
poliisivankilasta lääninvankiJaan. Vähän ennätin umpinai-
sessa vaunussa vietäessä nähdä kaupunkia. Se oli liputettu, 
- ei kuitenkaan tainnut olla minun vuokseni. Oli ilta-
pimeä ennenkuin pääsin rauhaan pitkästä ja monimutkai-
sesta valmistelusta. Tuntui oikein hyvältä saada olla yksin. 
Epätietoisuus asiaini kulusta: minkälähden minut läänin-
vankitaan siirrettiin ja miten minulle näin voitiin tehdä? --
nämä kysymykset risteilivät ajatuksissani. saamalla tyydyttä-
vää vastausta miltään taholta. Tämä jännitys uuvutti minut 
niin perinpohjin, että pelastajanani odotin sitä aikaa, jolloin 
vartijan selityksen mukaan sai ruveta makuulle. Vaikka 
olinkin varma tunnossani oikeuteni voitosta, niin levotto-
muus ja epätietoisuus sen viipymiseslä vei kaiken voimani. 
Sänkyyn olkipatjalle päästyä nukuin heti. 

Aamulla heräsin, mielestäni kesken unieni, vartijan he-
rätyskellon läppäyksiin ja kauhukseni näin kylmän todelli-
suuden, josta nukkuessani olin ollut loitolla. Jaksoin kui· 
tenkin paremmin kuin edellisenä iltana punnita asemaani, 
ja se tuntuikin hetken perästä kerrassaan vaaratlomalta. 
Aloin tutkia ympäristöäni. Joka nurkan ja kolon kopeloin, 
pöydän ja tuolin alukset kurkistelin. Ikkunastakin piti 
koettaa silmäillä. Seisoessani tuolilla, yletin parahiksi nä-
kemään suoraan eteenpäin, multa alaspäin, pihaan en pal-
joakaan nähnyt vaikka kuinka kurkotteIin. Koppini kun 
sijaitsi eteläsiivessä itäpuolella ja kolmannessa kerroksessa, 
näin kulmauksen yli itäisen siiven eteläpuoleisiin ikkunoi-
hin. Siellä näin miehiä istumassa melkein joka ikkunalla 
keskenään puhellen. Ihm ettelin, mitenkä voivat niin ylös 
päästä istumaan. 

Tämä ensimäinen päivä kului havaintoja ja tutkimuksia 
tehdessä. laitoksen johtajakin kävi tutustumassa uuteen 
tu10kkaaseen. Käytettiinpä papinkin puhei lla. Eikä lääkäri-
'kään miestä muistamatta jättänyt. Siellä näet jokainen vasta· 
tullut saa näyttää terveytensä ja vammansa lääkärille. 
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Valkeni toinen kokonainen päivä. Se oli sunnuntai. 
Syötiin joka-aamuiset haisevat silakat ja leipäpala. Jauhoilla 
hapateltua vettä oli kaljana. Käytiin kirkossa ja vähä myö-
hemmin jokapäiväisellä puolen tunnin kestävällä kävelyllä 
pihakarsinoissa. Vietettiin jo yksitoikkoista sunnuntain ilta-
puolta.. Alkoi kuulua puhelua läheisistä ikkunoista. Tunsin 
puhujat samoiksi, jotka jo edellisenä päivänä ja perjantai-
iltana kuulin puhelemassa. Uteliaisuus voitti viimein tah-
toni kuullessani mainittavan punasesta kaartista ja muuta-
mista tuntemistani henkilöistä sen yhteydessä. Tuntuipa 
ikäänkuin olisin tavannut läheisiä sukulaisia onnettomuus-
tovereinani, enkä osaa sanoa, oliko se myötätunto heidän 
kohtalostaan, vaiko halu ja toivo tavata tunnettuja, vai 
pelkkä uteliaisuusko lienee ollut, joka sai minun sieppaa-
maan tuolini, kiidätlämään se ikkunan kohdalle ja ylös kur-
kistelemaan ja lähemmin kuuntelemaan. En petlynytkään, 
varmaan ne olivat punakaarti laisia. Näin naisten osaston 
kolmannen kerroksen ikkunoissa samoja miehiä kun edel-
Usenäkin päivänä. Eräs heistä, joka istui mukavasti ikku-
nalla, näkyi puhelevan minun koppini vieressä olijoille, 
joita en voinut nähdä, sillä heidän ikkunansa oli samalla 
seinällä, kun minunkin. 

Kuka siellä on? huusin ikkunalla istujal1e. 
Siellä on punakaartilaisia. 
Onko monta? 
On kuusitoista miestä. 
Ovatko ne kaikki yhdessä? 
Ovat. Siinä on iso yhteisruuma teidän vieressä. 
Mitenkä te olette päässyt ikkunalle? 
Vedän rislikoista itseni ylös. . 

Ahaa! ajattelin minä ja aloin kokeilla. Oikea käteni 
ylettyi hyvin ristikon poikki rautaan ja vasemmalla tartuin 
sisäänpäin aukiolevaan ikkunan reunaan, vedin itseäni ylös-
päin, muutin oikeata kättän i ylemmäksi ja silloinpa jo pää-
sinkin asemaan, josta vastikään olin kadehtimaisillani opel-
tajanaapuriani. Nyt ikkunalla istuissani oli vapaampi näkö-
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ala \ "a puolelle, voinpa pistää paam ristikon valitse ulko-
puolelle.,. Aloin uudelleen kysellä: 

OJetteko punakaartilainen? 
Olen. ~ 

- Mistä teidät on tänne tuotu? 
-- Hyvinkääitä. radan rikkomisesta. 
Keskustelumme keskeyttivät viereiset naapurini. Eräs 

heistä kysäsi: 
Kuka sinne viereen on luotu? 
Minä olen Luoto, vastasin. 
Kaarlo Luotoko? 
Sama, sama. 
Vai jo ne teidätkin tänne onkivai! Ja samalla kuu-

lui naapurien puolelta ihmetteleviä huudahiuksia. 
- Täällä loukossa sitä nyt ollaan, alatteIin minä. Sa· 

massa näin itäisen siiven nurkan takaa hitaasti esille pis-
täytyvän vartijan pään. Hän oli nähtävästi pihalla kierrel-
lessään kuullut puhetta ja nyt salaa kurkistellen tahtoi saada 
selvän puhujista. Nähtyään meidät ikkunansa karjasi: Ash, 
vai puhumassa, lähtien kiireesti kiertämään toiselle puolelle. 
Vastapäiset naapurini pujahtivat silmänräpäyksessä alas nä-
kymättömiin kuultuaan vartijan äänen. Minä poloinen, 
joka ensi kertaa istuin ikkunallani, en voinut niin pian 
päästä pois. ja jäin vartijan näkyviin yksinäni. Viereisen 
yhteisruuman ikkunassa hän niinikään näki miehiä, mutta 
ei ennättänyt näkemään ketään loisia. 

Hetken kuluttua tuli sama vartija käytävällä o levan to-
verinsa kanssa koppiini. Tunsin heidän tu lostaan, etteivät 
suopein mielin tule, niin rämisiväl lukot ja haat ovessani 
uhkaavasti heidän käsitellessään niitä. Käytävällä oleva var-
tija tuli edellä. Hän näkyi olleen vanha kaartilainen, Tur-
kin sodassa ollut, koskapa rinnallaan välkkyiväl tältä ret-
keitä yleisimmin saadut lelut. Perästäpäin tulin tuntemaan 
hänet laitoksen virkaintoisimmaksi vartijaksi, jopa useissa 
kohdissa ihan nauretfavuuteen asti. Hän astui eteeni niin 
likelle, että koristuksensa olivat jo minun rintaani tavata ja 
tiuskasi mahdollisimman ilkeän pisteliäästi: 
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• 

7 
_Oletko sinä kos}illan käynyt Korkeasaaressa, hä? Oletko 

käynyt Korkeasaaressa? Hä? Mitä? Siellä on~mOinen 
karhun koppi. Oletko sinä nähnyt sitä? Vai mi ? Meillä 
on täällä kellarissa semmoinen karhun koppi. Sinne vie-
dään semmoiset, jotka nousevat ikkunaan. Vai etkö sinä 
oUu! ikkunassa? Mitä? Minä ilm oitan vahtimestarille ja 
hän' saa tehdä mitä tahtoo. -

Minä en ennättänyt muuta kuin kuuntelemaan ja ihmet-
telemään, niin nopeaan satoivat varoitukset ja loppu-uhkaus, 
jonka jälkeen vieraan; poistuivat ja oven räminä todisti 
heidän jälessään, että heillä tuntui o levan talossa valta. 

Sen päivän ilta kului ilman enempiä huomattavuuksia. 
Puhelua kuului kuitenkin niinkuin ennenkin, minun vaan 
ei tehnyt mieleni uudelleen yrittää. 

Seuraavana päivänä aamupuolella vietiin minut johtajan 
luokse. Hänen vi rkahuoneensa kohdalla käytävässä seisos-
keli vartijan valvonnan alaisena noin kymmenkunta miestä 
harvassa rivissä. Siitä vahtimestari l(utsui aina seuraavan 
jarjestyksessään sisälle. Tuli minunkin vuoroni. Itsekseni 
arvelin nyt tehtävän kysymyksiä eilisestä puhelusta ja aivan 
o ikein. Johtaja kysyi: 

Puhelitteko eilen ikkunassa? 
Kyllä minä puhuin. 
Ettekö tiedä, että se häiritsee talon jäl'jestystä? Ja 

sen lisäksi minulle on ilmoitettu teidän viheltelevän ko-
pissanne. 

- Vihellystäni en ole ollenkaan huomannut ja enkä 
puhelullanikaan ole tahtonut järjestystä häiritä. Se o li pelk-
kää yksinäisyydessä syntynyttä uteliaisuutta. 

- Mutta se ei saisi jatkua, lisäsi johtaja. 
Nyt yhtyi vahtimestarikin puheeseen, sanoen: 
- Siinä isossa ruumassa ne pojat ovat olleet kerras-

saan siivoja tähän asti, mutta kun tämä tuli, opetti hän ne 
toisetkin puhumaan. 

Tämä vahtimestarin kummallinen väite sai minut vas-
taan tinkimään:. 

- Tehän somasti esitätIe syytöksenne! Minä jo koi-
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malta päivää kuuntelin siellä puhumista ja ihmettelin, mi· 
tenkä ne voivat keskenään puhua, ja lopulta keksin minäkin 
sen keinon. 

- Ne, sanoi johtaja, koska te nyt avomielisesli tunnus-
liite puhelunne, saatte anteeksi Iällä kerralla, mutta älkää 
enää puhuko muuten rangaistaan. Samalla hän nyökkäsi 
päällään merkiksi, että saan poistua. 

Olin saanut tuntea esimakua laitoksen lain käytöstä, 
mulla ei se saanut kunnioitustani puolelleen. Johtajan pu-
huttelu nyt niinkuin aina muulloinkin, oli arvokasta ja sää-
dyllislä. Mutta mitä sanoa vahtimestarista ja raharintasesla 
vartijasta! 

Illalla ~uulin nimeäni huudettavan viereisestä ruumasla. 
Koko päivä, varoilusaudienssia lukuunottamatta, ol i jo ko-
vin yksi toi kkoi nen. Yksinäisyys alkoi painaa kaikella ka-
maluudellaan, jotenka puhuttelu oikein nimeltäni tuntui 
muusta onnellisemmasta maailmasta tulleella kutsuita. Eihän 
semmoista mitenkään voinut vastustaa! Nousin tuolilleni 
seisomaan ikkunan ääreen - ylös istumaan en uskaltanut 
kiivetä - ja annoin vastau kseksi tiedon läsnäoloslani. Naa· 
purini, punakaartilaiset ne olivat kutsuneet. Kolme tunsin 
heistä nimeltään, muita en. Pitkälle ei saatu puhella, kun 
jo tuli vartija ohitse tavallisella kierrollaan. Nyt osasin o lla 
varovaisempi ja pujahdin hyvissä ajoissa näkymättömiin . 
Myö hemmin opinkin tietämään vartian näkyvissä ja lähellä 
olon maatessanikin. Kas, puhelua kuului tavallisesti kaiken 
päivää ja ilIankin ikkunan kautta, mutta kun vartija sattui 
tulemaan, vaikenivat kaikki kuin sähkön lyöminä ja kuuluipa 
kolahduksiakin kii reisestä alas hyppimisestä. 

Seuraavana päivänä minut muutettiin pois tästä kopista 
toiseen kerrokseen saman eteläsiiven eteläpuolelle. Tällä 
muutolla minut tietysti tahdottiin eroittaa eläämmäksi pu· 
nakaartilaisista, joiden kanssa tietenkin olisi jatkunut pu-
helua. 

Nyt oli minulla näköala Vyökadun varrella oleviin ta-
loihin, ja näin myöskin kävelemässä käyvät onnettomuus-
toverini. Tämän asuntoni läheisyydessä en tietänyt o levan 
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ketään tunnettua; vieraita kahden puolen. Etanan hitaudella 
siirtyivät päivät jälelte päin. Yli viikon ajan, joka päivä 
kuului kovaäänistä puhelua ja tuon tuostakin laulua. Jos-
takin lähelläolevasta kopista se kuului, mutta sen tarkem-
paan selvyyteen en päässyt. Väliin koetin ikkunassakin 
kuunella, mutta turhaan; sieltäpäin ei se ääni tunkeutunut 
korviini. Jättäydyin jo välinpitämättömäksi . • Kuuntelin vaan 
rauhallisena, päivisin kävellessäni, iltasin sängyssä maate.n. 

Lauluissa oli .enimmäkseen tuttuja säveliä, sanoja en 
voinut eroiltaa. Useimmin kuulin Työväen marssin, Mar-
seljeesin ja Internationalen ja ~ Perustuslaillisten ~ eli ~Lah
tarikaartilaisten marssin ~ . Jo monta kertaa olin ilmanvaihto-
reijän suullakin kuunnellut, vaan ei se sieltäkään tuntunut 
selvemmin kuuluvan. Kerran kuitenkin päätin ottaa laula-
jasta selvän miten hyvänsä. Epäillen, että ilmanvaihtorei-
jästä se kuuluu, aloin koetella eikö sen ristikkokansi au-
keaisi. Sain selville sen kiinnipitolaitoksen ja aloin sitä 
irroitella. Onnistuin yrityksessäni. Pistin pääni reikään, ja 
kas, siellä se laulu sittenkin kuului. Nyt erotin joka sanan 
ja huoma'3in äänen tulevan jostakin ihan viereisestä kopista, 
niin se kuului selvästi. Laulajan ääni tuntui tutulta, vaan 
en jaksanut muistaa, kellä sen olin kuullut. Jopa rupesivat 
puhelemaan siellä näkymättömissä. Toinen tuntui olevan 
venäläinen ja toisen tunsin ~ Iahtarikaartin marssin ~ lietyksi 
laulajaksi, suutari Antero Kotkaksi. Hämmästyin huomios-
tani, sillä en tietänyt Kotkan vangitsemisesta mitään. Ensin 
en ollut uskoa korviani, multa hänen äänensä se sittenkin 
oli, tunsin varmasti sen omituisesta soinnustaan. Lopulta 
en malttanut enää pysyä pelkkänä kuutelijana. Huusin, 
päätäni pitäen i1malorvessa, varmuuden vuoksi: 

- Onko se Kotka? 
- On, punasen kaartin esikuntaeversti, rajasuutari An-

tero Kotka, kuului vastaus. 
Kysyin edelleen: 

Mitenkä Kotka näin ahtaassa nykyään pesii? 
Kuka sitä kysyy? 
Luoto. 
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- Vai niin! Ihmeelliset ovat perustuslaillisen sallimuk-
sen tiet. Vai näin sitä tavattiin. 

- Mistä sinua syyttävät? 
- Siitä, että perustuslaillisten marssia laulamalla olisin 

tappanut lahtarikaatiilaisia Hakasalmen torilla, ynnä muuta. 
Vielä seurasi Kotkan tapaan laajasanainen selitys, mitenkä 
ja milloin hänet vangittiin. 

Kysyin: Kenelle olet laulellut? 
- TäSsä vieressä on lättiläisiä, Sallin ja Treiman, niil-

lehän minä lorvea myöten opetan suomalaisia lauluja. 
-- Missä päin sinun koppisi on? 
-- Kolmannessa kerroksessa. Me ollaan päällettäin, 

koska sinun äänesi kuuluu alhaalta. 
Sitten selitti hän vielä, mitenkä hän kiertää sängystä 

peitehuovan kaulansa ympäri tukkien ilmatorven suun, ettei 
ääni pääse kuulumaan ulos. 

Tämä oli ensimäinen yhtyminen Kotkan kanssa. Lopulta 
sekaannuin lättiläistenkin kanssa puheisiin. 

Muutamana päivänä ennätimme keskustella ajan ratoksi, 
kun jouduimme kiinni. Kotkan kovaääninen ja alituinen 
laulaminen oli herättänyt vartijain huomion. Helppo oli 
näiden sitten saada selville, kenen kanssa hän oli yhtey-
dessä. Molemmat seisoimme eräänä aamuna johtajan oven 
edustalla odotellen sisäänkutsu-vuoroamme. Ensin kävi 
Kotka ja hänen jälkeensä muutamia muitakin, ennenkuin 
minä sain käydä kuulemassa tuomiotani, joka oli yksi vuoro-
kausi pimeätä. Kului muutamia vuorokausia, ennenkun se 
pantiin täytäntöön. Oli luultavasti pimeä koppi jo toisille 
ennen tilattu. 

Pimeäksi kopiksi oli muodostettu ikkunat peittämällä, 
minun koppini vierimmäinen. Heti alussa rupesi kylmä 
tekemään tehtäväänsä. Sitä karkoittaaksenl yritin kävellä, 
mutta eihän siitä mitään tullut. Seiniä myöten täytyi ha-
paroida ja näin liikkuen en saanut lämpöä nousemaan ruu-
miissani. Vapaasti ei voinut ollenkaan kävellä, sillä varo-
vaisestikin askeletta ottaen tuon tuostakin seinä tai nurkka-
lauta varoitti iskullaan pysymään etäämpänä. Koetin voi-
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mistelulla herättää lämmintä, multa eihän sitä jaksanut pit-
källe tehdä. Täytyi pistää tanssiksi välillä. Voiko ajatella 
hullunkurisempaa kohtausta: Pimeässä van kikopissa mies 
tanssimassa. Sivullisissa, joilla o li tiedossaan syylöskuorma, 
o lisi tämä näky herättänyt varman uskon tanssijan hulluu-
desta. - En voi sanoa tosi perään missä määrin hulluus 
tai viisaus oli syypää tähän kohtaukseen. • 

lIIemmi l1ä, lämpöjohdon ollessa kuumimmillaan, ei 
kylmä niin pahasti hätyyttänyt, mutla aamu puolella yötä se 
lunki vieraaksi entistään kamalampana. 

- Halloa, halloo, kuului illansuussa ilmalorvesta. Koet-
telin sen luukkua. Se o likin valmiiksi avattu, joten ei tar-
vinnut muuta kuin pistää päänsä rei kään, niin oli pimeäs-
säkin toisten kanssa yhteydessä. Minä vastasi n huutelijalle. 
Se olikin Sallin. Nyt olin hänen koppinsa alapuolella, 
ihan kohdalla, ja siksi kuului hänen puheensa selvemmin. 
O himennen o lkoon sanottu, etten o llut häntä ennen tunte-
nut enkä nähnytkään. Käsitys, minkä sain - äänestä päät-
täen - miehestä, oli seuraava: nuori, . tavattoman tunteel-
linen ja voimakas sielu, joka samalla kärsi kaikesta tyran-
niuden tuottamasta vääryydestä. Sielulliset tuskat pakoitli· 
vat hänellä äänen väräjämään, päästäen silloi n tällöin rikki_ 
näisen soinnun. Missään tapauksessa hän ei ole synnyn-
näi:-ten vankilan asukas. 

Sallin, kuultuaan, eUi minä o lin sama, jonka kanssa 
Kotka oli puhellut, ilmoitti ensi tietoi naan : Andrei on 
muuttanut. 

Tästä päättäen oli Kotka muutettu johonkin etäämmäksi , 
vieraiden naapurien joukkoon. Uuden naapurini kanssa 
oli puhelu hankalaa, multa toimeen tultiin. Sii nä mi$sä ei 
läpäisty suomalaisilla sanoilla, koetettiin venäläisillä. 

Sallin kertoi edellisenä vuonna, muistaakseni Riigassa, 
kerran omaistensa kanssa Icyläilyllä palatessaan joutuneensa 
ahtaalla kadulla vastaan lulvivan väkijoukon sekaan. Silloin 
kun vaaran huomasivat, o li jo myöhäisiä paeta sen tiellä. 
Ennen pitkää hyökkäsivät kasakat väkijoukkoon. Hän ja 
omaisensa saivat myös siinä rytäkässä osansa. Isän kasakat 
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kokonaan tappoivat, äidin fallauttivat hevosillaan vaivaiseksi, 
morsianta ja sisarta piestiin ja hänkin sai jonkun vamman. 
Lopuksi heidät, eloon jääneet, kuljetettiin vankilaan. Äiti 
ja sisar päisivät jonkun ajan perästä vapaiksi, mutta mor-
sian kun ei ollut nöyrtynyt tshinovnikkain edessä, siirrettiin 
johonkin etäisempään vankilaan ja hänestä ei ole sittemmin 
mitään kuulunut. Hän itse sai olla kolme kuukau.tta tyr-
mässä ja alituisen tutkinnan ja kiusanteon alaisena. Va-
paaksi päästyään hän oli tuJla hulluksi, kuultuaan miten oli 
tapahtunut muille perheen jäsenille. Silloin hän vannoi 
voimiensa mukaan kostavansa sen vääryyden, minkä oli 
saanut kestää. Santarmien vainoomana sanoi paenneensa 
Suomeen. Muutaman kuukauden täällä oltuaan joutui kiini 
venäläisen valtiopankin ryöstäjien avustamisesta. Kielsi tien-
neensä mitään ennakolta tai mukana olleensa. Perästä tiesi, 
mutta ei voinut, kaikki kärsimyksensä muistaen, toimeen-
pani joita vastaan olla. . 

Tunsin mitenkä äänensä värähteli mielenliikutuksesta, 
varsinkin olllaistensa kohtaloa kertoessaan oli vähällä itkuun 
puhjeta. Nyt hän sanakirjan avulla opetteli suomea ja hy-
vin mielellään kuunteli oppiakseen suomalaisia lauluja. Itse 
hän lauloi oppimattomaksi laulajaksi erinomaisen syvällä 
tunteella. 

Toinen läheisin naapurini, . eli viereisen kopin asukas, 
sanoi itseään »Jyväskylän Oloksi». Äänestä päättäen hän 
oli hyvin riutunut ja heikko. Kyseltyäni elämäänsä kt:!rtoi 
viinan pilanneen jo pikku pojasta alkaen. Isä oli opettanut 
juomaan. Miehistyttyä oli mieli siitä irtautua, mutta voi-
mat puuttuivat. Nyt oli taskuvarkaudesta kiini ja odotteli 
asiansa päätöstä. Katkeroituneella sävyl1ään, puolin leikil-
lään, puolin tosissaan, sanoi porvarillisen jumalan jo anta· 
neen tuomionsa. Hän nimittäin oli vaarallisesti sairas rin-
nastaan ja odotteli kuolemalaan. 

Näin. kului ilta ja osa aamustakin Iyhyvien puhelukoh. 
lausten auttamina. Noin kymmenen aikaan aamupäivällä 
minut pimeeseen suljettiin, samalla ajalla myöskin pääsin 
pois. Ensin tultua päivän valoon eivät silmät tahtoneet 
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tehdä tehtävätään, muuten tuntui oikein nautinnotta olla 
valoisassa kopissa, tietysti ensi mäisinä silmänräpäyksinä, 
jolloin muuttopuuhissaan ei joutanut muistamaan vapaata 
maailmaa. 

Muuten minunkaan ei sailittu jäädä edelliseen asuntoon i, 
vaan siirrettiin samalla sivulla multa etäämpänä olevaan 
koppiin. Nyt jouduttuani melkein eteläpäähän sain ikku-
nastani laajemman näköalan Katajanokan talofh in. Se etu 
oli tästä muutosta, että pääsin kokotail1a lämpöiseen. Sa-
malla kohdalla melkei n oli kellari kerroksessa sauna ja sen 
lämmitystorvet pitivät kohdalla olevat seinät lämpöisinä. 

Ei kulunut monta päivää, kun tässäki n tulin tuntemaan 
naapurini ja jouduin heidän kanssaan puheisiin. Etelä-
puolella oli muuan ajuri lutkintovankina jostakin pikku 
jupakasta. Pohjoispuoleinen naapurini sanoi olevansa puna-
kaartilainen ja kiini KatajanQkan kahakasta. Hänen nimensä 
kuu lui olleen Alanko. Toverikseen tuotiin muutaman päi-
vän perästä toinen punakaartilainen, pettis.eppä Jahnsson. 
Heiltä opin seinän läpi puhelun. Painoi korvansa lujasti 
seinään, toisen puhuessa toisella puolella, ja näin voi hyvin 
puhella, vuoroon puhuen, vuoroon kuunnellen. Alussa 
tuntui olleen kyselemisiä paljo molemmin puolin, mutta ne 
loppu ivat ja toisillemme oli vaan sanottavaa, jos jotakin 
huomattavaa tiedettiin. EMen en ollut heitä kumpaakaan 
tuntenut, joskin he minut, joka seikka myöskin vaikutti 
pu heita vien asiain vähyyteen. 

Eteläinenkin naapurini sai toverin. Hän oli muuan vi-
rolainen, vangittu lentolehtien pajnamisesta monistuskoneella 
insinööri Severi Alanteen luona. Tämä tulokas oli mah-
doton minkäänlaiseen pitempään puheluun, "kovin huono-
kuuloinen kun oli. 

Tässäkään asunnossani en päässyt pitemmälle koteulu· 
maan, sillä vieläkin kerran minut siirretti in: Tällä kerralla 
ulkopuolella tulleista syistä" Kyseiin syytä tähän si irtoon, 
sillä en olisi halunnut lähteä hyvin tietäen saavani taas 
kylmän kopi n. Vartijat leukai livat: _Annetaan tämä koppi 
noille pojille ja viedään mies paremmalle puolelle_. 
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Nyt minut vietiin takaisin kolmanteen kert0kseen poh-
joissiiven itäpuolelle. Koppinumeroni oli 100. Tämä 
muutto tapahtui helmikuun alussa ja sainkin olla tässä va-
pautuspäivääni asti. Nämä siirrot toivat aina tullessaan 
uuden ympänstötutkimusvaivan, joka samalla oli vaihtelua. 
Tässä olinkin pilkän ajan vierasren ympäröimänä. Kum· 
mallakin puolelta vietiin ja tuotiin asukkaita vähän päästä. 
Eräs heistä, leipuri ammatiltaan, sanoi tuntevansa minut 
ulkonäöltä ja tiesi sanomalehtien mukaan kertoa syyt, minkä 
vuoksi oli minut viimeiseksi, eli tähän N:o 100 muutettu. 
Tapahtuman tiesin minäkin vallan hyvin, mutla en voinut 
mitenkään aavistaa, että luo tapahtuma oli kohdistettu mi-
nuun, ja että minut sentähden siirrettiin lämpöisestä kopista 
kylmään ja muutenkin mielestäni epämukavaan. Tapaus oli 
seuraava: Vyökadun varrella, erään talon katolla, oli pari 
tai kolme peltiseppää lunta luomassa. Olihan luonnollista, 
että he usein katselivat vankilan pihalle ja seurasivat van· 
kien kulkua pihassa ja liikkeitä ikkunoissa. Minäkin näin 
heidät, mutta en osannut mitään erikoista huomiota heihin 
kiinnittää. Toista oli naapurieni Alangon ja Jahnssonin 
laita. He molemmat ollen myöskin peltiseppiä, tunsivat 
nuo lumen luojat ja olivat senvuoksi sangen huvitetut heille 
viiltomaan ikkunastaan; koeltivatpa huutaakin muutamia sa-
noja. Alanko ja Jahnsson ilse sanoivat tuntevansa miehet. 
Nyt kertoi leipuri-naapurini poliisin tulkinneen näiden lumen-
luojien olleen tekemisissä erittäin minun kanssani. Sen voi 
arvata, ettei hämmästykseni ollut vähäinen saatuani tämän 
kuulla. 

Tämän lisäksi kuulin tältä naapuriltalli muutamia muita 
samanlaisia odottamattomia uutisia. Hän ei ollut pitkä-
aikainen, sillä häntä vastaan tehty syytös oli ollut väärä ja 
hän vapautettiin. 

Kerran taasen ikkunata auki pitäessäni kuulin jostakin 
etäämpää kuuluvan :> Perustuslaillisten marssin ~ - tietysti 
Kotkan laulamana. Tunsin äänen vallan hyvi n. Rupesi n 
tutkimaan, onko mahdollisuutta ylettää puhumaan hänen 
kanssaan. Tässäkin kopissani kun ilmatorven suu oli auki, 

- 31 -

• 



rupesin siinä kuuntelemaan, kuuluisiko sieltä Kotkan ääni. 
Kuuluihan se. Koska oli luultavaa, että hänkin kuulisi 
minun ääneni, ryhdyin kokeilemaan. Selvä tuli puheesta 
tästäkin, vaikka meidän välillä oli kaksi koppia. Eihän 
meillä mitään erikoista puhuttavaa ollut, ja sitä täytyi var-
tijoitakin peläten karttaa, mutta jokapäiväiset kuulumiset piti 
kuitenkin kysellä. Tästä jouduttiin taasen kiini ja - pi-
meeseen. Sieltä päästyäni sain minä jäädä paikoilleni, mutta 
Kotka siirrettiin ja sittemmin en häntä ilmatorven kautta 
tavannutkaan. 

Minun pohjoispuoleinen lähin naapurini N:o 99:ssä 
ilmoitti läpi seinän, että hänen entisessä kopissaan N:o 
102:ssa, josta hänet muutama päivä takaperin muutettiin 
pois, on ilmatorven pohjalla paketti mahorkka-tupakkaa 
jaettuna kahteen kääreeseen. Hän selitti vielä olevansa 
huono tupakkamies, joten minä saisin tupakan poltlaakseni, 
jos se jotenkuten saataisiin käsiin. Minä tämän herkun 
toivossa sähkötin seinän läpi N:o IOI:den asukkaalle, että 
hän ilmoittaisi asian vielä seuraavan kopin eläjälIe, ja että 
hän toimittaisi tupakat tulemaan määräpaikWnsa. Niin 
tapahtuikin, vaan tupakat eivät ottaneet tullakseen. KyseIin 
ja neuvoin naapurilleni, mitenkä hänen on sanottava eteen-
päin. Ei sittenkään tullut apua. N:o 102:n asukas, Rän-
näri nimellään, vakuutteli puolestaan, etlei saa ilmatorven 
luukkua auki eikä siellä mitään olekkaan, hän muka on 
tulen kanssa valaissut torven. Tästäkös mietittiin mihin 
tupakat joutuivat. Arveltiin Rännärin ne pitäneen hyvinään, 
vaikkakin vakuutti, ellei niitä ollut nähnytkään. Muutama 
päivä myöhemmin, kun asia jo alkoi unhottua, saatiin sii-
hen selitys. Rinnari olikin kutsuttu johtajan luo, jossa 
hänelle näytettiin kyseessä olleet kääröt, ja vahtimestari sekä 
vartija väittivät niitä hänen omikseen, koska olivat hänen 
kopistaan löydetty. Vastaan tinkiminen ei auttanut, Rän-
näri sai tuomionsa: kaksi vuorokautta pimeätä - toisen 
tupakoista. 

Tämänlaisia pikkutapauksia saltui tuhkatiheään, joista 
tavallisesti seurasi pimeä, jopa kovennettunakin. Yhtenään 
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seisoivat pitkät miesjonot johtajan oven takana odottamassa 
luomiotaan, ken tupakoista, puhum isesta, laulamisesta, vi-
hellämisestä, nauramisesta kirkossa, taakseen katsomisesta 
kirkossa tai _muista semmoisista. Toisinaan sattui joukossa 
joku odottamaan rangaistustuomiota vakavammistaki n ri-
koksista. . 

Vi istoon minun ikkunan i vastassa naisten osastolla sydän-
tyi muuan naisvanki laulamaan. Lauloi mitä sattui kovalla 
äänellä, ja kun kävivät oven takana kieltämässä, tiuskasi 
hän ; . Mitäs minusta tahdotte, minä kun laulan niin lau-
lan . . Hänen hetken laulettuaan kuulin kopin oven avau-
luvan hyvin kiivaasti ja heti alkoi kuulua laulajalta hätä-
huuto. Hän päästi niin sydäntä vi hlovia ääniä, että se 
kuului yli laitoksen ja sai kauhusta hiukset pystyyn nou-
semaan. Sitten seurasi jonkun lainen helpotusti la, joten kiu-
saltava voi vapaammin saada sanat suustaan; julmaa oli 
sekin. Hän hu usi yhtenään : :> Voi jeesuksen perkele, voi 
perkele! Tappakaa saatana!! Voi jumalauta perkele! Nyl-
kekää saatanat!. Väliin taas ei kuulunut muuta kuin tus-
kallinen uikutus. Toisi naan eroitti selvästi, miten huutajan 
suuta koettivat tuketa. Tätä kesti hyvän aikaa. Välillä pai -
noivat hänen koppinsa ikkunan kiini estääkseen huudon 
kuulumasta ulos, mutta kuul uihan se sittenkin. Valituksen 
ja huudon seasta eroilli miesäänen, joka ilkeimmällä ja 
myrkyllisimmällä tavalla, mitä ajatella voin, sähisi tuon tuos-
takin : _Suus kiini, suus ki ini . , ja . etkö tottele». 

Nainen vihdoi n yksin jäätyään alkoi uudelleen laula-
maan. 

Ensin oli äänensä itkunsekaista, vaan vähitellen se ko-
veni ja muutlui entistään rajummaksi. Mitä auttoi hänelle 
kidutus? 

Varlijoilta kyseiin, lyötiinkö häntä, vai mitä hänelle teh-
liin. Sai n kuulla tässä tapauksessa käytetyn ennen main it-
tuja nyrkkipuristimia. 

Erään toisen kerran kuulin käytettävän niinikään naiselle 
näitä pihlejä. Tällä kerralla tuskan ilmaisu o li voimakkaasti 
pidätettyä valitusta ja ähkynää. Syy o li puhelem inen. 
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Yhden ainoan kerran kuulin miehen valilusähkinää, joko 
häntä lyötiin lai puristettiin pihdeillä. - Edellisestä kyllä 
saanee selvän, mitenkä ja mistä kuritetaan. Seuraavassa sii r-
ryn laitoksen elämän toisiin puoliin. 

Huomioita, tunmdmia. 
Kiero järjestelmä luo 
jänkää sydämihin luo, 
mielen puultaa piitä kovemmaksi, 

Nähtävästi kurinpidolla ja ankaralla järjestyksellä tahdo-
taan vankilassa täydentää tuomioisluimien määräämiä ran-
gaistuksia ja siten vaikuttaa ojenlavasti ja kasvaItavasti. 
Tässä on kuitenkin menty niin pitkälle turhantarkkuuteen, 
että kurin ja järjestyksen toimeenpanija t itse kompastU\'at 
ja sotkeutuvat sen epäinhimillisiin määritelmiin, Olot kas-
vattavat kaltaisikseen, sehän on kieltämätön totuus, Niinpä 
vankilassakin alituisessa salaväijymiscssä ja kantelussa varti-
jatkin kehittyvä! sen mukaisiksi. Väijytään lopulla toinen 
toisiaan ja kielitään ja syödään toisiaa n missä suinkin voi-
daan, Tämän seikan, siitä huomautettuani, myönsivät mo-
net vartijat todeksi. Sitäpaitsi minä näin sen niin usein 
omin silmin ja korvin kuulin. On aivan tavallista, että 
vankien kuu[]en vartijat riitelevät keskenään ja sättivät toi-
siaan. Kuu linpa usein vanhemman vahtimestarin vankien 
kuullen parjaavan ja sättivän vartijoita, jotl<a luonnollisesti 
oman arvonsa tunnossa, loukkaantuneina, antoivat takaisin 
samalla mitalla, tietysti vasta selän takana. Tällä tämänlai-
sella menettelyllä laitoksen järjestysvalta tekee itsensä van-
kien silmissä naururi ja pilkan alaiseksi. Onhan se luon-
nollistakin, . kun esimerkillinen arvokkuus on kokonaan 
poissa »järjestykscn» valvojien keskuudesta. 

Toinen sangen tärkeä vaikulin, jolla turmellaan niin-
ikään ennen turmeltumatlomatkin, on useissa tapauksissa 
sangen raaka, useimmissa ivallinen ja melkein poikkeuksetta 
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tyly kohtelu. En tiedä, etevämmyyfläänkö vaiko esimie-
hyyttään osoittaakseen vartijat sinuttelevat yleisesti vankeja. 
Jos näin ajattelevat, ovat he siinä pahasti erehtyneet. Siinä 
on ensiriläinen syy ylenkatseeseen. Se on ensimäinen vasta· 
rinta, mikä herää Joukatun pOVe5Sa. Silluttelemista seuraa 
jatkona töykeä puhuUelutapa ja usein pienistäkin erehdyk-
sistä ärjyminen ja kiroileminen. Jos missä, on tässä pai-
kallaan Salomonin sananlasku: »Suloinen vastaus hillitsee 
vihan, mutta paha sana saattaa mielen karvaaksh. 

Jos pahanteostakin ihmisellisesti nuhdellaan, häpeää syyl-
li nen ja muistaa sen pitkät ajat karttaen uusiutumista, mutta 
ärjyminen herättää syyllisessäkin vihan liekin, ja jos on 
muutenkin loukattu, etsii hän tilaisuutta sitä maksaakseen. 
Näitä sielutieteellisiä selviöitä ei tunneta vankilassa niiden 
puolelta, joiden ne tulisi tuntea toimeensa pääsyn ehtona. 

Useimmiten ovat kiellot ja käskyt hyvin pilkallisia. il-
keitä tai raakoja. Ke·rron muutamia tositapahtumia näyt-
teeksi. 

Eräs laitokseen vasta luotu sakkolainen, vieJä vastaan·· 
ottohuoneessa ollessaan, sai yskäkohtauksen ja läksi istuma-
paikaitaan uunin eteen sylkyastiaan sylkemään. Tämä tun-
tui olleen törkeä rikos läsnäolleen vartijan mielestä, koskapa 
ärjäsi: · »Niele perkele räkäs. Ei se laatikko ole sinua 
varten ». 

Eräänä iltana minun koppini läheisyydessä muuan hil-
jakseen lauleli, mutta sen kuuli käytävällä oleva vartija. 
Tämä huutaa oven takana: »Pane lukemalla niin opit 
paremmin ». Tätä viisastelua ei asianomainen kai heti ta-
junnut, koskapa käsky uudistui entistään navakampana: 
, Niin niin, pane lukemalla, niin opit paremmin :> . 

Eräs vihelteli kerran. Tälle kuulin ärjästävän: , käån-
näppäs siitä pillista toinen pää . . . 

KotkalIekin kuulin ärjäistävän: »Mitä perkelettä siellä 
paukat? » 

Tämänlaista mehevää kieltä kuulee tämän tästä. Onko 
se kasvattavaa vai mitä, voi päättää lukija itse. Aivan 
säännöllisenä ilmiönä havaitsin kiusallista rauhattomuutta 
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laitoksen täynnään, milloin vain sattui hyvin virkaintoinen 
vartija käytävään iltavuorolIe. Hän kun tietysti osoitti vel-
vollisuutensa tärkeyttä ilkeäl1ä rähinällään, toruen huomat-
tavan tylysti, silloin alkoi kuulumaan laitoksen jokapuolelta 
ääntelemistä ja liikettä. Mikä vihelsi, mikä mitäkin teki. 
Toisinaan tämä vartijan käytöstä vastaan tähdätty mielen-
osoitus ilmeni ankarana - yskänä. Silloin kuului jokapuo-
lelta vain yski mistä, kovaa ja huomattavasti vaivalla pako-
letlua. Nämä mielenosoitukset antoivat vartijalle paljon 
juostavaa. Hän tietysti koetti saada selville rauhanrikkojat, 
mutta juostessaan toiseen päähän pitkää käytävää saadak-
sensa siitä selvän, kuului jo vihellys tai huuto kokonaan 
loiselta puolelta. Väliin tietysti sattui kohdallekin, jolloin 
uusiutui rähisevä toruminen ja toisaalla entistä kovempia 
vastaääniä. 

Mutta milloin saltui ihmisellisempi vartija, huomasi sen 
heti yleisestä hiljaisuudesta. Jos sattuikin muistutuksiin ai-
hetta, antoi hän sen sävyisästi, joka ei tietenkään kuu lunut 
läheisimpiä koppeja eläämmäksi eikä silloin kuulunut, eikä 
voinut heräläkään, minkäänlaista vastamelua. 

Vanhemmissa vartijoissa, jotka nurja järjestelmä jo on 
ennättänyt turmella kallaisikseen, huomasin virkaintoisuuden 
ja sen mukana muun Iylyyden olevan paljoa voimakkaam-
man kuin nuoremmissa. Paria kolmea tapausta lukuun-
ottamatta ei minulla omasta puolestani ole mitään moitteen 
syytä, mutta minä puhun yleisistä tavoista. Johtajasta al· 
kaen sain minä osakseni ihmisellistä ja säädyllistä kohtelua. 

Yksinäisyydessään tulee toisinaan ihan huomaamattaan 
ruvenneeksi laulamaan tai viheltämään. Ihmisessä sydäntä 
jäylävä, sisäinen tuska pyrkii esii n jossain ilmaisumuodossa 
ja nämähän ovat tavallisimmat. Mutta sittekin niistä saa 
käydä ~ pimeässä t korvaamassa sen hetken huomaamatto-
muuden, sanoisinko . nautinnon ~ , minkä on omin lupinsa 
ottanut. Jokseenkin sama on puhelun laita. Vankia voi 
tässä verrata hyvällä syyllä kissaan, joka suljetaan pitkäksi 
ajaksi maitoaittaan ja kielletään koskemasta peittämättömiin 
pytlyi hin. Yksinäisyyden herättämän kaihon valtaamana ei 
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voi joskus olla puhelematta, siihen kun tarjoutuu niin mai· 
nio tilaisuus edellä esitettyjen keinojen avulla. Minäkin 
puhelin, osittain edellämainiluisla vaikuttimista johtuen, 
multa myäsltin saadaksen i jonkunmoista selvää laitoksen 
asukkaitten sielunelämäslä ja ympärillä vallitsevista tavoista. 
Jos puhumiseeni käyttämät minuutit voitaisiin yhteenlaskea, 
niin varmaan ei siitä tulisi kuukaultakaan, siihen voi vielä 
laskea neki n kerrat, mitkä ol in puheissa vartijain tai mui!· · 
len viranomaisten kanssa. Kerrassaan mykkänä oloaikaa 
jää näin minunkin osalleni neljätoista kuukautta. 

Toisin kohdin tuntuu melkein kuin tahallisesti oloja 
pidettäisiin semmoisina, että niissä tapahtuu rikkomuksia, 
jolloin viranomaiset saavat hyvin paljon käyttää rangaistus-
oikeuksiaan. Millään ei koetetakaan esimerki ksi puhelua ja 
muita saman laisia ~ rikoksia~ estää antamalla eli järjeslä-
mällä semmoista ajanviettoa, joka viihdyttäisi ja kiinnittä!si 
puoleensa. Hyvät kirjat olisivat parasta siinä kohdassa, 
multa valitettavasti ne puuttuvat melkein kokonaan , Se 
vähä, mikä niitä on laitoksen kylläkin suuressa kirjastossa, 
ei riitä mihinkään, eikä niitäkään väh iä anneta kuin har· 
voille valituille. Ijankaikkisen vanhtta ja ala·arvoista uskon -
nollista roskaa on ahdettu kirjaston hyllyt täyteen. Kirjoja 
lainataan aina parin, poikkeustapauksissa viikon, kuluttua, 
milloin _Merimiehen YSlävh, milloin . Lähetyssanomia. 
vuosikerta tai muuta semmoisia. . Kyläkirjaston Kuvaleh-
deb ovat parhaat eniten lainatuista. Täytyy myöntää siellä 
olevan nimeksi asti tieteellisiäkin teoksia, mutta vain nimeksi. 
Kertomuksia, romaaneja, jopa näytelmiäkin on niin ikään 
joitaku ila, multa, kuten sanoin, ei näistä parhaimpia annela 
kuin jollekulle harvalle. Sitäpaitsi tämänlaisissa oloissa lai-
naus tapahtuu kiduttavan harvaan. Luulisi nykyaikana, jol-
loin vapaa maailma on kirjallisuutta tulvillaan, tännekin 
saatavan semmoinen valikoima, että siitä ri ittäisi jokaiselle 
lukemisen avulla edes puolet joutoajastaan kuluttaa. Niin, 
voisihan sinne saada kirjallisuutta, ellei olisi järjestelmälli-
nen tarkoitus toimettomuudella ja tyhjyydel1ä kiduttaa iho 
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misiä ja saattaa yksinäisyys mitä tukalimmaksi, tuhoa tuol-
tavimmaksi. 

Kirjastossa käynti-päivät olivat yleensä odotettuja. Ne-
kin, jotka sielunhoitajan erikoisesta huolenpidosta olivat 
saaneet yksinomaan »Lähetyssanomia» tai muuta sen kaltaisia 
»vangeille erittäin soveliasta . , toivoivat hiljaisuudessa seu-
raavalla kerralla saavansa jonkun vähemmän voi mallisen, 
jospa edes »Kyläkirjaston Kuvalehden ». Useat minulta ky-
syivät, mitä minä tietäisin lukemisen arvoista kirjastossa 
löytyvän. Neuvoin aina mitä suinkin mahdollisesti tiesin, 
mutta aniharvoin oli kukaan pyytilmäänsä saaneet. Useim-
massa tapauksessa oli kirjoja jakava sielun hoitaja kehoitta-
nut viljelemään vaan ahkerasti »jumalan sanaa». 

Kuitenkin, vaikka lukemista annettiinkin näin laihoissa 
annoksissa, tuntui sen vaikutus sittenkin yli laitoksen. Sinä 
päivänä oli jokapuolella huomattavasti hil jaisempaa kuin 
muulloin. Tapasin muistaakseni vain kolme miestä, jotka 
kertoivat lukemisen olevan heille vaslenmielestä. Kysele-
mällä sain· selvän tuohon haluttomuuteen. Heidät oli tym . 
päisty jo lapsena pelkällä uskonnollisten kirjojen pakollisella 
lukemisella ja täälläkin elävältä haudatluina oli taasen pakol-
lista virrenvärssyjen ulkoa lukemista ja vielä sen höysteenä 
kovia sanoja sekä peloituksia helvetin tulesla. 

Sisäänpääsyvuoroani odotel lessa kirjastohuoneen oven 
takana kuulin sisältä melkein poi kkeuksetta vain torumista 
jokaiselle kirjojen hakijalle. Tästä »hengellisestä kuuluste-
lusta _ sain minä olla jokseenkin vapaana eikä muutenkaan 
saamastani kohtelusta minulla ol e mitään moittimista, multa 
säälin tunne herää väkisin muistellessani toisten sinne kyt-
kettyjen osaa. Se on ihmisten kiduttamista, että kuukausi· 
määräisen yksinäisyydessä olon kestäessä ja jälkeen pakoi-
tetaan lukemalla päähänsä ahtamaan uskonnollisia houreita. 
Tämänlainen yksinäisyydessä pakollisesti eläminen muuttaa 
ruumiillisesti sekä henkisesti ihan rujoksi. Luonnoton elämä, 
sen tuottamat kärsi mykset ja tuskat saavat ihmisen sielulli· 
scsti sanoin kuvaamattoman herkäksi. Makuulla ollessa 
kulkee mielikuvituksissa unisarja toisensa jälkeen laukoo-
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Sen voi arvata, mitä ihmisen tämänlaisessa tilassa 
ollessa vaikuttavat ne uskonnolliset kauhukuvat, joita aikansa 
kuluksi ja sielunsa autuudeksi on pakoitettu lukemaan. Sen. 
luetun vaikutus on helposti ymmärrettävissä, kun otamme 
huomioon, että useimmat ovat jo äitinsä maidossa saaneet 
osansa tämän laisista kummituksista. 

Päästäkseni jonkin laiseen selvyyteen naapurieni sielun-
elämästä ja asemansa johdosta saamistaan tuntemuksista ja 
sen vuoksi yhtä ja toista kysellessäni otin aina puheeksi 
tämänkin puolen. Melkein jokainen heistä kertoi näiden 
uniensa vuoksi pelkäävänsä lukemista, sillä enkelit tulisine 
miekkoineen, pirut irvistelevine naamoineen, sormineen ja 
sielunpyydyksineen vaivasivat heitä lakkaamatta. Sanoivat 
tämän vuoksi lukevansa papin antamat läksytkin mahdolli-
simman koneellisesti ja huolimattomasti, sillä sanoivat: 
:tOn sitlekin turvallisempi kuulla kolkkoäänisen ja ankaran 
papin torumista kuin innostua lukemaan hänen määrää-
miään loruja ja sen jälkeen hikoilla perkeleiden - ja enkelei-
den ahdislamana kaiket yöl:.. Nämät unihoureet kuuluvat 
olevan kerrassaan tuskallisia. Eivät laske säännölliseen 
uneen vaipumaan, pitävät puolivalveilla ja sitte rasittavat 
todellakin hikeen asti ja' saattavat ankaroissa tuskissa pyö-
ritteleimään vuoteellaan. Sanoivat usein täytyvän nousta 
kävelemään yön pimeässä siten laimentaakseen unikuvien 
kauhuja. 

Näiden unien paljouden ja rasituksen voin omasta ko-
kemuksestakin vakuuttaa todeksi. Eroitus oli vaan siinä, 
että minä näin ajatuksieni mukaisia unia. Olihan työnäni 
kirjoitella runoja, suunnitella ja jäsentää näytelmiä j. n. e., 
ja olihan luettavanikin melkein kokonaan toisen laista. Mutta 
kärsin minä unistani siltekin jossain määrin. Että tuo yk-
sinäisyys ja laitoksessa vallitseva järjestelmä todellakin mur-
lavat ihmisen sielullisesti; osoittaa jo sekin, kun voimakkaat 
miehet itkevät päiväkausittain. Tämän kuulin hyvin usein 
omin korvin. Mitenkään ei tätä voida todistaa johtuvaksi 
yksinomaan raskaimmastakaan vapauden kaipuusta, vaan 
vaikuttaa sen sielullinen uupumus. 
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I 
Jokaisessa kopissa on omat varsinaiset kirjansa: IJUS! 

testamentti, Virsikirja, Kalekismus ja Kallis tavara: Jvan-
geille erittäin sopiva hartauskirja _. Nämä! ovat sitävatien, 
että niitä luettaisiin, antaapa laitoksen sielujenhoitaja sään-
nöllisesti ulkoläksyjä rn. m. Virsikirjasta tullakseen vakuu-
teluksi kirjojen käytöstä. Viimeajoillani antoi läheisin var-
tijani minun tarkastaa poispäässeiden hallussa olleet koppi-
kirjat, olisiko niistä lehtiä revitty. Tällöin havaitsi n näille 
kirjoille useimmille käyneen samoin kuin minunkin hallus-
sani olevalle Virsikirjalh~. • Palturipaperikseen . täytyi repiä 
niistä lehtiä. Minäkin kun ensin Jeerusalemin hävityksen 
surkeasti mahorkan ympärillä polttanut olin, läydyin käydä 
käsiksi rukouksiin ja sille siirtyä katekismukseen. Sen pa-
nin merkille, ettei näin surkeasti ollut käynyt millekään kir· 
jastoon kuuluvalle arvokkaammalle teokselle. 

Tutkintovan kien on lupa lukea omia kirjojaan, mutta 
siinä käytetään ankaraa sensuuria. Ei anneta mitään sosia· 
listisia teoksia, ei edes puhtaasti tieteellisiäkään, eikä porva-
rillisiakaan realislisiksi tunneluita: 

Järjeslyssäännöksissä mainitaan johtajalla olevan oikeu· 
den myöntää tutkinlovangeille omat vaatteensa. Siinäkin 
sentään tarkasti erotetaan kelle se armo annetaan. Minä 
en saanut kolmellakaan pyynnöl1ä. Tässä sekä muutamissa 
muissakin kohdissa on porvariston . langenneilla . etuoikeuk· 
sia, kuten sängyn käyttö päivällä, omat sänkyvaatteet, lisää 
pesuastioita, vapaus koppinsa puhtaanapidosta, oma valo, 
valon myöhempi käyttö iltaisin, myöhempään aamulla ma-
kuu y. m. semmoisia. Nämä! huojennuksd ovat laissa 
mäliriteltyjä, multa osatlomiksi n(istä jäävät alaluokkaan 
kuuluvat. 

JQs silmäilee yksinäisen vangin koppiin, johtuu ehdot-
tomasti mieleen häkeissä säilytettävät eläimet. Yksinäisyy-
den herättämä tuska panee tahtomattaan levottomana käve· 
lemään edestakaisin tuolla muutaman askeleen pituudella 
alinomaa. Niinpä minäkin alkuaikoina kävelin, kunnes vii· 
mein jalkapohjat olivat iltaisin niin hellä!, dtei kunnolla 
kyennyt astumaan; sittekin piti vaan kävellä. Vapaina ai-
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koina, kuten sunnuntaisi n ja iIloilla sekä ruokatunneilla, 
jolloin työnteon jyrinä ei kuulu, jos korvansa painoi sei-
nään tai lattiaan, niin kuu li, miten jokapuolella kopisivat 
askeleeb Ne sulivai yhdeksi kalkkeeksi muistuttaen suuren 
laivan koneen käyntiä. Töiden alkaessa se kalke vaikeni 
toisen voimakkaamman ryskeen tieltä. Kuului veisloa, sa-
hausta, höyläystä, räätälin koneen hurinaa, suutarin vasaran 
heikeitä ja sepän raskaita iskuja, kaikki sekaisin yhdessä 
pauhussa. Sitä kun lähemmin kuunteli, oli tuntevinaan 
sii näkin tuskan huutoja ja valitusta. 

Niin väsyttäviiä ja hennostoa kuluttavaa on vankilan 
yksinäisyys, etten vertaistaan tunne. Se kasvattaa kummal-
lisen hellän turvonnaisen sydänalaan ja tuon tuostakin pu-
sertaa kuuluviin raskaan huokauksen ihan huomaamaita. 
Se tekee vauhkoksi ja araksi. Pienimmästäkin tavallisuu-
desta poikkeavasta äänestä tai kolauksesta säpsähtää, jopa 
silloinkin kun näkee ja tietää ennakolta, että se kuu luu. 
Se imee voimat ihan tarkkaan, vaikka niitä ennestään jon-
kun verran olisikin. Tiesin kolme tapausta, joissa miehet 
kahdeksan kuukauden aikana tulivat työhön kykenemättö· 
miksi pitkäksi aikaa vapaaksi päästyään. Ja heillä oli vielä 
kullakin toveri melkein koko vankeusajan. Ihmekö että 
minä tunsin herpautumista viidentoista kuukauden ihan yk-
sinolon jälkeen. 

Keväällä, kun asiani raastuvassa loppuivat ja jäin odot-
tamaan hovioikeuden päätöksiä, rupesin ajan kuluksi kir-
joittelemaan. Sillä tavalla sain neljä kuukautta kulumaan 
jokseenkin rattoisasti, niin kuin niissä oloissa voi. Tällä 
ajalla istuinkin pöytäni ääressä aamusta varhain iltaan myö-
hään niin pitkälle kuin näki. Hartioitani pakotti ja tunsin 
painuvani, pienen pöydän ääressä huonossa asennossa is-
tuessani, ruumiiltani kieroksi. Syksypuolella en voinut työ-
täkään tehdä, niin levottomana odotin vapautukseni päivää; 
sen koittamisesta olin joka hetki varma. Lukeminen olisi 
ollut tervetullutta, mutta eihän sitä saanut kuin maisti miksi. 
Suurin rattoni oli syötellä kyyhkysiä ikkunallani . . Sekin oli 
luvatointa ja piti siis tapahtua salaa. 
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Ensin alussa, tultuani koppiin N:o 100, sain aniharvoin 
kurkistella ikkunasta, sillä aivan kohdalle, venäläiselle ka-
sarmialueelle, o li järjestetty tilapäinen vartiopaikka ja vähän 
sivummalle toinen. Kohdalla olevalta vahtikojulta näkyi 
olevan sähköhälyytysjohto vankilan puolelle. Jos kurkisti 
ikkunasta, pui sotamies nyrkkiään tai heristi kiväärilläänj 
pahimmassa tapauksessa olisi kai hälyyttänyt vartijoille. 
Sain kuulla näiden vartiomiehien olevan Viaporista tuotu-
jen punakaartilaisten varalta. Ja aivan oikein, kun puna-
kaartilaiset vietiin Turkuun, katosivat myöskin vahlisotamie-
het mainituilta paikoillaan ja joutilaat vahtikojut jäivät las-
ten leikki paikoiksi. 

Minun ikkunani alustalla o li naisten yhteinen kävely-
paikka. Joka päivä iltapuolella ilmaantuI siihen noi n kolme-
toista tai kahdeksanloista henkeä käsittävä jono. Puolen 
tuntia käveltyään taasen katosivat. Muutamilla naisilla oli 
pieni sylilapsi, yhdellä oli jo kävelykykyi nen. Tämä äiti sai 
oleskella kävely jonosta sivulla pienoisensa kanssa. Tätä 
hän kävelytli edestakaisin keräillen häl1e nurm ikoita voikuk-
kia. Usein tunkeutui iltojen tuskalliseen yksinäisyyteen lap-
sen itku naisten osastolta kuuluen läpi laitoksen. Sangen 
katkeralta tuntuu ajatella pienten lastenkin täytyvän viettää 
ensimäiset vuotensa julman järjestelmän uhreina koston-
himoisten ihmisten luomassa helvetissä. 

Vankilassa, kuten muuallakin maailmassa, syntyy ja kuo-
lee ihmisiä. Kahdet hautajaiset sattuivat minun siellä olles-
sani. Toinen oli ennen mainitsemani :oJyväskylän Otto _ ja 
toinen joku nainen, josta pappi tiesi vakuuttaa hänen :o her-
rassa autuaana nukkuneen ». Hautaustoimilus eli ruumiin 
siunaus tapahtui toisessa kerroksessa käytävien risteyksessä. 
Siihen luoliin ruumis arkkuineen, siinä veisasival ja siuna-
sivat, joksi ajaksi ovissa olevat ruokaluukut avattiin, että 
toimitus mullan heittoa myöten kuului yli laitoksen kaik-
kiin koppeihin. 

Kahden vangin 
toisen näin pastorin 
dessäni. Tämänlaiset 

tiesin itsensä hirlläneen j näistä 
kanslia-apulaisena kirjastossa käy-
tapahtumat tulevat poikkeuksetta 
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kaikkien tiedoksi uskomattoman pian. Ne huomiota herät-
tävinä kerrotaan miehestä mieheen seinän läpi, ilmatorvia 
myäten, saunatiellä ja kirkossa. 

Eräänä iltamyöhänä, ikkunastani ulos kurkistaessani näin 
varti jain pihalla olevasta olkivajasta nostavan toisen vasta-
mainitun kärsimyksistään ja pettymyksistään päässeen jään-
nöksiä rekeen ja lähtevän viemään, tietysti »hiljaisuudessa 
haudattavaksi ». 

Suurin osa laitoksen asukkaista oli varkaudesta kUni 
joutuneita. Lähinnä olivat enemmistönä tappelijat. Nämät 
syyttivät onnettomuudestaan yhdessä kuorossa viinaa. Edel-
liset sekä suureksi osaksi muutkin valittivat lapsuudesta asli 
kärsimäänsä puulelta ja sortoa välittöminä johlimina tähän 
asemaansa. Silloin kuin suinkin olin tilaisuudessa, kyseIin 
ja tiedustelin näiden onnettomien entisyyttä sekä millä ta-
valla olivai vankilaan joutuneet. Avomielisesti sen kertoi-
vat ja näin sain kuulla monta sangen surullista ja liikutta-
vaa elämäntarinaa. Tulin tällä tavalla tunlemaan näiden 
onnettomien povissa löytyvän kylläkin herkkäsoi ntuiset tun-
nekietet, jotka sangen mielellään soinluisival puhtaita, on-
nellisempia säveleitä, mutta jotka kielet sumuinen ympäristö, 
nurjat 0101 olivat ruoslutlaneet. 

Yhteen aikaan oli laitoksessa sangen paljon »valtiope-
toksesta» vangittuja. Oli näetsen muodissa selittää toisten 
kysellessä olevansa kiini valtiopetoksesta; se oli kunniak-
kaampaa kuin sanoa suoraan olevansa varkaudesta t. m. s. 
Eräskin kolmaskertaisesta varkaudesta tuomiotaan odotteleva 
antoi koko ympäristönsä tietää olevansa valliopetoksesta 
syylteessä. Ikkunastaan ja myöskin pihalla kävelyllä olles-
saan oli niini kään viittomalla saanut eräässä vastakkaisessa 
talossa olevan palvelustytön huomion kiinniletyksi puoleensa. 
Tämä »valtiorikkoja .. osasi vielä pitemmällekin toimia. Oli 
hankkinut itselleen paperia ja kynän ja kirjoitti kirjeen, 
jossa selitti onneltomu ut!aan, kertoen olevansa Viaporista 
tuotu punakaartilainen y. m. Lorun lopuksi, kun oli en· 
sin järkyttänyt mielestään tarpeeksi asti vastaanotta-
jan hellimpiä tunteita, käänsi esityksensä huonoon koh-
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teluun ja huonoon ruokaan, pyytäen neitosen toimittamaan 
hänelle ruokaa sekä, muistaakseni, hyväntahtoisesti - rahaa. 
Valmiin kirjeensä koetti hän heittää kävelykopistaan neito-
sen nähden yli muurin Vyökadulle. Pahaksi onneksi kirje 
ei mennytkään kadulle asti vaan putosi muurin sisäpuolelle 
ja tämän lisäksi huomasi vartijakin hankkeen ja posti jou-
tui takavarikkoon. Loppusuoritusta tästä yrityksestä en saa-
Ilut tietooni. 

Vatiijoilla oli tapana sopivfssa tilaisuuksissa vakuuttaa: 
:> Ei täällä ole varkaita». Minä heille kuitenkin todistin 
niitä löytyvän, koskapa varasti vai naapurini minulle lupaa-
mat tupakat Rännärin kopin ilmatorvesta. 

Suurin huoli on tupakasta ja saa miehet jos jonkinlai-
seen keinotteluun sitä saadakseen. Kuitenkin havaitsin sitä 
aina löytyvän. Minulle, ankaralle tupakkamiehelle, oti iloi-
nen yllätys, kun eräs kysäsi, tahdonko sitä herkkua. Al-
kuun päästyä ja keinot opiItua olikin minulla sitä lopulta 
melkein puuttumatta. En tiedä, millä kaikilla keinoilla sitä 
saavat sisälle tulemaan, sillä joka käänteessä on tietysti kova 
tarkastus. Käytävien siivoojat pitävät tarkan huolen tupakka-
postin saapumisesta ja pääsevät joillakin etuoikeuksilla osal-
lisiksi. He taasen antavat yksityiskopeissa olijoille. Minä 
ostin tätä tavaraa voileivillä, voilla, kananmunilla y. m. 
ruualla, jota minun oli , tutkintovanki kun olin, helpompi 
saada ulkoapäin, kun sitävastoin heille rangaistusvankeina 
ollen se oli mahdotointa. Usein on tupakkapostin vaellus 
mitä kummallisinta ja toisinaan tietysti sattuu, ellei se pe-
rille saavukkaan. Väliin tavoittavat vartijat, väliin kuljetta-
jat itse pitävät. Usein näin yläkerroista langaJla ongittavan 
alempana olevista ikkunoista tupakkakääröjä, sekä myöskin 
]lihasta. 'Toisinaan varlijatkin kuljettavat vankien tupakka-
postia, tietysti tietämättään. Kesäiseen aikaan, jolloin lam-
put eivät ole käytännössä, täytyy hankkia myöskin tulitik-
kuja. Ne osaltaan lisäävät saantihankaluuksia, mutla saapuu 
niitäkin. Lamppujen käytännössä ollessa ei tarvitse tikkuja, 
kun illoin aamuin saa siitä sytyttää. 

Jos tupakka on kullan arvoista, ,on sitä tavallaan ulkoa 
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saatu parempi ruokakin, sillä laitoksen puolesta tarjottava 
on kerrassaan kehnoa tavalliseen tottuneelle. Sopat ovat 
tavallisesti huonosti keitet!yjä. Usein olivat sopassa kiehu-
neet perunat vielä syötäväksi tuotaessa siinä liassaan, mitä 
niihin oli kuoriessa tarttun ut kuorijain sormista. Selvään 
eroitti sormien jäljet. Kummallista, että silakatkin olivat 
enimmäkseen kerrassaan huonoja, jopa pilaantuneita. Vh-
tei5;ruumassa olevat punakaartilaiset olivat silakoista valitta-
neet, josta tuloksena saivat nuhteita vahtimestarilta. Kai-
kille ruoka-annos ei ole riittävä. Minultakin useat pyysivät 
leivän jätteitä, kuultuaan minun ulkoa saavan lisäruokaa. 
Tietysti minä annoin. Kävelemään mennessä piti pistää 
salaa taikka kävelykarsinassa pihalla heittää yli korkean väli-
seinän toiselle puolelle. Sattuipa niinkin, että pyytäjä oli 
pihassa minun ollessa kopissani, jolloin minä heitin leivät 
ikkunasta alas pihan multaan, josta vastaanottajat ne puh-
distelivat syödäkseen. 

Kerran viikossa, toisinaan kahdesti, käytetään kirkossa. 
Sielläkin »armon jumalan temppelissä _ pitää olla ankarain 
määräysten alaisena. Ei saa kuiskutella, ei katsella taakseen 
eikä sivuilleen eikä suinkaan naurahdella. Minä sain kaksi 
varoitusta kun en taivuttanut päätäni alas rukouksien aikana. 
Kirkko on pieni, johon ei sovi kaikki yht'aikaa. Naiset 
ovat sijoitetut ylös parvekkeelle. Pienellä urkuharmooniolla 
säestää turuutelaan virsiä. Kaikesta huolimatta antaa kir-
kossa käynti yksitoikkoisuuteen vaihtelua. Sattuipa loisi · 
naan jotkut himoitsemaan _Kristuksen verta » viinissä ja 
silloin nähtiin pyhä ehtoollistoimitus. 

En todellakaan tiedä, veren vaiko viinin himossa siellä 
syntiset »herran pöytään ~ polvistuvat, mutta eräs ainakin 
alttarin vieressä istuessaan ja siinä toisten nauttiessa saa-
tuaan viin in suloista lemua haistella, lupasi seuraavalla ker-
laila »käyvänsä ryypyllä . , ja niin tapahtuikin. Perästäpäin 
kehui sen hyvälle maistuneen, mutta saaneensa liian vähän. 

Milloin laitokseen tuotiin maaseuduilta vankeja tai mil-
loin lähtivät viemään lutkintovankeja maaseulukäräjille, kuu -
lui se laitoksen joka soppeen. Nämä! kuljetettavat vangit 
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ovat tavallisesti jalkaraudoissa, jotka kovaäänisesti kolisevat 
asfalttilattiaa vasten. Milloin sattui kuljetettavia olemaan 
useampia, pitävät heidän kahleensa kerrassaan helvetiIlisiä, 
ytimiin asti lunkeutuvaa melua ; soittaval säveltä sanoin se-
IittämätÖinlä. Illalla töiden lopettam isen jälkeen tuodut sai-
vat yönsä viettää raudoissaan. 

Usein on julkisuudessa väitelty vankilan kasvatukselli-
sesta puolesta. Minun täytyy kokemuksieni ja havaintojeni 
tuloksena yhtyä niihin, jotka väittävät tämän laitoksen elä· 
man turmelevan ei kä parantavan. Helposti huomaa, kuka 
qn harjoittelija kuka tottunut talon eläjä. Aloittelijalla on 
koko olento arkaa ja ujoa, hän näyttää häpeävän itseäänkin 
ja vankilaan joulumisensa selittää kierrellen monien kysely-
jen jälkeen. Jonkun aikaa talossa oltuaan ja imettyään 
siellä tarjolla olevan raakuuden ja vieläpä käsityksen rikok-
sensa sankarillisuudesta, hän jo kerskuen kertoo tekojaan_ 
Tämänlaisen muutoksen havaitsin tapahtuneen useammassa 
miehessä. Useiden kuulin hammasta purren vannovan kos-
toa ja uhkailevan vastaisuudessa sopivassa tilaisuudessa 
muistavansa kärsimänsä loukkaukset, joita muka o livat saa· 
neet joko vartijai n taholta tai myöskin luomioistuimien ja 
syyttäjien puolelta. On helposti ymmärrettävissä, miten 
vartijat huomaamattaan saavat olla työkseen sotajalalla kop-
peihin kylkettyjä, multa useimmissa tapauksissa heille vaa-
rattomia vi hollisia vastaan. Kiusantekoa kyllä ilmenee var-
tijoita kohtaan jos jonkinlaisessa muodossa, mutta useim-
miten johtuen juuri vartijain ajattelemattomasta ja sopimat-
tomasIa kohtelusta. Tässä »hiotaan kirvestä kahden puolen 
ja siksipä se onkin aina terävänä ». 

Kummallinen on tämä talo tuhansissa vivahduksissaan, 
muUa ei niistä tahdo etsimälläkään löytää mitään hyvää tai 
kaunista. Katkeruutta, surua, kärsimyksiä, vihaa, kateutta ja 
kaikkea, mitä halvat, alhaiset vietit voivat herättää, sitä on 
joka käänteessä ja joka kohdassaan havaitsee vallitsevan jär-
jestelmän sitä ainaki n jonkun verran lisäävän, jopa sangen 
usein olevan alkutekijänäki n. Kaikissa tapauksissa turmelee 
tämä laitos ihmiset monta vertaa suuremmassa määrässä 
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kuin parantaa. Se turmelee vangit ja turmelee nekin, joi-
den epätasaisessa leipätaistelussa huonommalle puolelle jou-
duttuaan täytyy antautua, useinkin ehkä vastenmielisesti, var-
tijoiksi. ~ Tähän tulokseen tulin vertailujeni ja huomioitteni 
perusteella. Vartijalkin ovat täydellisiä vankeja, jopa sääJit-
tävyyden asteissa; he ovat järjestelmän vankeja ja myöhem-
min tottumuksen vankeja. 

Meidän kehuttu yhteiskuntamme on niin kehno, että se 
väkisin sortaa osan jäsenistään tähän tuskien ja kirousten 
pesään. Yksi osa sen asukkaista tulee sinne joka syksy 
talvestansa edes osan viettämään nähdessään elämisen 
muualla kerrassaan toivottomaksi. Nälän ja vilun pelosta 
tekevät rikoksen siunatun isänmaan lakeja vastaan, saadak-
sensa henkipitimikseen leivän edes vankilan synkissä kome-
roissa. 

• • • 

Sen voi arvata, että jännityksellä odotin milloin minulle 
ovet sieltä aukeneisivat. Tunsin aina varmuuden vapaaksi 
pääsystäni, hetkeäkään en sitä epäröinyt mutta sen viipy-
minen oli tuskallista. 

Sen päivän aamuna, jolloin minut vietiin viimeistä ker-
taa raastupaan, ja jolloin silte sain kuulla vapautuspäätök. 
sen, laiUelin kirjani ja paperini muuttojärjestykseen ja puh-
distin asuntoni mahdollisimman puhtaaksi. Tunsin hyvästi 
sen päivän ajalla lähteväni. 

Ennen raastupaan vientiä ennäti n käydä pihalla kävely-
vuorollani. Siellä karsinan lautaseinään oli joku elämän 
taistelussa sortunut kirjoittanut lyijykynällä laulun, jonka 
luin muistiini ja panen tähän päätteeksi: 

. »Höyrystä henki ja malmista rattaat 
ja kiskoilla kengitetty, 
sillä on monen mamman poika 
Iin nahan kyyditetly. 
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O len minä ryypännyt paloviinaa 
ja ajanut ruunun reessä, 
olen, olen kantanut rensselirautoja 
ruunun tuomarin eessä •• 
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