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On tärkeätä, eUä ne tuom ioistuimet, joiden tehläviiksi on 
annettu äsken kukistettuulI kapinaan OS88otia neiden henki
löiden tuomitseminen, tarkoin tuntevat kallinaliikkcen esi
historian jft ne järjestöt, jolka, oJIen sen Ichokkaimpina eli
minä, valmi!;livat ja johtivat liikettä. 

Sosiaal·idemokraattisell edusfajaryhmän tammik. 24 II, 
1918 puolueelleen a-nfama:;sa julistukscsti3 sanolaan nim en
OtlHHlll marrnskuulb lakoista, että. silloin, ilmennyt "valtava 
juukkojen nousu oli yhtenä jaksolla jatltU\'flll vallankumouk
sen ketjussa" ja jo marraskuun lakkotilail IOlletetlaessa se
litti sosiaalidemokraattisen puolueen sanomalehdi stö, että 
vallankumous tulisi jatkumaan, vaikka lakko lopetett iin. 
Näin oJIen on tiirkeätä Selll'uta kapinaliikkeen kehitystä aina 
vall.a:nkumousnjan alusta maaliskuussa J917 sisällissodan 
ensi päiviin saakka. 

Koska kallinaliikk&en johtajat oval etupäässä. S:\'Y lläät: 
kaikkiin kapinan johdosta mnatnm me ja ka nsaamme kohdan
neisiin onnettomuuksiin, li enee selonteko siitä, ketkii näma 
olivat ja. miten he toimivat, valliorikosoikeuksille ja eh kä: 
myöskin suurell e yleisölle tervetullut. 

Vast-amainiltujen seikkojen valaisemiseksi on seuraava 
lyhyehkö selostus laadittu. Sen valmistus on ollut uskolIu 
useille henkilöille, mikä, seikka oSiallaan' 0 11 vaikutlanut esi
t"'ksen yh tenäisyy teen. 
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Tapahtumat Suomessa maalisk.-Iokak. 1917. 

Vuonna 1917 jatkui edelleen niitä maailman kansoja ra- Vallankumous 
sittavia ta pahtumia .• jotka Suomellekiu tulivat yhä kohto.lok- VenlJlll i. 
kaammiksi. Suuri maailmoosota. rielJUi lakkaamatta ja sen 
vaikutukset ulottuivat SuomeenkiIlI ;VIlU. välittömiimmin, 
vaikka. maamme niinku in ennenkin oli syrjässä taistelujen 
tuoksinasta. Kallis aika, elintarvepula, sotaväen majoitus, 
kaikenlainen liikennevaikeus tuntuivat täällä. yhä pahemmin. 
Vihdoin maaliskuussa pu hkesi Venäjällä kauan kytenyt tyy
tymättömyys täydelliseen vallankumoukseen. Pietarissa 
sattuneet elintarvelevottomuudet laajenivat äkkiä vallanku-
moukseksi, jolloin osa sotaväkeä. liittyi kansaan ja valtakun
nanduumau ll. Vanha hallitusjärjest.elmä -sortui ja uusi väli-
aikainen hallitus IDIlOdostui ohjaamaan Venäjän oloja kan
sanvalt.aista kansalliskokousta kohti. 

Kuten luonnoll ista onkin, on maamme oloissa kuluneena. 
vuonna tapahtunut mullistuksia, jommois ia vain harvoi n sat
tu u kansoill e. Venäjän vallankumouksel1 v~littömiistä vai
kutuksesta loppui liiälläkin äkkiä. keisarivalla-naikuinen sor
tojärjeiltelmä ja maan omat miehet ryhtyivät toimeenpiteisiin 
Suomen itsenäisyyden palauttamiseksi . Niitten tuloksena oli 
Venäjän väliaikaisen ha llituksen maalisk. 20 p. julkaisema 
Il. S. maaliskuun mani'festi, jonka nojalla Eduskuntakin ko
koontui. 

Venäjän vallankumouksen luonteesta johtui, että. Suomen Sosiaalidemo
sosiaalidemokl'Qatiinen. lluolue, jouka edustajat muooosLivat luaalUsen 
l~duskunnan. suurimm an ryh män, alusba. alkaen osoibl i vil- paolueen ja 
Ilasta toimintaa.. työvieslön 

Jo maalisk. 12 }J. ('l'yömies N:o 75) julisti sOiliaalidemo
krullttinen puoluetoimikunta tiedonannon jiiriestyueelle lyö-

toiminta. 

• 
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väelle, jokn allma seuraavasti : " P itäen, silmällä nykyistä: 
1\.;;emaa Puolueloimikunl .(\l harkintansa perusteella. katsoo, 
että. Suomen Sosiaalidemokraattisen. Puolueen tähän asti lä
hinnä vaatimista toimell~pileistä ovat kaikkein kiireellisim
min t oleulettraval seuraavat" j. 11 . €. Samalla mainitaan, etd 
"on lähetetty lähetystö Pietariin ottamaan asiast.a selkoa". 
Seuraavana päivänä (Työmies N :o 76) kerrotaankin, eWi 
sinne "eilisiltana lähtivät puolueemme edusta~ina toverit To
koi, Kun~inen, G~·Iling, Mannel' ja P.'Ul'sivuori. Ennen men
neistä on siellä edelleen Wiik" . SamMlll [l·ikunll perustettiin 
E. Walppaa-n ehdotuksesta "Helsingin 'ryöväenjärjestöjen' 
Eduskunta". Kuitenkin sanotaan, jo maalisk. 20 p. Puolu.e
toim ikunnan tiedonannosS'U (1';yömjes N :o 77) : "K aikkein 
tärkeintä on se, ettei minkäänlaisia taloudeHistakaan -laatua: 
olevia. lakkoja toistaiseksi aloit.e1a." Venäjän vallankumouk
sen tuloksena oli m. m., että perus.tettiin Pietariru Suoma
lai nen Sosiaalidemokraaitinelli 'l'yöväen·yJHlistys, jOlll..-U pu
heenjohtajaksi valittiin sittemmin surkean kuuluisaksi tullut. 
J ukl\a Rahja (1'yömies N :o 78). 

Huhtikuun alkuun muodostettiin uusi Senaatti eri 
puolueiden edustajista. Sen talousosaston, varsinaisen halli-' 
tukseD', jäsenistä enemmistö lukeutu i sosia-alidemokraattiseen. 
!lUo!ueeseen ja Edusk unnan en!. puhemies Tokoi tuli sen 
varapu]leelljoh tajaksi. 

lIfaamme työväestössä aiheutti kumousaika vilkasta 
liikehtimistä. J-o kumousajan a lussa tapahtui läheistä vel
jeilyä venäläisen sotaväen ja »uomalaisen työväen välillä. 
Hu htik. 17 p. toimeenpantiin suuri vallankumou sjuhla H el
si ngissä, jolloin venäläiset sotilaat ja työläiset kävivät Edus
kuntaa tervehtimässä, missä tilaisuud essa E. Huttunen, K . 
Manuel' ja. lIf. Turkia. puhuivUlI. E tupäässä. alkoi maamme 
työväenluokka. liikehtiä taloudel listen. etujensa hyväk-si, va'a.
t.ien itselleen koroitettuja ty öpaikkoja sekä Iyhyempää, 8-
tuntista työpäivää. J-o huhti·k. 18 p. ('l'yömies N :o 103) ker
rotaan: ,,8-l unnin t.yöpäivii otetaan 'käytän töön kaupungin 
töissä. 1'yöväeslö sitä vaatinut lakon uha·lIa. Valtuusherrai. 
s iihen eilen.i\t.a isessa kokonksessaan. myöni.yivHL" Seurauk-
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sena työviiestön vaatimuksesta oli, että työpaikkoja yleensä 
melkoisesti koroitettiill ja 84.uotinen työpiiivii otettiin käy
tän,töön melkein kaikilla. ,teollisuusa,loilla. Tämä palkka- ja 
Lyöpäiväliike ei kuitcnkaa[~ rajoittunut vnilll teollisuustyövä
keen, vaan laajeni maaseudun t>alkkatyöväesi.ön keskuuteen. 
Tämä muka kurjis!8. oloissa elänyt työväki alkoi niinikään 
vaatim islaall vaatia lyhj'cmpiiil. työpäivää sekä. pa rempaa 
palkkaa . Kuitenkin saivat työläisten vaatimukset useasti 
osakseen ankaraa vastustusta, mikä. aikaansai lakkoja kaik
kialla maatyöviien keskuudessa. Monin paikoin lopetettiin 
kevätfyöt väki valtaisesti ja estettiin talonomistajia suoritta.
masta peltotöifään kotiväkensiikin avulla. 'l'äsiä syystä 
k-e \'ätkyruwL eri paikoin maatam me jäivät tekemättä. eikä 
viljaakaan voitu kylvää, niinkuin olisi ollut väll.tiimäWntä 
nälkäajan lakia. Asianhaarojen pakosta tiiyt;yi maanomis
tajien useissa ta.pauksissa lopulta suostua ki·ihtyneen työväen 
kohtuuttomiin vaatimuksiin. 

Vallankulllouksen suoranaisena seurauksena oli niin
ikään, otlii va nha poliisilaitos poisfel.tiin. Sen sijalle järjes
loUiin uusi miliisiJa1tos, jonka jäsenet, n. s. "miliisit", useim
missa maamme kaupungeissa olivat suuremmassa tai vä
hemmässä määrässii riippuva is ia. .sikäl'disislä. sosiaalidemo
kraattisista jii.rj estöistä. 1t1iliisilaitos ei alusta alkaen voinut 
eikä liioin aiua halunnutkaan tukahuttaa. maassa yhä ylty
vää. kurillomuutt.a ja väkivaltaisuutta. ,Miliisit" ryhtyivät
kill alinomaa aiheeltomiin la.kkoihin, joitten aikana maan 
Ilylkyainekset, "huligaanit", vapaasti saattoivat mellastella 
hävittäen tiiydellisesti kaikellI turvallisuuden. Jo maalisk. 
81 p. ('fl'ömies N:o 87) kerrotaan, että. "Malmin työläiset" 
olivat vaatineet H elsingin pitäjäu poliisien sekä nimismiesten' 
Sohlmanin ja Haurrtin erottamista, J a huhtik. 6 p, (Työ· 
mies N:o 93) mainitaan H elsingissä pidetyn "suuria järjesty
neen työväen mielenosoituskokouksia", jolloin "elillla rve
kysymys ja poliisiasiat" olivat ,.käsileltävin.ä." ja "kärjig,ly
nyt mieliala" vallitsi . SosiaalidemokraaHi.sella taholta vas
tustettiin yleensä, muutamia poikkeuksia lukuunot.tamatta, 
lujan jiirjC'sl.rsvallan a ikriansaalllista , koska 50 muka oli kan-
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s3nvallaIle vaarallinen. Sitäpaitsi venäläinen sotaväki ai
heettomilla sekaantumisiJlaan teki kaikki aloiUact mitätlö
miksi. 

Elinlanepula. Kallis aika ja. suuri elinta.rvepula, joka johtui monivuoti· 
sesta sota-ajasta sekä nyttemmin kaiken tuonnin loppumi
sesta Venäjältä. päin, oli yhtämittaisena uhkana ja pokotti 
yhä uudistuviin järjcstämisiin, tarkastuksiin ja takavari· 
koimisiin. Työläisjouldroihin syvälle syöpynyt epäluulo ja 
kateellisllus kaikkia llsrempiosaisia ja yliiluokkalaisia koho 
taan aiheutti useassa kaupungissa elinlarvelevotlomuuksia, 
kuten 'furussa ja Helsingissä. Näissli kaullungeissa työliiis
joukot ryhtyivät omavaHaisesti tarkastelemaan muka kiit
ketiyjä elintarvevarastoja sekä jakelivat niitä iLsemäärää
millään hinnoilla taikka aivan ilmaiseksi . Kerrotaan jo 
(Työmies N:o 105) Dagens Pressin. mukean·, kuinka edel!i
senä pä.ivänä, llUhtik. 19 p. "asestetut huligaanit ryöväsiväl 
perunoita ja silakoita", mutta "paikalla olleet järjest,rsmie
h'et eivät ole tällaista nähn~et" (Vrt. Hufvudstadsbladet N:o 
105 "Yttringar af anarki"). 

Tavallisuuden mukaan toimeenpantiin toukok. 1 II . HeI· 
singi n työväen vappumielenosoilus, jolloin osanottajia kul· 
kueeseen oli "noin 50,000" (Työmies N:o 116). Puhujina 
esiintyivä.t silloin E. Lailla, Sandra I..ehtinen, E. Walpas, 
K J~htimäki, H anlla Kohonen, E. H aapalai nen, M. Tammi
lehto, Aura Kiiski neu, Santeri Saarikivi, K Hämiiläineu, 
W. Mikkola, W. Auer, K. Julin sekä (ruotsiksi) R. R. Wiik 
ja V. Blomqvist. ]Jyöskill' kaikkialla roaa.seudulla toi
meenpantiin vappujllhlia; Kotkassa esiintyi puhujana To· 
koi. 

Llkot, mt ll l- Yleisestä kumouksesfa johtui myöskin, että kysymys 
kai, pl lkka- kaupunginvaltnuslojcn kansanvaltaistuUamisesta tähän ai

',!likttl ", m. kaan sa i laajemmaB luonteen. Aikaisimmin puhkes i tä män 
Iupllogessl . hd R II k ". ,., kk . k . k ·k· . JI mlutl!. JO osia auma fl unna lUen y elS a 0, JO a. JO SI III al-

dulI l. kaa eristi koko ]laikkakunnan muusta maasla. Siim kerro
taan (T~'ömi es N:o 122); ,.Houman kaupungin vnltuusloll 
viime lalHlfltaina hyliiltyii .~os ia!llidemokrall.ttien tunnetun 
vaatim uk sen va )f.uuston uudesta kokoon]lanosta' on Hnllmalla 
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eilisaamuna. (t.oukok. 7 p.) k :10 ö alka uu !. ylllislakk(l, 'rois
taiseksi toimivat kuitenkin sähkö-, .puhelin- y. m. sellaiset 
laitokset," Sikäläisen lakkokomitean puheenjohtajana toimi 
vaskiseppä. Grönroos ja miliisin päällikkönä. oli työmies 
Wilho 'f eräs. Sovinnon aikaansaamiseksi lähtivät Raumalle 
sosiaalidemokraattisen puoluetoimikunnan puheenjohtaja. J. 
Pietikäinelll ja. senaattorit Takoi ja Voionmaa sekä vielä lak. 
toht. O. '1'aI8s. Lakko saatiin. loppumaan verrattain rauhal
lisesti s. k. 2-1 p., kun porvarilliset puolueet suostuivat luo
vuttamaan työväelle suhteellisen edustuksen valtuustossa. 

Toukokuun lopulla, 29 p., alkoi Turussa verrattaiOJ vähä
pälöisen palokuntaseIKkauksCl1 takia yleislakko, joka pian 
kiirjistyi varsin uhkaavaksi. 'niMn vaikuttivat Iyölliislen 
lakon a.ikana taistelUn> lopettamiseksi asettamat liSätyt vaati
muk-set sekä valtuuston pidättäminen. Lakkokomiteaan 
kuului 63 henkeä ja puheelljohtajana toimi E. Härmä. 'riiJnä.
kin lakko saatiin päät\.ymään kesäk. 1 p. molemminpuolisilla 
myönnytyksillä, sit tenkuin "työväen kaikkiin enn en lakon 
alk ua tekemiin vaa.limuksiin oli snost'nttu" (Työmies N:o 
144), '5. o. sosialistien osanotto kunnallishallitukseen oli jär
jestettävä 'lai.llista tietä. (Hufvudstadsbladet N:o 146). 

Myösk in Porissa pidättivät järjestymätwmät työläisjou
koi kaupungin valtuusmiehiä kesä.k. 18 11. sekä päästivät 
heidät vapaiksi vasta myöhäUn yöllä, tehtyään väkival-taa 
muutamille (Hufvudstadsbladet N:o 163). 

Sosiaalidemokraattiselta. taholta ryhdyttiin myös maal.yö
läisten järj estämiseen ja. tähän toimeen valittiin 111. Ampuja. 
Senaatti puolestaan asetti toukokuun alussa maatyöriiLai
suuksien tutkimiseksi ja sovitta miseksi toi mikunnan, jonka 
puheenjohtajaksi mä.ii.r iittiin senaattori W. Wuolijoki, vara
lluheenjohtaja.ksi senaattori K. Kallio sekä. jäseniksi kan san
edust.ajat E. Eloranta, J. Mä.ki, F. Saalasti ja. P. Hiidenheimol 
?tfuuten jatkui koko toukokuun ajalla työ d itoja, rettelöitä ja 
lakkoja kaikkialla maassamme. H uomatta.va oli se koko 
kuntaa käsittävä lakko, mildi. 19 ' ll . alkoi Mouhijärvellä 
päättyen 26 il. Siihen otti 0511..1 noin 400 työläistä. (Kansan 
Lehti N:o 120). Sen jälkiselviUelynii. oli käräjäj uttu 41 lak-
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kolnista vastaan heiuäk. 9 Il. Karkun välikiiriijil1ä., jolloin 
kruunuovouti Aarno .Rydman loimi ylcis{'oii. syyltäjiinä. 
Sopinee tässä jo main,ita, että Suomen manlyöväen liillo pe
!'usliettiin 'ram,pcreella maatyöläisten kokouksessa elok . 27 ll. 
Muuten laskettiin vimllisestikin jo heinäk. 1 p:ään ~.I Iyön
seisausta, nim. 2 sulkua ja 82 laKkoa. 

Helsingin työväenjärjestöjen ed uskunn all kokouksesta 
kerrotaan m. m. (Työmies N:o 133): "Eduskunnan tietoon 
oli tullut, että eriiistii yksityispiireistä oli llaulu vi reillle 
llunaisell kaarti n pcrustamishommll." Kokous oli nim. pidetty 
toukok. 12 Il . Kaisaniemen kentällä, oli v,alitlu 5-jiiscllincll 
toimikunta, sen tarkoitus selitetty;','. m. Eduskunta '11 110Ie5-

taau valitsi toimikuulI II n, johon sen tuli <3sctlaa 4 jä."entä ja 
]luoluetoimikunnan J jäsen. 

Kesiik.11 p. alkoi Uudenmaau lään.in SoOsiaalidemok raatli· 
Ilell vaalipiirikokous, johon otti Oflaa. yhteensii 62 edustajaa 
30 kunnasta (Työmies N:o 154). Vähää myöhemmin, 16 p., 
oli sosiaalidemokraa-itinenl puoluekokcns, jolloin oli saapu
villa 129 valtuutettua edustajaa. Kokouksen ]lUhoolljohta
jina olivat K. Manner, J. \Vuori slo, K. Ahmala. ja S. Mäkelä 
seb sihteercinä. A. Huotari, W. 'Vankkoja ja K. M. Evä. 
Kokouksessa esiintyi ennenmainittu Jukka Rnhja varsin riii
kelisti. Siinii päätettiin m. m., "ettii kok o maata käsiWiväii 
suurlakkou tällä. kert~'HI ei julisletn." ja "ettii Suomen. sosiaali
demokraattinen puolue liittyy Zimmerwaldissa muodoslel
lu un inlerlIationaloon". 

Verrattain ]lifkälliseksi t uli H elsingin. miliisimiehirlön 
toi meeulla nema lakko, joka alkoi kesäk. 30 II. S iiiä sanotaa n 
('f,}'ömies N:'O 172): "Työväenjärjestöjen edusk unta on ol
lut !la'kotettu kutsumaan pois poliisilaitoksesta sen m.iellis
Wll, joka ll;'t'väksyy työviicn järjeslöjen kannun ." Lakko piiät
tyi ensiksi jonkinlai&een välirauhaan Eduskunnan päätöstä 
odotettaessa ja loppui vihdoin hcinäk . 26 1)., sitlellkui ll Edus
kunt.a oli hyväkilyuyt miliisimiesten palkkavaatim ukset. 
Milii sin lakkokomitean valluut.Wmillu toimivat G. A. Rell
gren, R. A. Aarnio ja O. M. T alvio. Sanomat.!{lkin on selvää , 
etli~ jiirjesty,,: huononcmistaan huolloni ja kaikeumoi set ilki-
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I.yöt tulivat tavallisiksi ilmiöiksi (Hufvudstadsbladet N :o 
173). 

Kesä kuun, lOPPulluoleila alkoi Helsingis:ä ja mu ualla 
kirjaltajain t>alkkaliike. Scn johdosta GraafiJ.li nen työna n
tajali itto julisti sulun, jonka mukaan kirjatyöntekijät oli 
;!8nottava irti 14 ll:n kuluUua. Niinpä lakkasivat mclkein 
kaikki maan porvarilliset lehdet ilmesty mästä. heinäkuun, 
lllussa. Vasta monielt pitkien neuvottelujeni jälkeen, saatiin 
kirja,Hajalakko päät.tymäiill ja sopimus allekirjoitettiin elok. 
7 Il. Yleisö oli niinmuodoin vei nl sosiaalidemokraattisen sa
nomalehdistön vamssn aikana, jolloin maallemme mitä tär· 
keimpiä kysymyksiii pohdittiin ja ratkaistiin Eduskun
IIn8sa. 

Eduskullnassa sos iaali demokraa.ttincw Iluol ue keskitti voi
mfl nsa uusiin kunnalli slakeihin ja lakii u 8·tuntisesta. työ· 
l)äivilstl.L Niiksi ajoiksi, jolloin nämä lait eduskunnassa jou· 
tuiva~ lopu,lIisesti käsiteltäviksi , toimeenpantiin edusku nnan 
lähettyvillä, suuria mielenosoituksia, joihin oHi osaa suoma
laista työväkeä ja veniiläistä sotaviikeä "liki satatuhantisena 
joukkona" (Työmies N:o 187) ja SIImalen maasculukaupu n
geiiJsa. Nämä lait hyviiksyttiinkin FAuskullnan täysi-ist.u n. 
nossa. }lcinäk. 14 p., muLta vasta uusilla vaaleilla vnliltu 
E d uskunt.a vahvisti ne voimaan asl.uviksi. 

Sittenkuin pitkällisten neuvottelujen ja eoviUelujcn jiil
jestii. oli saatu aikaa n Venäjän väliaikaisen hallituksen Suo
men Eduskunnalle antnma esitys,jonka mukaan korkein valta 
ol i jäällä Suomen kotimaiselle hallitukselle melkeiu kaikissa 
maa n sisäisissä asioissa, ryhtyi sosiaHlidemokraattinen puo· 
lue, jonka suhde Venäjän t.yö- ja sot.ilasneuvostoihin oli käy
nyt yhä läheisemmiiksi, suurella innolla lluuhaamaan kor
keimmnll vallan, saaUomista Suomen Eduskunnalle. Puo
lueen käsit.yksen muk aa n korkein valta va in erinäisi n soti
las- ja ulkoasioita koskevin rajoituk sin sekä niinikiiiin toi
meen!13neVa valta ynnä Senaatin miiäriiUminen oli joutuva 
Ed usk unnalle ja siis vu lil1isesti sosiaalidemokraatt.iselle I>UO' 
lueelle, jonk.a. eduskunturyhmä. oli ]~lIskunnan suurin. &:n
jälkeclI kuin pcnut.llslHkivaliokunla oli valmista nut ;"'11 -

EduskuDnan 
toiminta j a 
bajoitns. 
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suuntaisen lakielldotuksen, hyväksyttiin laki Suomen kor
keimmasta hallitusvallasta Eduskunnassa heinäk. 18 p. 136 
äänellä 55 ääntä. vastaan. 'l'ämä. paljon melua aikaansaanut 
laki, n. s. "Va.Jtalaki", esitettiin Venäjän vä.liaikaiselle halli
tukselle vain "tunnust-ettavaksi". Sen suoranaisena seurauk· 
sena oli, että Venäjän väliaikainen hallitus käskykirjeelläiin 
elok. 1 p. määräsi Suomen Eduskunnan hajoitettuvaksi sekä 
uudet vaalit toimitettaviksi. 

Vulivalmis- Vaikka sosiaalidemokraattinoen puolue periafltteessa ei 
telot ja VII· ,t unnustanut Venäjän vä.liaikaisen hallituksen l{limcllIpiteilä 
Hu taloksellaiJl is'iksi, ryht.yi se hetikohta tulisella inuolla. vaalihom-

miin. Vaalitaistelu tuli et'ittäin kiihkeäksi, varsinkin koska 
muutamat porvarilliset puolueet sosiaalidemokraaUeja vas
taan yhdistyivät keskinäiseen vaaliliittoon. Sosialistilehlien 
kieli ja sävy kävi vaali valmistuksen aikana yhä kiihkeäm
miiksi Ja SiiädyUömämmäksi. 'l'yömiehessli julkaisi K. 
M(anner) useita palokirjoitnksia ja tunnettu, paljon suosiota 
saavuttanut kirjailija Irmari Rantamala, myös tunnettu 
Maiju Lassi lan nimellä., kyhäsi samaan lehteen alinomaa pit
kiä raivokkaita sepusiuksia !lorva,reita vastaan, esim. syysk . 
14 Il. N:o 248 "Ryövli.reitäkö eduskuntaan?" (esiintyen. ensi
mäisen kerran elok. 30 p.). "Lahtari"-nimitys esiintyy tätä. 
enllen vain ani harvoin sosialistilehtien kielessä, lUulta tästU: 
ajasta se tulee porvarien tavallisimmaksi mainesanaksi. Sa
maten aikaisemmin kyllä puhutaan porvarien "järjestys"- ja 
"suojeluskaarteista", mutta, vastedes niitä. melkein säännölli
sesti n,imitetään "lahtarikaartiksi" j. n. e. 

Vaikka sosiaalidemokraattinen puolue ylen kiihkeästi otti 
osaa vaalivalmisteluihin, llili se toisaalta kiinni hajoitus
määrä.yksen laittolUuudesta ja Eduskulln81l puhemies Mall.
Iler kutsuikin Eduskunnan koolle elok. 29 p. 'rätä ennen 
Suomen. FAuskuJlnan sosiaalidemokraattillen ryhmä. oli lä
hettänyt Venäjän sosialisti puoluceHe avoimen kirjeen (läy
dellisesti esi m. Kansan Lehti N:o 197). Mutta Eduskunnan 
istunnosta ei tällä. kertaa tullut mitään, koska. Velläjä.o väli
aikaisen hallituksen lähett ämä. sotaväenosnslo esti saapuvilllc 
tulle.ita edustajia !läiiscmäslä Eduskunmlll taloon. 'fnloksella 
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oli vai!} edustajien. pitämä yksityinen neuvottelukokous Sää
tytalolla. Kuukautta myöhemmin, syysk. 28 11.) kokoontui 
sosianlid-emokraaHilleD' edustajaryhmä. jälleen. muka Edus
kunnan nimessä. Eduskunnan porvarillisten jäsenten. jäädessä. 
P'Ois kokouksesta. Tästä kerrotaan m. m. (Työmies N:o 2(3). 
"Eduskunta vahv:istaa ja määrää voimaan panlaviksi heinäk. 
18 p. hyväksymiinsä valtalain, kunuellislain , 8->tunnin työ
{likalaitl ja eräitä muita lakeja." Tätä k.okousta. piti sosiaali
demokraattinen, puolue suuren-a historiallisena merkkitapauk . 
sena, mutta muisla tuntui kaikki yleensä joutavalta ilvei· 
lyl/;1_ 

Lokakuun alku.päivinä toimiteUuihin edusbtjavaalei hin 
otti osaa lähes miljoona valitsija'a.. Vaaleissa kärsi sosiaalide
mokraatti nen puolue jonkinmoisen tappion, sikäli kuin S('11 

edustajain lukumäärä a.leni 103:sla 9-2:tecn. Sosiaa"iidemo
kvaatti sella. hlhol1a selit-ettiin kuitenkin, että vähennys joh
tui yksinomaan vaaliteknillisistä syistä eikä suinkaan siitä, 
eWi sosiaalidemokraattisten valit.<;ijain. ään·imäärä olisi pie
neniynyt, kQska heidän lukumääränsä. näissä vaaleissa oli 
lisääntynyt lähes 70,000:lla. Muuten kaikki -sosiaalidemo-_ 
kraa.tliset järjestöt vuoden kuluessa olivat huomattavasti 
v-oimistuneef.. Ammatilliset järjestöt kokosivat ympärilleen 
me1 kein kaikki alansa työläiset ja samalla tavalla kasvoi po
liittistenkin järjestöjen jäsenmäärä. Niinpä kun esim. Suo
men Ammattijärjesfössä. oli v. 1916 lopussa jä.seniä vain 
41 ,804. niin oli niitä v. 1917 kolmannen neljä.nneksen lo
pussa. jo H)'6,763 , joten lisäys kuluvan· vuoden kolmen nel
jännek.o;en ajalla ei ollut vähempää kuin 114,959. Polii ttisten 
järjestöjen kasvamisesta ei ole vielä käytettävissä nume
roita, mutta varmana voidaan pihiä, että. suhde nii ssä on sama 
kuin ammatiJli sissakin järjestöissä. Kuitenkin valitetaan jo 
si11-oinkin niinkuin myöhemmin malti.Jlisemmissa sosialisti
lehdissä (esim. Kansan J.Jehti N:o 6. 1918). "että uudet, ää
rimmäiset ainekset ovat viime aikoina useilla seuduilla sa
nelloot järjestöjemme päätökset, varsinaisen työväenliikkeen 
kantajoukon jäädessä vähemmistöön . Tällai sesta oloti"lasta 
Oli kuitenkin l)ääSHivä. sillä jatkuvasti. ei se].]ai nen saata ollll. 
mahdolli sta ." 
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Jatkuva elintarve)mla saa1toi työläisjoukot muutamissa 
kaupun~iss:l omaval111isesli iarkaslelemaaru ja ryöslä.mää-n 
elintarvevnrastojn.. 'l'urussa alkoivat huligaallijoukot ryös
lellä. ja jaella m. m. Valion voi· ja. jllll sto...-arastoja elok. 9 p. 
Sosiaalidemokraattiselta taholta vakuutettii n, että (Työmies 
N:o 213) "as ianku lkuun eivät ole iyövlienjärjestöt sekuantn
Ileel". S{lJUalell H elsingiss'J. elok. 11 }). kokoontui ,,2 ,OOO· hen~ 
kinen kansanjoukko.Senaatin torille sekä ryhtYli voiliikkei
den varastoja tarkastamaan' ja jakelemaan..". Joukkojen aset· 
t:lman loimikunnan puheenjohtajanfl oli muudan Mäkinen . 
U ihim pänä. seurauksena näistä elinla rvemellak()isla oli , että 
senaattori 'Vuolijoki kalsoi parhaaksi erota; samoin muutkin 
liosialistisena:lltor i1 ·Iuopuivat vähää myöhemmin. H eti sen 
jä lkeen, elok. 13 p., julistettiin .. kunnallinen suu rlakko H el
singissä". Siitä. sanohHW (Työmies N:o 217): "Eilen illallH 
pidetty sQS.·dem. kunnallisjärjestön kokous piiäti:.i lakon al
kavaksi viime yönä k:lo 1. Työt kaikkia.lla pysähtynee1." 
M~'ös san,om alehaet pakotettiin jälleen vaikenemaan. Lakko
komiteaan va1itlriin seu raavat ] [) jäseniä.: R. A. Aarnio, T. 
Bryggari. A. Rursti. L.ehmusvuori. K. Aalto, J. Mäkinen. 
Rouva 1. Olli. A. GrönJund, 'V. J.Alhtinen, J. StenmaO', Ida 
'r amrnenran1a , K. T alvio, Kankkunen , H . Ju vonen ja A. Wa
l<tnen . L akko päätett.iin lobettaa 15 p. 

Samaan aikaan, nim. elok. J3 p .. pidäteHiin Malmilla 
Helsingin knnrutn.valt uusto huoneustoonsa. ja vapautettiin 
\'8sta seuraava na päivänä malla. MyösKin H elsingin val
tuusto joutui kokouksessaan elok. 17 p. törkeän väkivaltai
su uden alaiseksi, kun .. järjestyksestä piittaamaton väki" 
su lki sen jäsen<et Pä rssibloon, metelöi ja ha rjoitti kaiken· 
laista ilkivaltaisuutia , kunnes miliisimiehct ja muut lopulta 
palauttivat jiirjest.yksen. I tse Työmieskin (N:o 22]) katsoi' 
larpeelliseksi tuomita mellakoitsijoita. Myöskin Oulussa oli 
levotonta elok. 13 p. ja I..oviis..'\ssa jonkinl'llinen .. kunna.lJi nen 
su urlakko" elok . 1~1 !) P. Porissa taas tapahtui verisiä. yh
tocenWrmiiyksiii venlill1islen sotamiesl.en ja suomalais! f> 1\ vii
lilla elok. 24 1). Myöhemmin , Sy.Ysk. 23 p., sattui jälleen 
kahakka Malmilla. Siitä sanotaan (T;vömies N:o 258): 
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.,Malmin Jlorva "jMincn lahlarika.<trLi ni~y L'länyt oikcHll kaI', 
vansa. Vanginnoot viime yönä. Malmin miliiscjä, johtflji tlUllll 

poliisit P.ackalen ja Orlcngren." Itse i.cossa poliisit vangi ts i. 
vat vain muut.amat sikäläisten ilkityönteki jiiin johtomiehisiä 
(Hufvudstadsbladet N:o 218). 

J.JOkak. 12 p. pidettiin Helsi ngi ssä. sosiaalidemokraattisen 
naisliiton li ittokokous . Kokouksen lmhccnjoh tajana oli kan
sa nedustaja I da Aofllle-T eljo ja vakinnisiksi jäseniksi va,lit
t iin Aura Riiskinen , Hil ja Piirssi nen, Snndra lJE~htinen. Eli. n 
Fagerholm. Rildn Öhberg , Olga Man ner sekä varajiiseniksi 
Lyyli Eronen, Mimmi Kanerva, Olga Lagerstam, Olga Lei
nonen , F iina P ietikäinen ja Anna Kärki. 

Vaalitappioiden johdosta kä~' työväenlehtien sävy :r11ii 
kiillkeilmmäksi , raivoisammaksi ja uhkaa vn mmaksi. Alin
omaa varoitetaan porvareita ja l.ausllt anll kaikenmoisin uh· 
kauksia,. NiillPil. sanoo K M(anner) kirjoituk'Sessaa n .,Luok
kata istelu kärji~I'yY" (Työmies N :o 270): .,lfi llaisiin muo
toillin tuleva taist-elu kulloinkin Oll llUkeutuva. jääköön nyt 
arvailematta. Mu lta il man s it'keää. l.a istelua. ei työväen
luokka saavutuksislaa n luovu . Eikil. se myöskään llorvaricn 
armosla jää t.ul evaisuuttaan odoltnmaan. Se on varman." 
.Jr. Sakn ri huudaMaa. SCllustuksessaan " Kauheaa" (Työmies 
N:o 277): .,Rahan , rahaa, rikkautta sitä. ja nDaville. Nään!y
köön köyhä luokka. Porvariluokka kulkee hunnilaisuud c'll 
veristä. polkua pitkin." V i-elä SAnoo K. H. kirjnitel massaan 
" Anarkian ja kansalaissodan vaara" (Työmies N:o 283) : 
,.Järjestynyt työväestö on nyt, kulen ennenkin . anarkiaa 
vastann, mutta voilHlJl olla mahdollista , ettei -se yksin voi sitii,' 
estää, jos yläluokka , jolla on käsissiUin ei ainoa-slaan !·alou-
dellinen. vaan myöskin valtiollinen valta. la hloo toisia." 

• 

Syksyn kulu essa omistettiin sosiaalidemokraaUi-sella ta~ ~Jirjeslys
holla !laljon huomiota porvari ll isren asettamii n suojel uskaar- kll rtitn~ pt-
1 'h' N" lk" k Ty 'h 1 k ruslamineo. ei IU. unpä me cm JO a ömle en numerossa 0 11-

kuusl,f! alkaen puhutaan "la Mari kaartin" perust.a migestfl 
milloin minneki n. Toisaalta homrnottiin yllä julkeammin 
työvii.en .,järjestyskaartien" aikaansaamista. Sosiaal idemo
krnattisen am m atl.ii~i.rjestön valtuuston julistu ksessa lokak. 



16 

20 p:ltiil sanottiin : ,,- - -'- katsoo valh:"iusto, ehtii. iyöv'.ies
tön on itsepuolustriksekseen ja kaikkien. mahdollisten tapaus
ten vamlle heti mucdostettava kaikkiJaUa maassa työväen 
järjestyskaarleja ja järjestyncen työväen näihin runsaslukui
sestj liityttä.vä." Sen jälkeen seuraavat "Sää.nnöt Työväen, 
Järjestyskaartilie" . 

II. 

Kapinan valmistelut Työmiehen ja Kansan Lehden mu-
kaan marraskuun 1 päivästä 1917 tammikuun 

31 päivään 1918. 

1. 

TUllahtumat marraskuun 20 lliiiviiiin 1917 
s<tS.-(lclII. järjestöjen l'iraUistcn julkaisujen valossa. 

Suomen sosiaalidemokraattisella johdolla ei alhaisen 
sivisty-skan.ta-nsa eikä muunkaan' menettelynsä. t.akia vielä 
Venäjän varsinaisen vali"iollisen vallankumouksen päivinä 
maaliskuussa 1917 ollut paljon' minkäänlaisia suhteita 
yhtä vähän idä'D kun länmenkään sosialismin valtiollisten 
virtausten ka,nna·H;ajain, keskuudessa.. Korkeintaan oli sota
aika:na aJettu veljeillä venäläisten kanssa. juoksuhautoja kai. 
ve·llessa ja aikaisin yhdysside lienee ollut venäläisen. vaiku
tuksen alaisuudessa Helsingissä jo vuosikausia toiminut vi
mlainen n. s. "hyvänt.ekeväisyysseura", jossa lienee aina. viI· 
jelty enemmän sosialismin oppeja kuin hyväntekeväisyyttä 
harjoitettu. Sentäbden saatla'<l"kin ymmärtää,. (l t1:ä Venäjän 
maa.\iskuun vallankumouksen aikana, joka oli pääasiallisesti 
yhteiskl1nbnsa intelligenssin valmistama ja johtama.,· mei
dän sosiaJistijohtajamme oliva,t aivan valmistautuma-Homat 
edes käsittämään Venäjän vallankumouksen merkitystä koko 
meiclän maallemme, sen vähemmän omille luokkapyyteilleen. 

.. 
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Kiisi .kädessä porvarillisten. kanssa olivat. he Pietarissa val
mistamassa ja riemukulussa koloiilJ! saattamassa n. s. maa
liskuun manifestia, ja ilomielin astuivat sosialistimme sen 
jälkeen koalisatsionihaJliLukseen toteuttamaan parlamentaa
risen elämän pää.määriä. 

Mutta sosialistimme pian huomasivat hiukan. erehty
ncensii., eikä. heidän tipahteIemistaau' senaatis.fa yksin< kaksin 
aiheuttanut mikään kotimaisen hallituksen kanta asiassa, 
yhtä vähän kuin toisessakm1ll, vaan peruän1,yivä.t he 'Pois 
yksitellen' aina sikä.]·j kuin olot Venäjällä. muuttuivat bol
slwvistiscen SUUl1taan . 

Ei vielä heinäkuun valJankumousasle idässä aUut se, 
jota he odottivat. Maaliskuussa johti jn,tej,ligenssi, heinä
kuussa sot-aväki, alemmM upseerit etunenfulsä., liikehti 
juutalaisten pillin mukaani; mutta: vasta marraskuussa 
astui Pietarissa näyttämölle itse "kansa", varsinaiset roska
joukot. J a näihin liittyminen soveltui meikäläisitle sosia.
listeille. 

Tähän yhdyntään olivatkin. he jo vähitellen alka,n.eet 
kypsyä. Vcnälä:isen yhteiskunnan hylkiöjoukkoja velelehti 
täällä. kyllin joutilaina opettamaS-'la oikeaJa itämaista menet· 
telyä. ja vähitollen, km\ Lenilll oli päässyt Pietarissa ohjak· 
siin., alkoiva·t meikäläisten sosialistijohtajain toiviorelket 
Pietariin viemään terve.hdyksiä ja t uomaan terveisiä tove
reilta. 

Oli ]öydeuty vjhdoilll vertaistaan seuraa ja hallituspii· 
reissä, joihin Lvoviu joblama,Jl valJanknmonksell-isen halli· 
tuk-scn aikana ei olisi ollut yriUämistäkään, yhtä vähän 
kuin toveri Kerenskikään o·lisi heistä. välittänyt, jos kohta
kin hän kävi mieliksi puhumassa Eduskunnnssa. 

Varsinaiwm veljestyminen ja valmistautuminen yhtei
seen voiman-uäytteeseen marra.skuussa tapahtui Helsingissä 
itsevaltiaiksi muodostuneissa mutruusien järjestämissä ko· 
mitooissa , joista tuo surullisen kuuluisa n. s. "aluekomi
tea" pysyi laällä, aina siihen asti kuin Brest-Litovskin rau
hansopimus sen toimjntaa hiukan, ehkä.isi ja saksalaisteI1l tu
lon pe.lko $en lopulta ma.rssitbi laivoill e ja. sitä. tietä kotiinsa.. 
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Nimet Shisko, Scheimann ja Smilga varmaankin vielä., kun 
historia pääsee totuuksia-an esittämään, osoittautuvat olleen 
suurimpina ' tekijöinä. kaikkeen siihen, mitä Takoi, Manner, 
Sirola y. m. täällä ovat 'Saaneet aikaan. Varsinkin meikä
läisten vallankumouksellisten raha1liset ku'lut, jotka jo mar
raskuull kapinaa valmisteltaessa olivat melkoisen suuret, 
suoribeltiin toista,iseksi niist-ä varoista, joita tuo aluekomitea 
nylki kaikilla mahdoi'lisil'la luvattomilla keinoilla, ja sen 
sa man järjestön laskuun hankittiin. myöskin ne mel koise,c 
asevarastot., mitkä punaisillamme jo marra sku un mellakoissa 
olivat käylettävinään. 

Niin rahallinen kuin. aatteel'linenkin yhteistoiminta oli 
näin ollen saa:l u aikMDI kansanvallan edustajain kesk«!n rajan 
tällä ja. tuolla. puolel-la. 

Mutta samalla oli tuon "ulkopolitiikan", kansainvä.lisen 
sosialismin, menettelytapojen' opiskeluaikana jouduttu sisäi
sissä asioissa hiukan hunningolle. 

Sosioalistienemmisföinen Edustajakamari oli en.tisen yS
tävän ja aatetoverin K erenskin hal!ituksen toimesta lyöty 
hajalle ja uudet vaalit veivät 'Sosialistit vähemmistöksi va~
t-i opäiville. Ja kun sosialistisen taktiikan mitkään keinot ei
vät voineet tästä tilanteesta Piiästää, wan oli siihen, kaikista 
tempuista huolimatta a~istuttava ja astuttava. vähem mistönä 
Jainsäätäjäkuntaan, niin oli ryhdyttävä voimakeioQihin, 
joista ei kumminkaan vielä vaaliaikn.Jla oltu oikein selvillä, 
vaan varovaisuuden vuoksi ryhd yttiin ja ioimitettiin vaalit 
sosialisteille huonon puoleisella menestyksellä.. On näet lli
dettävä varmana , eUä, jos sosialistiset johtomiehet olisivl:rt 
voineet arvioida '3.seellisen voimansa ja. avustuksensa Venä
jän hallituksen taholta kyU.in suureksi, jommoinen se todelli
suudessa jo marraskuussa oli, niin eivät he olisi vaaleihin 
käyneet ollenkaan, vaan olisivat sen sijaa,n jo valtiopäiväin 
kokoontuessa. osoittaneet ltiiyt-ännössä. sen voimansa ja. val
tansa, mikä on "lausuttu julki" sosia\listisissa sanoma·lehdissä 
marraskuu ID 1 päivänä. julkajstussa {nisUlluohjelmassa: 
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"iV e f mulilmlte" . ' ) 

'l 'ämä. julistus uhkuu kokonai$CC1l 14 pOll lecll ja niiden 
alaosastoihiu kooHuina. itsekylläistä. tietoisuutta ja uhkauk
sia yhteiskunnalle ja sen lailliselle ha~litukselle) sellaisella. 
taval'la. ja siinä iLänilaji ssR, jola ei kaikista raakuuksistann ja 
röy hkeyksisUiiin jo aikoja sitten illnnetulta. sosialistiselta 
johdolta oltu vie'lä näihin päiviin asti tässä maassa kuultu, 
eipä edes aavistel.tukaan. Sen perusteluissa auuetaan porV3-

ri slolle. jolla. käsitetään tietysti kaikki jiirjestyslär haTras ta
vnt ja kunnioittavat kansankerrokset., t iedoksi: "että, ellei 
se ajoissa anna myöt.en, niin kiristeUy jousi katkee", sekä 
eao1 ly teiään, että. .. porvaris to on hankkiutull ut ryösiämään 
takaisin nekin saavutukset, jotka. sosiaalidemokratia viime 
valtiopäiväin aikana voitti, 'kuten. kunnalli slait ja 8 tunnin. 
työpäivälain sekä - - - perustuslain mn'an, korkeimman 
vallan käyttämisestä". 

Samalla syötetään laumaan todenverois ina. oletromuksia 
vaaleissa, muka. käytetystä lahjomises la, vaa'iluetteloiden ja 
-otteiden väärentiimisistä. j. n. c. aina loppumattomiin mah
dottomuuksiin noS ti. K umminkin ilmoittavat vaatijat : "Me 
sosiaa.lidemokraatit katsomme parhai,len tä.yttävämme veI vol
lisulltemme va litsijoitamme kohtaan ottamalla lQistaiseksi 
osaa. myös vashl\'alitu n. edllsk lln,nan toimintaan". T ii mänkill 
he tekivät ainoastaan, "jotta. porvaripuol uoot eivät voisi sitä 
mie1i nmäiirin. viUi ri nkäyttäii". Vautim uksen al'lekirjoiHa:ji Ila 
on jo salatnsti ..,e!v ilJä seplIstllst-aan laaliessaan, mihin olJnan 
menossa. H e lupaa vat oUaa osaa voaltiopäivälöihin vai n 
toistaiseksi, mikä myöski.n toteului . 

• Ta kIm kerrall; oli lähdetty vaatimaa n mahdottomlluksin, 
niin piti niid en joukkoon ottaa jos jomkin. "Elinlarvekurjuu
<lesta tuli porvnrien. tehdä loppu, antaa kylliD {yötä. lyhy.in 
matkoin, Iloislaa kunnallinen sortovalta, lakata homman
masta "lahtnrikaarteja" , erotettava sena atti , ha joitclfuva 
"lll htarilroart it, jotka ovat pcrul'Sletut lyöväkeä vastaa n", 

1) Harvon nukaat y leenllii. tokomämlllo. 
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lllUl!,ava toimeen 8 tunnin työpäivälaki, saatettava voimaan 
Venäjän kansalaisten kunna'llisl'a ja e'linkeino-oikeuUa kos
kevat lait, julistettava torpparit ja mäkitu-palaiset ilman 
muuta isälmiksi, perustetta:va kaikenlaiset vakuuiuslrossat, 
joista jo vuoden 1918 aikana olis.i ruvettava "jakamaan avus
tuksia ja eläkkeitä". Verot olisi kiskottava yksistään varnk· 
kailtn, "valta laki" valmistettava llouda teUavaksi sekä. so
vittava Venäjän välit aivan. l)~lkuNeen sillä "pohjalla kuin 
sos.-dem. Puoluetoimikunnllll ])uolelta on ennemmin Venii
jän '90siaalidemokraateille esitetty" . 

LollUksi lausuvat laatijat: "Varoilamme al~karasti }lor
vnTisloa näitä vaatimuksia Syrjäyttämästä ja jarrutbamasta." 

"Kansanvaltaisen edistyksen tulevaisuutta ei voida jät
W.ä. tuuliajolle" , vaan: on kam;alliskokous va'liUava. "Sliälä
mään uusia perusluslakeja" ja on vaalioikeus siihen oleva 
"kaikilla 20 vuotta täyHäneillii. kamsalaisilla". 

Lopuksi yhdylään. ylistii.mään ja kiittämään V enäjä.n 
va11ankumouksen knqettajia ja yhdytään. yleismaailmallisen 
sosialismin opin-kappaleiden. tunnustuksiin. 

'l\imän kaiken ovat allekirjoittaneet vaatimukscllaan: 
SoaiaalidemokraatliJlen PuoluclI'euVQSlo ja Sosioolidemo-
kr(UJttit/.C'~ Edu.sJ.;uuiaryhmii. 

'l'ehtyjen vaatimusten lukuisuus ja toteutlamismahdotto
muus osoittavat selvään, että koko vaatimus OIli vain muodol
linen julistus sellaisenaan, jolla -ei ole mitään totta tarkoitet
tukaan, vaan. ainoastaan koeteltu aseHaa yhteiskunta mah
dotlomuuksien eteen. 

Mutta " Me vaadimme" on sa ma lla näyte siitä, mitä so
sialistimme olivat ehtineet lällinnä edellisenii aikana yleis
maailmallisesta sosia{ismista oltaa ojJiksccn, voidakseen tulla 
venäläisten II·tavarishtsien" kanssa. mukaan toteuttamaAn. sitii 
ohjel maa, jonka sokkeloihin he sittemmin nsiansa ja koko 
yhteiskuntamme ovat johtaneet. 

Ja 1iitii ollllia, jon'ka hedclmällii " Me vaadimme" j ulistus 
on, ottivat sosialistijohtaj{\mme ka'hdella taholta: toiset 
idästii, eräs -lännestä.. Piel'arin matkat olivat GyllingiHä ja 
Hutluse1la lllinomaisct ja otti niiJlin, syksymmällä. os{\a ahke-
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rll.sti Sirolnkin, joka vH'in puoliscll vuotta ennen viimeisten 
valtiopiiiväin kokoontumista . viime keviiii.slö. asti, oleskeli 
Ruotsissa olJiskelemnssa. zimmerwaldi laista internatsionalcn 
ja samnlla puolestn<lll \-Mtalahjaksi antama ssa län~isil!e 10-
vereille bolshevismin auluaahitekeviiä oppia. 

Sirola oli se vä!imies. joka toi luoltn u lkomllflmfltkaltaan 
If'm'eeltiset juonet jn venH1ui"el boh,hevikit hkiviii knikk ens(I 
minllii y mmiir'siviil sittemmin joukkojen 1(vul1(1 snad"k""cr ll 
sen eJiiväksi .vhlei~kunl1nn Il1luliltavllk-si locl e-llisuudf''ksi. 

Rnmlllla. kuin .. U .c vaadimm e" .iuli,,,tllhcn tnkana Vl{'l"-

masti on koko sosia<llide mokraattinen edusku niar;vhmä. jn on 
sell tii~·tiilltöön')flnO-VAll.limuksen aiheullanHHln kapinna n osAI· 
linen, niin on m.,·öskin samainen Sirolr, si('lunfl koko sille 
ollidlmalJc. jonka ml1knnll kapinan johdossa -sittem min me ne· 
teltiin. H än' on lI,i m. T ;vömiehessä (N:o 9 11/1 ]918) julknis(!· 
ma SSA'll1l kirjoituksessa "K1til/ ka Ulwml' kehifilm/' .ia sn mA SSA 
lehdessä (N;o 10 12 / 1 1918) t.ekeleef1Sä .,Kehitlllykö tifmf.»e 
vaU(mkumf.YUkselliseksi?" viattomin ot.sikoi n ja .peitetyin, 
mutta läpikuultavin Ill.lIsein esittänyt muka omina yksi ty i· 
si ll.ii. mielipiieiniiän koko kflpinan ohjelman ·kulun. jommoi· 
sena se si;ttemmin toteut<lt;tiin. 

Tflvfl l~isella sosi'fl li stin iI,ktillisellfl viekkaudclla h iin on 
clliiröivinään sosianlisen vallankumouks<,n men<,sb:f;maIHl o!· 
l isuuksia. meillä. muU-a sama.lla ~nnoo m. m.: · .. Niiin ollen 
merkifsevätkin nyk;\'iset ja edessä olevat laistelllt t-!l\'aI1a:ln 
sosiaalisen kumouksen alkua. Ne osoittavat vä.lttämättö· 
miiksi SQsialistisen kumouksen." SamflJla Sirola val ittfln 
puoluces~fln väh iin ymlllärreWil'ii.n kumouksen merkit:v~tii. 

,,(>ki~ elW ti'lant(>cn arvioimin'E'n on vaik<lin nsiA. Hiin !'ianoo 
f>]etliiviin kumolli'aja·;""$a. jokfl "aRiii hnrkinlafl jn on .. puo· 
lueen vnstaincn mf>ncttehtalT.t" jiileUy .. riiIlIHlvak"i ii-1antc~ n 

kf'},il.dscsHi". ..VA~rmmiS'IQn 'keskuurlcssa lIiintyi kyllii 
puhujia. (tarkoittaa so~.·dem. pUQluekoKomrta). jotka. vaativat 
puolueita viin;vmiitlii r.vht.vrniiän toimiin vallan olfami!"f>ksi 
t.vövii en klisiin.-" .Ta ' todellnkin on sos.-{lpm. puolue]w]wll s ju 
e<lel1.vlliin .vt kapinan l)ikaisptl pllhkcam;~en. Koskana sen 
ponn e~~a 'hmsul aan: f'tlii .. näinii vnllanknmoukse'llisi"n<! ni· 
koi na sflatla'!! esiint .... ii t-ilnnlrih. iolloin Il l u"~a majnithljcn 
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t~'öväc-n luokllll liih iml)äi n pcrUSvlllltim uslen (,,"Me vna dim 
me") läpiajaminen. voi vlllltin tilapäisesti joko halli tus- ja 
vaJt.iova llan ottamista kokoll'!H11I sos iaalidemokratian. 'käsiin , 
taikka sos.-dem. oSIl,noUoa sel'lni-"ccn hallitukseen, jossa. por
varilliSf't .iäs~net ovat vähemmi stön;!. " K nikk i siis oli jo soS.
(km. puolu <,kokollkses'«ll selvill ä ka pinflll varaltn. minkä Si 
rob niii n jul kisesti loteaa moni palstniscl la oldelmnk ir.ioilllll 
sc'l1 n(ln jfl siitä hlloli lll flitn an taa Jlorvnrillinen ~,ht.(liskunla , 

niin hnllit us kuin Edusku ntakin IIsKotella itsell een, ellei "!i" 
muhn ne ja ne sos.-Orm. va ltiopiiivämiehet eivätkä eriWt 
puolueen .iohtomif'hillii aina t.oimineet henkilöt., kuten '1'all
nero Väinö Vuolijoki ~'. m., tienneet koko kapin nn vn,lmisle
Ills!a miläärt. J osko»n ci vil! hnlliluksen jäsenet a ik3.nann 010 
Sl'll rnnncet sosinlisl ien toimin niin tnrkoin, eMii, o1isi va t ollor! 
Iliknnaan hoifHin vehk eistäti n selv ill ä. niin on nyt jo piiivän . 
"elviHi. ctW kn!)in llhllnke on, oll ul -siks i ju'lkinen, eltä sen ole· 
mnltomuudrn· tni siitä. fi elitmiitlöm;V;\"flen ll.skotlelcmincn .":0-

si<l listijoht·njien ja -luottllmu.":miesten taholta. tln lei mnlt.-""a 
\"iihilltiiän törllCäksi valheeksi. 

Knikesta huolimnHn Sirol'a ikäänkuin pah oi ttel ee, ettei 
puolue "ole a-seHa nut läJlimpiii n pyrkimystensä. joukkoon 
;vhleiskunna1lisen vallankumouksen yri ttämis tä, vaikka se 
on sekä. "Me vnnd imm e" että. puolu ekokouksessa suora nn 
edrll:vleltr ja sen Vil1'altn nnneUu vnltuul! Sos.-dPm. eäusl.:lm-
torlfhmällc j a PU01WClIe1W()slolle mrnelellii niinkuin hy vähi 
t ulee". Samoin kaipaa l1iin kum ousohjelmaa, jn r,vht:v~' siinä 
tarkoittrkseSl.'R esittämilän. mit-en olisi memeteltä.vä, jos hnlli · 
t,l1svnllan. valtaus .. on fJälUämiiUöm1Jjjs. et1ä. meidän läyty.v 
siM ainnkin yrittää" . 

. 1'n tUOllI .,välttli.miiHöm.vyncn" .vmmH.rsi jo jokainen 1111 0· 
nwlcssann .. Me vaMtimmc" jlllisluksen, sisäilön. Anl1ela<ln 
.iulislu s. jos~wlll il i t 'na n inlli mil1i~esti mllhdoUomia .i3 san o· 
j" ~J\. jolle i niitä täy tetii, niin oteta aDl llakol1a ! Se on sf'lväii · 
kin seh·cmptl 1i ta istelun haMlamista vas'hIpuolell p . .io'ka ei' 
voi pnrhfl:1ltnk nn n l'nhdollnllJ\ !O ill oin Iflistel ua vil1ttät\.. Huh 
y ksinkertaisesti .,ei voi" sitä l ehdä.. Sii hen vaatii ihmis· 
vnistoista voimfl,k h in. i Iscr<ti.il ;y lt ij m isvll islo . .iolta isla i11 m istH 
ilman erotlIsta. 
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Sirola epliilf'(!, mistä saadaan virkllkoneiswa, koska poro Virkamiesten 
varilliset virkailijat varmasti "sR,b!Yteernisivai", vaikka heitä. m.hdol1tncn 
kurittaisikin kieltämMlä palkat ja ottamalla. pois elintarve- puute. 
kortitkin. Taloude.llisen koneiston valtaus \:'.lIisi tärkeiirnpi; 
ni ihin ,.kouluuntuu" virkailijoita ammattiyhdistyksissä, 
osuuskunnissa ja knpibllismio' kont!orcissakin. 

H itnw' pploitaa ohjclmasunonittcluil'sann " suh(!c ulko- Ulkom.idt,n 
ma i hin".~ P orvarit sieltlj, ahdi steli siva t ja oli si. oltava porva· pelko. 
rillisten kan~sn silloin kauppa- y. m. suhteissa clinbrpeillin , 
raaka-aineihin ja teollis llusluofte ihil} nähden. 

Niinpä Sirola pääHeleelcin, .. et tä sosialistinen vallanku
mous on Suomessa. mahdollinen vain sikä li, kuin se toteutuu 
kapitalismifJI suurmaissa" . Mutta til anne voi näistä. tees
·kcnnelly ishi. csityksis·tä muodostua .,kum'Ouksell iseksi". jat
kaa SiroIn , .. jota snnomalehlikirjoitukset ja eduskuntnkeskus-
t-elut kuvastavat, !!C voi näet - ellkä. piankiIl' _ kärjistyä Talsttll Joi 
ratkaisevaksi faisleluksi valla sta". ja, järjestyksen toimecn- sittenkin 
saamiseksi joko "laUlista" lai kumoubellista. ti etä. pian alku. 

Mitään sovittel uakn an Sirdla. ei pidu mahdollisena. sillä 
sen· aikana .. ,ta antumus päiisisi kokoilemaan voimiaaIlI ja r:vh
ty isi hyökkäämään". 

Ulkomaiden hyvät välit SiroIn ottaa usea st·i puheiksi oh
JelmassfI"an. josta huom aa. että -sittemmin hänen hoidossaan 
ollut .. kansanvnltuus1mnnflll" ,.ulkoasiai nkomisarion" salKku 
jo oli hän.ell e määrätty. 

H änen kirjoituksesSa an kuultma läpi vielä jonk'unlainen, 
li-enti~ teeskennelty toive sanda maalaisliiton kanssa aikaan' 
.. porvarillisradikaalinen" ohjelma. joka muka .. venäläisiä 
toV't.'l'Citakin arvaHnvasti tyydyttäisi" . 

l!;lintarvck;vs:vm~'ksenkin pelkHsi Siro1a tuotlavan heidän 
a.iattclrmalleen. vnllankumQukselle vaaroja: .jolleivät torppa
ri t. ja talon.pojat pysyisi tyytyväisinä. Kumouksen vältfömM
Wm :vyden varalta. on kunnittain " tutk ittava, voi·sivat"ko he 
siellä pität\. va'faa käsissään", ,.millaiset ovat meidän ja V8S- Voimasllhtetl 
tu;;tnjain voimat". Kirjoituheosa. lopnssa SiroIn 3:-ssa pon~ on arvioitava. 
nessa. antaa ohjeet, miten. va}lf\n"kumouksen vältlämäWSmäksi 
tullessa on meneteltävä. mikä ohjelma nä yHääkin olleen. ka · 
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Jlinalli9t~n alkuaiknin oh jelma. Hän mainif.sce -sa malla 
ikäänkuin taknuksc'ksi, että hän on othmul esimerktkiij boi· 
shevikeista, jotka ennen esiintymistään. marra8kuussll tul ki 
vat tarkoin mallperijii ja va.lmistelivat asiaa - - - sekn 
suosittelee tätä. mencllel;dapfH\ Qmillekin laumoil1een. 

Muuten Sirola itse nyt ohjelmakirjoitukscnsa. alussa sanoo 
eri esitil mii- ja puhetilaisuuksissa kosketelleensa " marras
kuun lakon" jälkeen sen syytä. mcnoa ja merkit;n,;tä sekä 
harjoittanecnsa "er inä isien vn 11 rmkumotlskä.sitleidCD selvit. 
telyä". 

"Me vaadimme" julislukoolla ~i, suunnitellun kapinan 
ääriviivat vedetity. SiroilI opetti joukoille .. vallankumouk· 
sen" &C'kä olcmusiH eHti mnotojn; ja heli uJ~ omai1in plllat
tUMI} $y;rskesällä jo sosia~istinen sanomalehdistö a~koi oikein 
inno]]a lietsoa vihaa va'lheellisilla hedauksilla kaikilta ;\'h
teiskunta-a loi'lta. 

J.tse sosialistiset puoluejärjesföt muuLeHiin ja muokatti in 
uuteen muotoon ja. uusia järjestettiin lisään, va,rsi nnisiksi 
va 11a D'kumouselimiksi. 

~TyiiYien Mnrraskuun 9 palvana on TJ·ömiehcssä. julkai stu 
keskuSllell- •• TiedQnall~o lYövåeUe". jonka ~[b 'alleki rjoi btanut "T yövåetl 

Visio· uete- j· k t" S d t t So -d J t· 
t 

,es 'usnelWOS 0, en muo os ava : ,. ,~. cm. Pl10 ne Ol-
1111 , ' " A '" . 'k . .. So mikunta , " mmattlJärJcstön tOIln! unta sekä" s.-dem . 

eduskun·taryhmlLn valilsemat edustajat" ja on sen tehUivänä 
"seurata ta,pahtumain kehitystä ja olla y14mpänä va'llan-ku
mouksell isena toimeenpanevana laitoksena, ' a~nakin siihen 
asti, kunnes toisin. pfiät~tääl}". Samas.~a julistu'ksessa ilmoi
tetarm. että. .,tämä neuvosto on jo tehnyt joukon. päätöksiä 
eri näisistä. tekni II isistä. järjeslelyfoimista" . Nyt ' se käsit te
lee ja valmistelee ehdotUKsia nykyisen. va11alllkumouks~liscn 
tila n aiheuttamisfa. muista toimC1tpiteistä, joista samnlla 
myös ilmoitetaan piiliHävän .,Helsingin iJ'öväen järjestöjen 
Edusk unnan". 

",lIluloall Marraskuun 10 päivänä Työmies sisäJlää ilml:ljtuksen 
JI kOkoaksll' " Uelsingin työviielle", jossa ,.Helsingin työvä€n !-oimeenpa

neva. komitea" huomauttaen, että "ascma on vakava", tiedot
taa, etteiväot porvarit1 valtiopäivillä ole suostu neet mihinkään 
" Me vaadimme" julistuksessa esitettyihin vaatimuksiin', vaan 
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JläinVB'stoin .. r~rh tyn(let, .~iirtiimään Suomen Ed ll~k unnal1c 
kuu luvAa valtaa kolmen miehen di rektor iolle. - - - -" Sa
malla ilmoitetaan kokoukset TyöväentaJolle ja Koiton ta'oHe 
ill aksi klo 5 ja .. H elsingin 'f'Yöviien' järjeslyskaarli" (puna- Ponakaartla 
kaart i) kutsutaan koolle Sirkuspui1Jtooll. katsuu koolle 

S ... .. "'--.... Ik " k 1 t k T ' Helsingin ,n nHln pfllvan t ,VOmles JU B1SCC un tl u sen: .. leo T "- l' 

1 T' .. ' ... t k t "II ". "'I "t t II" yovaen eu· nonnn 0 :,-'övtien JurJes ;'\1;; Imf eI C . ,JOs-81l I mOi e '(lUn, e a meenpaneva 
.. \'o'ittoisn "wlllamkumous jatkuu - - -, Järieshskaarlin komitea. 
o~asjojn. on s."nt~'nyt ~'m]lä.ri nHlnln - - -, N,,',j on kiireel-
lisesti saalavn selville kallrlin o.~astojen! ja miellislön luku-
miiiirii y. m. kanrria koskevat -seikat." Samalla ilmoitetaan 
.,kn nrbi n" kiisikirjan ilmesb'miS{lslii siWntöineen jA komen
nu!'sanoineen. A llckirjoiliajana on ,.'r ;yöväen järjl>styskall r-
t in jolltava toimikunt~'l". 

J old avat, pii r it ku'ljett"rwat edcNecn· Ilsioita vinhaHa 
vaul1dilla. Viplii 10 päivän Sam !HI ~1l lehdessä on julistus 
,.Vnllankumonkselliselle t.yöväelle"; jonka on anian'llt "Työ
väen V!ll 'l ankumouhel~inen keskusneuvosto". jossa ilmoirtc
tlUIR porvariryhmän ' ntaalaisUitiolalslen aVlllla hyliinneell 
heidiin ehdotuksen~a korkeimman valtiovallan käytöstä. Sfl

moin kui n ,.Valta lainkin". Keskusnellvosto ilmoitlfHl so-
m~lla. asemasta "Helsingin Työvii.en: järjestöjen eduskun- Työväen kes
nalle" , jossa -samoinkuin "muissakin maa n. keskuspaikoissa" kIISntuloslo 
'On r:vh ilyltii.vä asiflll"mukaisiin järjestelvtoimiin . . Näillä ei ilJmOi!ta,' J,är-

" k "tt t k "·-tt t k" ' " k t' . tstav ns VOI äSl tiä ar 01...., avan muu a um puna aar ICIb tms· kapioan ym-
t-elu krtnnalle asettamista. ' plrt maan. 

J o seur:!ll.vana 11 päiviinii pommittaa SRma Vnllanku
moukscllinen keskusneuvosto t;vöväkeä tiedonannolI:!, että so-
8 i a li sti~en edllsk ll ntnr;vhmän Iioimesta om ,.1)()rvarien aikoma 
valTatll.-aapl)(I1(.svaali $ootu l1/kkäytYlllää"." ja samalla. ilmoit. 
taa f1ntaneen.~a 1iedon asia;nklllust:! kaikille mahdollisille 
.ifi rJesW ill c ja t'chd,vb i ' asin-sta sf.'-lkofl SUllri~MI työviien ko-
kouksissa . ' . ,. . 

J nlistus on katsottu kiireelliseksi ja päivätty :!rthcluksi 
li/li 19]7 'kl-o 1,45 1Jö71ä.' 

Marraskuun 13 piuviinil. " Suomen, Ammattijärjestön 4:8 
edustlljak okolls" provoseerattunan yhtä ja toista! vaati, että 
Edll sklln-nnn on jo saman pltiJlI.'n istunnbssa. .;käskettävä se· 

Valtiopl iyjä 
kiskelUn 

pak.ottamaao 
stnaattia. .. 
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naatin heti julkaisemaan'" "ValtaJnki", laki 8 tunn:in työ
nja sta. kunnallislait, sekä ·Jaki Suomen eduskun·naD oiken
dc.nn tarkastaa hallituksen ja <&en virkatointen laifrmukai-

Suurlakko suutta. - - -" J ollei , min "kiiskee edustajakokous Am
kliskttiln mattlijärjcstöön yhtyneen työväestön o1f'maan valmiina -

JaUstamaaa. a.lkamaan yleioon , koko maata .käsitt.ä.vält suurlakon.", 

Kummallista kyllä, että nyt t.'lflS puhutaan vain 'Iakosb. 
vtlikkR Hillipäivinä vallankumouksellisista ja vallnnkumouk. 
srllislen toiminnasta! Huomattakoon fässii , etlä se on "Suo
mc,~ ammatUjår-jcsfön 4:8 cd11siajakokous, job "käskee" al · 
kamann " koko manta. käsittävän suurl akon", 

lakko alkaa. Tiimä. olikin viimeinen julistus enn:en, marrns'kuun, mel -

., ... 

Illkkaa ja siii! oikea lakkojulistus, jokal tietysti jo kirjoitet
taessa oli päätetty a&ia, mutta taktiikan vuoksi vielä. ,toi
vottiin' julkisuudessa- porvruricn parannust.a, enn,enkll in pan
tii n uhkaius täyl.fin.töön. Syyn langeHamin en porvarien nis
koille tunttlu ty hmigtä silloin 1 uonnoB~semmaI1n . 

llkkoaikl. Marraskuun 14:sl·8 päivästä 20:e('0I päivään on yksin 
T:vömieskin. lakossa. ja ain oastaan huligaanimaailma oou
tnroi , ryöstää, varastaA ja tappaa. joista teoista! eivät tämän 
esityksen lähde"kirjat Työmies ja Kansa n Lehti tiedä myö
hemmiu·käänl mitään, muUa selli sijaan langettavat porvareille 
20 päivän jälkeen kaiken vastuun. 

20 päivänä Työmies kirjoitukoossn. .,P yörät soisam aan" 
purkM sisuaau ja ilmoittaa ,.Marrask uun 14 'päivän alkaessa 
klo 12 yö1'lä. alkaa suurlakko", kertoen tapahtuman precsens
njassa. antookseen fa.pnhtl1mille pirleämmäu eloisuuden. Ta
pahtumista maänitta:koon: 

a) R cgokiviikkona: .,T ,vövoon vall ankumouksellisen kes
kllsneuvofl lon" vaati mukset - - - . Työväen miliisi liittyy 
jli rjestyskna rti i n." 

b) Torstaina: "Odotetaan aseellis ia yhte(mtörmäyksiö. 
järjestysknartill' ja lahtarikaartin välillä (ei Helsingissä.) -

" --. 
c) P erjant aina: "Sala.polisin ja lahf.arikasrtin järjestä-

mistöi"hin osaaottaneet Senaattori A . Serlac"hius ja Uuden
maan läänin kuvernööri B. J alander jou>tuva.t myös järjestys
kaartin toimest.a pidätetyiksi." 
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<1) LauvlllI!IOipäivän lelldessä jlllkaislaan venä.l. "P ri. 
boi" lehdessä o111lt "Venäläi.sten toverien tervehdys Suomen 
köyhälisiölJe". Siinä sanoiaan m. m ... ,että. Suomen köyhä· 
listö, joka ai nn on pitä.nyt korkealla vapauden lipllUa, tulee 
~ itkciLllä taiste'lullaa-n tekemään lopun sortajistru ja kulkien 
kåsi kädcliBii V Clläjiin kÖllMlistön hmssa tulee tot-euUamaan 
,..o~ i ali,nisla vallankumousta. Me olem me kanssanne," 

Marl'a1<kllUII 20 päivän Työmiehessä julkaistaan sitten 
"S1CO/nN/ T JjöviiCl1jiirjestöjeJt vallatlkmnOitksellisen keskus-
kOtlt ilean," piiiilös: ,.IJUokknhli stelu ~Imnn suurlakkoa", juli s
lukoowa Snomen. järjesLyneelle höväeJle. ja hUOffillut-ehnll 
lIiinä. cllä .,Työvåenantleen mukainen vaJtt:a ja yhleiskuntl'l
jiirjestys ei kumminkaan oligi vielä tiiliä hetkellä, eikä Suo
messa yksin, malltlollinen sa'3da aiknan l;an:kari'lIisi mpain
kaon. toverien verenr 11innnlla. SftiO»Ien porvaristo ei losin ole 
vielä polvillflalt lyöväe" luokan edessii - - -. työläisar
meija seisoo entistä mnhtavampaoo. Sen uljas pun-a inen 
kaa rti järjestönä säily.f.efään." 

" K-eskusneuvoslomme tilIt [opeUoo toitt~itltansa ;a hajoaa, 
siirläen valtansa Sw.-detn. p-u,Qlueen. pw)lu!eloimiknntUllle." 
Sos.-dem. cd u~tajnryhmän tehtäväksi jää koettaa muodostaa 
.. työväen punainen hallitus - - -". 

Samana päivänä H elsingin T yöväen t.oimeen'Pnneva ko
mitea. il moittaa samassa lehdessä "H elsingill Työv1\elle" la
kon IO!lettami~e'sta" joka "ei merkitse sitä. et tä vallankumous
tai stelu olisi loppu nut. VfHln se ja tkuu - - -". Vallan 
kumoukseJli~en työ\'äestön tulee siis yhä. lujittaa rivejään ja 
olla. valmiina taiste1emaan uusia. entistä suurempia voittoja 
I~'öväenluokan hyväksi. 

Samn1tn piiivältä on edelleen "T yöväenjärjestöjen Edus
kunnan " y ätlinen pää.tös, jolla se vaatii uudella ha llitukselta 
.i-u1istuksen "Vallankum ouksellisen suurlako n" osanotlajaln 
ra nkaisemattomuudesta. 

Ensimäinen vallal1'kumouksellinen voima nnäyte siis oli 
suorit.etfu ja.vfllla siiri!'; .. 8(j.<tiaali(7e'mnkraatti~elle 'PUOl1,~etoi. 
miklwl11alle" . 

Veol ll lsti 
veljetlyL 

Valla silrt)')' 
Sos.-dem. 

puollletolml
kunnalle . 
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2. 

Tapahturnaill epåvirall incn kulku TyömiellClI mukaan. 

Mal'raskuu/l J ja 13 lJiiiviiin viilifletl aika: Sos.·dem. 
1l11 0h1cjoh(lon u lkopuolci slen kiiJlOittaja in ju lka isuotteita. 
Työmies 011 tulvillaan kiilhoituksia ja kertomuksia miUi 
CI'ilaisimmilta aloilta. EsiteiHiköön tässä lyhyt katsa us tuo
hon agi tntsioll in in eisloon, jolla vimll isfa l\iihoilu,,111 koho aika 
siiestett iin. 

1 ]1.: .l. A(jnio käsittelee fe.kijiillecn nln-a rvoisella. ta
valla. " UskonpulHlistuksen 400-vuotisffiuistoa". 'l.'urull voi n
ryösföjul un käsittelyä Turun Raa stuvanoikeudessa esilcläiin 
l;ierolln Ifwallru. "Voimat kokoon" jn ,,'f yöväCrlI järjestys· 
kourlit kuntoon" huutaa. .,Työväen järjesl;rskaarlin' johtava 
toimikunta", Kirjoituksessa .,Vuosiorjain vapanviikko" ni
mim ... .J urkka" huudahtaa: .. Maatyöväestön alkava järjestYli
liike on n.'·t palvelusvii-ellekin t-ehtävä. selväksi - - -." 

2 p.: E-a. (Evert E loranta.) kirjoittaa "Ednskunnan ko
koontucs!w", etttL" - - - rfä'länhätää n joutuneita vastAan 
järjestct!yjell lll hta rika:trliell olemAssaolo jll puuhat toisena 
puolen ovat ",icneet maan melkein,pä s i!!ällissodan' kynnyk
selle - - -. Asioita ei ole hallituksen. ta holta pyrittykään 
jiir.iestiimiiäu. niin eWi muludl-isttlts säi'l;yisi, pikemmin piwn
vnstoin. " ,.Ti moteus" hu udahtaa.: "T yöläiset ! Syökää jä. 
käliii., eltä herra skaisille rii ttäisi enemmän viljaa - - - ." 
.. T.,·ömichen" artikkelissa "R ansallisvihll n. liet60minen" sa
notaan , eltä. .,- - - porvari st(lIl' johtomiehet ova.t joka 
päivä julki jA sa la Ol veJlkcilyissii. Venäjän vallassao'lijain 
kanssa. - - - samalla usnUaval porvarit suomalaisia ja 
vCllrHliigiii työHii.~ iä toi~ian sa vashta11 - - - vn.'\:tivat Suo
messa o) cvia joukkoja vnihdetiaviksi toi8iin - '- -. jotka 
kääntävät pislimensä. kansan vastaan?" y. m. 

AgibJsioniviikoJln\ marrask. 1- 11 päivääll julkåist.a an 
Emil 'L ilUlahlin kirjoitus, jossa kansninvä1 isen nuori~osihtee· 
ristön ja Zi m merwa Jd i n Ron rerell~si tl jl11isLu "ksil' ll sel viWi
mistä. sodan lopettamisesta ja yhteiskunnall isesta vnlla n'kn -
1ll0uksesta f.croitetaan. .,R lltkaisu voi siis oll a pian,." 
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a lIäiViill leJldc:;sä !selostetaan. Uudcllruoan Sos.-dem. nuor! 
';OI,iirijärjeS'töll kokoulsta, jossa toveri Ahmnla esittää m. m., 
,, __ - että. tuotantolaitosten ,Yhlciskunnn'llisluttamisecn 
OL ryhdyttävä viipymiiUä heli, kun 011 todettu köyhälistöllä 
olevan riittävän suuren voiUkln sen toteuttamiseksi. - - -
porvu'riston aseellinen. varustautuminen ja n. k. suojeluskun
lain l>efustaminclI - - - kuitenkin V'ukottamalla pakottaa 
lyuväesWnkin asettamaan esille ääl'i1nmäiscJl. ffhk.(H~a - -
-, tekevät järjeslysjoukkueidell perustamisen tarpeellisek-si, 
joltU' ne voisivat olla. ytimenä mahdollisesti puhkeavalle val-
funklJtliQukselliselle kansanI iikkeelle. ,t 

4 p.: Varoitetaan senaattia viivytielenuistä eduskunnan 
päätöEiteu jul kaisemisessa. Venäjän' neuvostojen kokouksen 
lau&tlDnoisi{l oLetaan Rabotshij Putj lehdestä IU. lll. "Alon
lttko ämpärillistä. työläi91cll verta. ja mont.ako bolshevikicn 
piiätä t.ilaa Den<j lehti. - - - demokratian on noustava 
porvariston katalia hankk~ita vastaan, on olojen pakosta 
vlI.lmistethwa vasrohyökkäysHi." 

'l ' urun "oijutusta kerrotaan, mit-cn. "Vangit vapautetatln. 
Hurraa-huutojen kaikucssa jättävät syytetyt oikeuspaikan." 

5 1[1.: Nimim. L:n mukaan Työmies lehdessii. ovat 
"P orva ri t kuninkaan IHl\Issa" ja, "jos niillä olisi uskallusta 
niin lwljOJl kuin nii'llä. OIli pyss;rjä, niin varmaan ne nyt ]Ja
mahuttaisivat hcrravaltansa puolesta. Mu tta kun ei ole, niin 
vehkeileväl ktl"lissieu Ill'kana - - -." 

6 päivän T ;römiellCssii "Helsingin Sos.-dem. Nuoriso
os.a.~toj(:1l kcskusjjirje~tiinl toimikunta" hyvHksy'y "Me van
dimtnc" ja kiihoittaa ngitatsioniill "jO!~J.-koie'i liikkeeUe saa
miseksi - - - "ta p,a htuivatpa tulevat. taistelut .keinoilla 
tai aseilla, minkälaisilln lahan'sa, - - - kehoitamme heti 
otta maan kcskustelunalai-seksi tämän vall~ln"kumousagita.tsio
nin - - - järjestiimisell ." 

7 päivänä E. G(ylling) kirjoituksessaan "Alustalaisten 
vapauLus on vallankumouksen hedelmä" snnoo ,.1-- - jo~ 
kunnollista uudi .::lusta. haluban, on se kumoukse'lln otcltavH 
- - - ja se on otettava nyt kerrallaan suuren kumousajan 
vailwCf!sa ja ken!ie.s vielä 'snurempien kumotlsuikojen edessä.." 
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"Sos. dem. ryhmän pääiöksis~ii." kehoitetaan llUoluelehLiä 
tukemaan ryhmiin IQiminta'& sekii pohditaan myöskin miten 
Venäjän ja ulko maitten. puolueelle suosiollis issa lehdissä 
saatais iin malldo'lIisimman oikeita ja pikaisia tietoja valtiol· 
lisista. ta llaht'umista Suomessa. 'l \limi annettiin Y. Sirolan, 
A. Huotarin, Jalo Kohosen, K. H. Wiikin ja E. Huttusen 
tehtäväksi. 

8 päivän lehdessä kirjoituksessa "Porvariston valla n
kaappaushanke" Sos.-dem. eduskuntaryhmä ilmoittaa: 
"Porvariston val!ankaapP8ushankeHa me tahdomme viimei· 
seen miE!been saakka. jyrkästi iVastustaa, Suomen työväen 
luokaD koottuu n voimaan nojaten." Samoin esitetään eri työ
vlienyhdistysten lausuntoja, joista m. m. Alatorniolla pääte
tään, "että on toim ittava niin, että saadaa n kumotuksi koko 
kapitalistinen järjeste1mä, jolloin kaiken'iainen rosvous lak
kaa" . 

"Valveille, voimat kokoon." : "Vallankumouksen kellot 
soivat - - - ol'koon ·{,yöväk~ valveilla - - -. "Sos .-dem. 
IlUoluetoimiku nta" ja "Ammattijärjestöjen toimikunta" lä.
heisessi.i. vuorovaikutuksessa Työvijen järjestyskaar tin yl im
mäll' johdon kanssa - - - seuraa,vat - - tapahtumain 
kehit.ystä." 

'l'yö miehen mu kaan Zimmerwald-interuationalen kolwuk
sessa 'fukholmassa Sirola torjui syyt.teitä puoluettaaJl' vas
taan ja sanQi, että se ,,- - julistikin Suomen eduskunnassa 
voimaan heinäk. 18 päivän la.in. - - - tno julistami
neil saUui samaan aikaan Pietarisr;a syntynillden mielen
osoitusten kanssa - - -" scokä että. "jo pari vuotta sitten. 
lll. m. Tsch~idsen j8. SkobeleCCin knnssa sovittii n' siilä, että 
vapa utuksen hetken tultua .suomen eduskunta hoitaa Suomen 
asia-\. - - - jos tulee kysymykseen joukkoliikkeiden. ai
kaansaaminen tämän kamalan sodan IOlleUamiseksi tarkoi
tettujen taistelujen yhteydessä, niin täyttänee Suomen köy
hälistö siinä suhteessa. velvollisuut.ensa". "Ylioppilaiden Sos .. 
dem . yhdistyksen koJ.''"Quksessa'' 4/J I yliopp. J. Gebhard in esi· 
tyksestä hyväksyttiin ponsi: "Oikeutettu valitsemaan edus
tajia. on jokainen SuomeIl' kansalainen, joka ennen vaalivuotla 
on täyt tänyt 20 vuotta." E sa A. kirjoittaa " Osa:tovereille 
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Töölössä." ,,- - - valmistakaummc vallankumouksen bal'
rikaadeja, sos,-dem. nuorisojärjestäjä." 

10 päivän Työmiehen mukaa·u "Helsiugin Työ- ja sota
miesneuvosto" on vakuutettu, että ,,- - - Suomen sosiaali· 
demokraatit ovat va'lmiit yhdl}Ssä VenäjäIl" demokratian bns-
8a taistelemaan porvareita vastaan". 

Samassa lehdessä kerrotaan Orimattilasta, miten muka 
Reimo Eslrola 1) sanoi: "Täällä. ei perusteta mitään suojelus
kanrtia. eikä järjestyskaarlin, muUa nyt perustetaa.n lahlar!· 
kaarti." Yleensä on lehti täynnä selolltekoja n, s. järjestys
knarticn peruslamisista ja niiden- ja työväen uhkavaatimuk
sista, jotka käyvät kaik>ki salllaan suuntaan. 

12 päivän lehdessä esitetäiinll'okoin lo.usunto: ,,- - Mi
oä pyytäisin herroja edustajia. kailistamaan korvansa niille 
v8011ankumouksen kelloille, - - - joiden ke'llojen -soiton 
johdosta Suomen työväestö on. heräävä, - - - jolloin se 
itse tarttuu ohjaksiin, itse määrää kohtalollsa, huolimatta 
siitä, mitä eduskunta päättää." 

Loimaan mella'kat ovat sa man lehden mukaan "Iahtarien 
nlkuunpanemat - - - provokatorisessa tarkoituksessa" 
(Sosia\istin mukaan'). 

Saman päivän 1ehti tietää, että. "Vallankumousmerkki on 
valmistunut ja saadaan 'l'yömiehen kansliasta 25 pennilJii". 

13 päiviin lehden mukaan Eetu Salin haukkuessaaD edus· 
kUllnnn pullemieslii salYOo m. m.: "Menetelkää niin, ettei tilli. 
VUOri pääse purkautumaan, käykäii. -si·tl-en kirkossa, kun ou 
aika!" 

3. 

l'apahtumat marraskuun 20 piiivästii. liUltien sos.-dem. 
jiirjcsWjeu virallisten julkaisujen valossa • . _-_._-

Marraskuun 21 päivänä.: "Herraspuolueiden politiikka ja. 
sen seurauk set" nimisessä kyhiiyksessä. esitetään, mit en por
vllristo epäl"elH~lIisenä 00 "aina ryöminyt vieraan sorlovallan 

1) Kuten tunnettu, murbattiin Eskola kapinan aikana . 

. , 

.,. 



jalkain Juureen saadakseen ja saaden. sieltä. -apua ulllan 
maansa työväen ahdistamiseksi ja &e11 oikeutettujen vaati
musten viikivallalla tukahultamiseksi" . - - - "Venäliiisiin 
pis timiin, venäläisen sotaväen pimeimpiin ailleksiin. turvau· 
tl:en se viimo kesänä hajoiLti Suomen laillisen eduskullllall 
.s iitä. syyslä, eUä.lässä eduskunnassa oli Iliani sos.-dem. enem· 
mistö. - - - Samall vieraan vallan lurvissa ollen on se 
harjoiltanut räik eää puolueellista menettelyä el intarveasinssa 
- -. - nyt se odoU-aa apua muiden, ulkomaiden porvllris-
-1011'U ---." 

Ylioppilaiden Sos.·dem. yhdist.yksCIl' li/li pitämiin ko· 
kouksen selostukscsla ilmenee, että IlUheenjohlajaksi on va· 
litiu Yrjö Sirola, va rapub enjohtajaksi Olli Ma.'lmberg, sih· 
teerik·si Maullo H eimo, taloudennoila jaksi J olmllnes Gebhard, . 
sekä. fIoimikun-lann edelL lisä.ksi AillO Suils, Heikki Aho ja 
P. R. Fredriksson, joka viimemainittu esitti ponbensa: "Tais· 
teluun suomalais ia fiotala itosta vastanu, oli se si tten minkä
muotoinen tahansa, kaikilla kä.yLeUävissä. olevil'la. keinoilla!" 

22 päivänii: "Suurlakko ja vallankumous maaseudulla. 
Viipurista. 
Viipurin työ- ja sota mjesneuvostoHe saapui tiistaina il-

11ljläiviillä R aasulisla l'ä hkösanoma, joka kuului : "Me Hiito-
130- R ansul in rautalierakell lluksen Iyölä.iset pyydämme pi· 
k-nisla 8lma, aillii porvarillinen suojeluskaarti on vallannut 
kaikki asemat ja hävittiiä mJaa, rikkoo ]Juhel in- ja sähkösa
nomajohdot jA uhkaa yleisellä. työväestön pieksu.misellä. 
P yydämm e lähettämään a11lla P ietarisia käsin. 

Tiimän sä hkösanoman saatuaa n kääntyi Viilmrin lyö- ja 
sotam iesneuvosto heti 42:n armei jakunnan vallankumouk
se'Jli·sen komitean puoleen ja tilmä päiitli tiedottaa asiasta 
Pietariin ~ikäliiiseHe r;o1'ila svalll a'lrkllmouk~lliseUe 'komi
tealle, p;vytäcn Pietarisi a lähettämään apujoukkoja, koska 
V.iipurista 011 matkan eläis;yyden vuoksi l1ankala lähettää 
apujoukkoja. 

H eti sähkösi\Jloman saavuttua lähti Pieta rista, paitsi 
erinäisiä solilasjoukkoja, myösk in Pietarin snomalaisen työ
viiestön· punakaartiosasto_ - - - -" 

,-. 
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Samana päivänä: Kertomus ,.suurlakosla." maaseud ul1!1 , 
mi ten "Viipurin punaisen kaartin lentävä osasto lähti Käki
sai mesta Ra.utuun, t.k. 20 p. ,klo 3 i,r." 

28 päivänä : "Järjestyneen työväestön menettelytavoista 
nykyisen tihnte€1l aikann." Ylimääräi sen puoluekokouksen 
päätöksiä. Sen mukaan on "Me vaadimme" julistu ksesta pi
dettävä kiinni, tarjotta.va porvari ston valheet, kanta'koon por-
varisto itse edesvastuun anarkiaeta. Sosiaa.Ji'demokraa,ttisen Vallankomo
eduskuntaryhmän ja Puolueu-euvoston on harkittava , mi1Join n~sen paatti -

, , II' 11 II '1 k k ' I'd mmeo ja hal· " joko hallltus- Ja VH lOva an 0 uml;; a 0 ollaan sos!aa I e- liIuksen mao-
mokratian kä siin." taikka osanoHoa sekahallitukseen enern- dostaminen 
mistönä on ajettava. jäi Sos.-dem. 

J oulukuun 1 p.: Työväefl' järjestyskaartienl väliaikainen eduskuotaryll
komitea Kotkassa kutsuu kaartit kokoukseen T ampereelle, mälle ja Puo
kf'räämään rahaa vallankumoustarkoitu:kseen, perust-amaan lueneuvos-

tolle. 
vallankumou sklubeja, jA. sanoo : .,- - VallankumousJij-ke ei 
ole päättynyt suurlakkoon., vaa n on se oikeammin< ·siitä vasta 
alka nut. - --" 

15 päivänä kirjoittaa K H. otsikolla "Sisäiset valtiolli
set t.a-islelnt". selittäen, että .,- - - sisäiset valtiolliset 
taistelut kussa·kin maaE:;sa ovat käytävåt oman maan luok
kain vä'lisinä taisteluina - - -." Samalla kumminkin huo-
mautetaan , että työväki" on vaatinut. että tulisi "sisäisissäkin 
Juokkakys;vmyksissä t urvautua veniiläiSf'en sotaväkeen ja. sen 
avull a toteuttaa' vaatimuksensa" , eräät ryhmät "kääntyiviit 
sotaväen puoleen työr iioo.-isuustapauksissa", vieläpä sanot
tiin, että "a inoastaan venäHi iseill sota.väen, avulla muka voi-
taisiin saada ma.amme sotk uiset elintarveasiatki'n oikeal'le to-
lalle", Tähän on muka syynä. ylä:l11okka, joka on "vieraiden 
voimien avulla puristanut työväenluokkaa". Nyt pitäisi mi-
tata samalla mitalla . Samalla. myönnetään, että "se'llaiset 
voi,lot ei vät ole pysyväisiä, ne ovat aivan ohimeneviä", Esi. 
telty OOdistaa. myös, miten sosiaJisiljohf.ajat opettivat ja toi-
sin ·tekivä.t. 

Samas-sa, ·lehdes.5ä juikaistaan "Sos .-dem. Nuorisoliit-on'" 
kokouksen keskustelut. ja. päätökset, jossa V äinö Wuorion ol
lessa Jluheenjohtllja n3 ja J. Gebhardin sihteerinä. vastustetaan 
""'-~ a 

Turvalaan 
venäläisen 
solavien 

apuun. 
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asevclvol'lisuusasiaa ja sanotaan: "Tarkoitus 011 nähtävästi 
Myttiiä sitä en nen kaikkea "sisäistä vilwlli<;ta" 'Vastaan , 
---ja on nuorisokin oikeutettu käytHimään väkivaltaa", 
Toveri Kuusinen on tässä kokouksessa kanl:Nl,tt.anut "jopa 
Eduskunnan hajoiUa.mislakin", , 

Tammikuun 2 päivänä kertoo Työmies Sosialistin 
mukann otsikolla "H errat yhdessä huligaanien kanssa otta
neet osaa. Turu n liikkeiden ryöstämiseen" erään "virolaisen 
herra'.' vakuuttanceu, el.tö. hän tuntee Turussa f-a.pahtuneissa 
ryöslöissfi. "useita ryöstäjiä, sekä niiden olevan huomatta
vassa asemassa olevifl\ hen-kilöitiL", ja ett-ä. "ä~keisissä. suur
ryösf.öissii. ja akkunain pirsloamisissa. 0111 herrasroistoilla 
huomattavan suuri osallisuus - - -." 

7 f))iiivänä julknistaan Pravda n esitys Venii jiin neu
vostojen komitoon istunnosta Suomen riippumattomuus'kysy
myksessä. sekä Stalinin lausuDto, jossa pnhoitellaan, ettei 
riippumattomuutta, voitu ant.aa "Suomen köyhälistön edusta
jille, Vflnl1 Suomen porvflfislol1e", joka sen nyt sai "Venäjän 
sos ialistien käsistä". 

Sama ta asiasta. on tässä yhteydessll mainittava Kansan 
J~hden mukaan (N:ossa 288 14112 1917) selonteko: "Lenin 
Sumnesta". 

"Yleisvenä!äisen lnivastokongressin istunnossa viime kes
kiviikkona. piti Lenin suu ren esitelmän, joka tuon tuostakin 
tervehdittiin vilkkailla kii.Uenta.putuksilla. Lenilb k05ketteli 
myöskin kansalliskysymystä. ja lausui S uomesta.. pullUessaan 
seural3.vann ta,paan: 

Meistä on yhdell'tekevää, missä valtakunnassa kulkee. 
Sen €ijaan on meist.ä tärkeätä, että kaikk ien maiden työläis
joukkOjen välinen liitto pysyy voimassa taistelua va rten 
porvaristoa vastaan, kutilukoonpa se millin 'kansallisuuteen 
tahansa. (MyrSkyisiä kättentalltltuksia.) 

Jos Suomen porvarilliset osta.vat saksala.isilta aseit-a sll un
natakseen ne omia työläisiään vastaan, niin tarjoamme me 
näille vilmomainituille liittoa Venäjän työHtisluokkain ka ns
sa . AloiUakoot 'porvarilliset hyljeksiWi.viin ja kurjan riita osa 
ja kaupantekonsa va1takunnan rajoista; kaikkien maiden ja 
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kaik kif'1l klln~arlisuuk~i(,1I työläiset eiviit moisella \' jheliäj· 
tll'Ilii. r cru>:teelln alllla pirstota itseään. (Myrskyisiä kätten
taputuksin.) Me olemme parllillnnn - mi nä en nyt ki.i.ylä 
hyvää SRuaa - ,.valloittamassa" SllOffiCIl, vaan emme sa
maHa tavalla kuin kansainväliset anastajat kapitalistit teke
vät. Me valloitamme siten. eltä me t unn u!>taessamme Suo
melle täyden vapauden elää liitossa meidiin' kanssamme ta hi 
jonkun toisen kan~a'n kalUsa. aOllllmme kaikkien kflI1 __ ~Jli
suuksien työtätekeville joukoille taatun kannatukscilJ kaik
ki en maid en porvaristoa vastaan'." 

Tämä lausunto on selvin kuvaus siitä, miten yhteistoi
mint a Suomen ja Veniijän pun'nistcn vu:lillä oli suunniteltu. 
Toi»clla kä'dellä annettiin riippumattomuus ]lorvareille, mut
t,l oli f'e jo aikoja ennen pä~Hetty toisella kädellä kaapata 
tll'kaisin meikäläisten punaisten avu1Ja. " Me olem me parail
bum valloilrlamassa SuomeA". 011, selvä todistus. että puna
knpiua oli juuri tuon "valloiltami!tm" muoto. 

,11 päiväni~ kirjoittaa K-e "Luja järjestysvalta" nimi
SC.!:Isä artikkelissa, että "Porvariston salainen asestautuminen 
on JlflkoWI.'n ut ' lyöviiestölI vasta-awstautumi~een". Kuvat
tuaan poliisin järjestämistä "salaliittonn" jatkaa hän , eHä 
"se naat ti saadessaan valtuudet järjestysvallan laittamiseNl 
on saattan'ut taas ,tekemisi in uud en salaliiton· kanss:l". 

12 päivällä: P l"ovoseeni.ba n punaisia Viipuri ssa sattu
ncista !öydöistä ja ~seletaall ne porvarien 3sestautumiscn .yJI-
teyteen. 

24 pälviinä: "Pll oluetoi mikun,bt uu~ittu". Siinä maini
taan, että ,.'poikkeuksellisten ()lojen vuoksi vali taan Jluolueioi
mikuntarlll ensi puoluekokoukseen 8"ti 12 jäsentä. - - -: 
O. V, K uusinen, R. Manner, Y. Sirola, E. Gylling, J,l, Tnr
kia , K. IL Wiik, A. Kiviranta, A. Taimi, E. Eloranta, E. 
H aapalainen, L. Let()nnläki ja E. Elo". 

25 päivänä: "Sos.-dem, eduskuntaryhmiin tiedoMnto työ
vuelle", nmnettu 24/[ . ,,- - - Työve en liik keemme on nä;y
tetWvä, etti!. se kunnial'la t äyttii.ii. paikkansa k.1usainviLlisessä 
rintnmaSSI\ - - _ liittää. koko t:.'öväen, lu okan liljaksi ko
konai suudeksi, kovak!!i kallioksi. jota va.slaau I)()rvaristo on 
turhaan. taisteleva." 

, 
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26 piii viinä ovat nsillt jo johtopiireissä. sik"i v<lrmat, että 
j ulk aistaan niiin kuuluva kirjoitus: 

..JAlhtarikaarlil ja s('1lOaUi. 
Srl10alti IIUlll1(,slmmt tW muiksi käty,-cikseetl. 

Son811tti jn porvaripuolueet eivät 010 tahtoneet tunnusba 
.\,Oipäri maala olevia n. s. suojeluska artcja omikseen. Ovat 
koetta neet niiytellä f!el'lllist.a osaa , että he eiviit niitä muka 
tun ne. Senanltori Arajärvi erehtyi eduskunnassa kerran niin 
jll11jon, että !'elitt i sekä suojeluskanrtit että työväen kaarii! 
ol evan hojoileltavat. Siitä toiset porva rit senaattoria moiti~

J(('livat. sii tii nimittäin, eftä se vaatii Jlorvarienkill kfl a rtit 
hajalle. 

Ylei sesti tunnettu Dsia kuiten·kin on ollut, että. niineono
lul. St:ojelllska:niit ovat taantu mu ksellisien 'laMll rikaarleja. 
joihin eduskunnan' porva rillinen enemmistökin nojautuu. Ja 
sen jälkeen kuin senaatti hank ki eduskunnan porva reilta 
v;.lluuden työvä,keli va staan suunn a.tun h yökkä.ysarmeian pe
rustamiseen. kävi piiivänsclväksi. että. lahtarikaarlit, yl i 
malin olettaisi in sl'naalin palvelukseen. 

T ämän asian pa'ljas li Sl'naaHori Castron. lamuunossaan 
- kuten en·nen on kerroHu - eräJilI e edustajalle. eHä maalla 
()(/olct(l(l,~ senaa Hl le va ltuuUa lahtariarmeia n perustami seen. 
M"lta S~lInalla ne eivät malttaneetkaan odottaa. vaan h,vök
kijf:ivä t en nen ai kojaan, kulen Porvoossa tuonnoin. 

Nyttemmin on senaatin ja, lahta.rikaartien välinen suhile 
'lopullisesti paljastu nut epäämfi.ttömäksi. Siinä. suhteessa on 
8f'urflllvia vnrmoja tietoja : 

E ilen ill alla oli senaati!<sa täk!l:läisen ventlläisen ja I tä
mf'ren laivflston matruu sien kesk uskomitean edusildia neu
voUl'l ui!<!'8. i\f. m. Qenaatlori Cast ron - se poliisi
C~l ", trcn - oli saa,pllV ill a. Hän oli ?lmoiHanut venäläi sHl e 
komitean edusta jill e: 81tojeluskaarlit ovat 8enaatill laito1.~ 
8W. SenaatU on vast1lussa niitten tmntista. Joka hetki .~e
f&(wfti voi 1HWm:1 ne WHeelfe ja m11ös P1IsäyUt;ä. Sen(l(lf ill 
komennossa olevissa k.{U/rtei.~s" on, 70,000 mlestä. Senaatin 



OM ... uka 1Jaikea niitä puliiUäii. Ja ori sCJw(ltlori lisiiksi 11"-
jra(lt.108sa sä'vJJs~ii puhunut niitten joukkojen toimintaky-
tJlI61ä. 

'l'ähän tapaan oli venä'läisille ncu votlelijoille komciltu. 
Omituista kuitenki n, että edellisenä. yönä. " Kretshet"-Iai
valln sen;aatin puheenjoht~an mukana s iellä. Qllut tohtori 
Idman oli matruuscille vakuuttanut, ellei seluwtill« 'muka ole 
mitään asc'voima«. Il'ri IdtMlt siis l)ullU i t.oi;;la kuin asiat 

todella oval. 
Juttu on nyt selvä. Sellaatti 011 avouaisesti asettu nut 

Ialltarikaartien taakse. Se tUll nustaa ne omikseen, vaslaa 
niistä. ja komentaa niitä. Senaatin komennon Ilcrusteella kai 
sitten eilen ja viime yöllii on H elsinkiin ja, Helsi nkii n pUin 
tullut Porvoon seuduilt a ja llohjanmaalta si t.ä selwatin vii
keä useita satoja. 

Ajan kysym ys siis llii yttiili olevan, milloin ne Helsil~kiill 
kootui joukot. ryhtyvät hyökkäämään työväen katlrtien ja 
muun työväen klmppuun. Aivan nUinä päivinä kai lui,llii 
siihen aikomus on.. Siihen viittaa joukkojcn keskittämincn, 
maalaisten lalltari"]Jäällikköjen olo täällä. ja' senaa.tin hemlin 
röyhkeä esii ntyminen. Ne, jotka tuntevat I~iitä vieraspaik
kaigill senaatin 1l1l,lkkasoLureja, ovat kert-olleet. niitten naamo
jen o'lIeell, kad uilla kuljeskellessllun menevässä. naurunirvi!)
I;vksessä." 

Juulukuun 28 \l:n Työmiehet~ mtrkaan frosialis t ien 
ylimiiäräiscll puolu ekokouk sel~ päätöksen mukaan Eduskun
taryhmäll ja Puolueneuvostolb oli "ha rkittava", mi lloin " hal
litu s- ja. valtiovallan ottamista. kokonallll' sosiaalidemokratian 
käsiin" oli katsottava työväestölle otollisebi. Nyt kumm in
kin esiintyy vallankumoushllllituksen ehdott.ajana tai oi
keas taan nsetta~a lla. ,,'I'yöviiCIl ioimeenpaneva komitea". 

Miten tämä. oli i;aanu,t, itselleen sen vallan, jonka ylimä:i
rä inel'Jl puoluelrokolls oli uskonut SosifwlitlemO/';IYUI{;tise!le 
E(!lIs/mJltaruhmiifle ja P'lIdlle l~lwQ$lolle, käy ilmi 'l 'yömie
hen N :ossu 24 211/ 1 painelust..'\. j ulistuksesta "Suomen jäl'jes-
tUllcellc tlJuviielle ; ll T yöviie l' jiirjestyskaarleille". Siinii gn-
nol aan: ,,- _ _ _ SjtfeJl/.mi l~ 011 Puolucloifllik,mlu aseUn-



Sos.-dem. nuL keskUlules·la(ln ,.8tl<»lA>e1i SQSiaalidemokrooUisen plWlueetl 
puoluenen- Toimeenpalle1Ja/l, komitean" ja Antanut sille sen vaUanku-

:;~~m::~~:.~ t!.~o~'kselli$en . elellj,C'ltli~ike)udC1~, josta l~uhutnan Työväen 
dem. pllollleen JarJcstyskaartlen 3:ssa Ja 1 uomsen kaartin sää ntöjen 2:ssa 
Toimeenpane- llykäliisSä ." 

van komi- 28 päivänä oli ,.lakko" julistettu ja 
telR ~ . 29 päivänä sai hirmu vallan käsiin joutunut lläiikaupun-

gin yleisö lukea ainoasta ilmestymään Iläässeestii sanoma
lehdestä Työll1iehesti~ ~Pllrflavan llilllsnnvflllan ,,1.'yövli('1I 
'J'oi meNI panevan kom it Ean" jlll i~tu ks('n: 

,,8/wmcn vall(:/II klbll/.Oll$ hall ilus. 

Olemme tänään päättäneet ehdottaa Suomen työviielle, 
että kun kausa!~ vihan ansainnut senaatti on. kukistUDUt, ase
tetaan millin vnllallkumoushallitukseksi S uomen Kansal1val
tuuskuntn sekä Työväen PääneuvosLo seli toimi n-taa valvo
maan ja y hdessä SM kanssa mnao ha:llitusa sioita toistaiseksi 
hoitamaan, kunnes Suomen lyötiilekevä kansa toisin väättää. 

Vallankumoushal!ituksen tulee olla. sosia!idemokratinen. 
Sen jäSeu.len IOllUlliuen miiiiräämiu.en tulisi jättää. Työväen 
PUilneuvoston päö.tösvultaan. K unnes Pääneuvoslo kokoon
tuu, kehoitammc työväkeä hyvdksymään Suomen Kuns311 · 
valtu nskunnaw, jonka jäsell1illii, ovat seuraavat toverit: 

Puheenjtlhtajana toimittaja J(ullervo iUwlJler; 
Ulkoasiain valtuutettuna toimittaja Yrjö Sirola; 
Sisäasiain \·altuulC'lItuillu S. Sahatyöväenliiloll asiamies 

Eero HCUlpalailwn ja viilaaja Adolf T aimi; 
Qikeusasiain valtuutettui na -toimittaja Lauri L elotUJl.äki 

j!l punseppä Antti KiviTw~ta; 

Valifltusasiain valtuuteituw toimittaja. Otto Vilhcltl& 
Kuusinen; 

Raha-asiain valtuutettuna toimittaja Jalo KoJuYIJe)~; 

Työväenasiail\ valtuutettuna S. AmmnHijä.rjeslön vu 
heenjohtaja Johan Henrik Lumiv-uokko; 

Afaablousasiain valtuuletlu n.a tuimiHaja Evnt Eloranf(l; 



El inta.rveasiain valtuutettuna S. Ammattijä.rjestön pu
heenjohtnja Oskari Takoi; 

L iikenueasiain valtuutelitun'& veturinkuljettaja K(mslan-
Ii" Lindqvist; 

P osti- ja. rl'iedotusasiai~ valtu utet.tuna toimittaja. Emil 
EIQ; 

P rokuraattorina puoluesihteeri Malli Turkia. 
'l'yöviiCJl PääneuvostoII, jOhOIll kuul uu 35 jäsentä, ehdo

tam me kokoollpantavaksi seuraavalla tava'lla: 
1) Sos .-dem. puolueneuvosto valitsee siihen 10 jäsentä; 
2) Suomen Ammattijärjestön toi mikunta yhdessä. Am

ruattijä rjestäIll alaisteu liittoto imikuntaiu kanssa valitsee 
myös 10 jäsentä; 

3) Suomen työväen PunasLen Kaartien edustajia tulee 
niinikään 10, jotka väliaikaisesti, kunnes K aa rtien yleinen 
edustajakokous kokoontuu, valitsee H elsingin Pun.anen 
Kaarti y'leisessä kok<lUksessaall; sekä 

4) Helsingin 'r yöväeujärjeaf.öjen Eduskunnan valitsemia 
jiiselliä. 5. 

8ennatill nimi ja virkavaltainen, jiirjest;ys lakkautetaan. 

Helsingissä, tammikuuu 28 pä.ivänä 1918. 

Työvilen Toimee1111uneva Komi tea." 

4. 
1.'apuhtumain epiivirallinen kulku Työmiehen mukaan. 

Man-askuu" 20 päivä,~ jälkeinen aika: Sos.-dem. puolue
johdon ulkopuoleisteu kiihoiUajaill julkaisuotteita. 

20 pä.ivän. T yömiehessä. kirjoi~taan: "Herraspuo!uei
den politiikka ja sen seuraukset." "Edustajien IleuvoUelu
kokous." Sosialistit ja maalaisliittolaiset neuvottelevat 2°/1_ 
klo 12---3 i. p. 

22 päivänä: "Venäläiset leJldet Suomesta." Novaja Sllisn 
sanoo sUllrlarkon ku lusta. Suomessa: ,,17 p:nä varustettiin osa. 
punakaartilaisia kivääreillä. Nämä aseet olivat venäläiset 
mattuusit IUQvuttancet Suomen vallankumouksellisen neu
voston kli;rteUäviksi." 
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23 Ilu,iviinä: Työmies: "Venäl. upseerit varus{uneet Lah
den herroja aseilla ja heidän rouviaall kumi!lam puilla,", 
"Porvaristommc valtiollinen syynblkeeUornuus", kirjoitta
jana Vox. 

24 lläivänä kirjoit.taa Sosialisti: "Ei riitä se." "Kun 
kansallvaHainen koneisto on t,yöviielb käsissä, niin. on se koh
distettava jakoon ja hwlallloon. - 'l'arkoitatko sosia'l isoo
rausta? Yllytät yhteiskunnaHisecn vallankumoukseen!" 
.,Mieleni tekisi, multa hillihen kiclcni - - -." 

" Pikku lintu" : "Älkäii jäLtäkö tek-cmifi iellne ja jätlämi
s ienllc seurauksia. siltasamelnistell. vas1attaviksi. - - -
Ellette tä:lIä. helkellii niin Lee, eivä.t kaikkien merien vedet 
riitä pesemään lluhtaiksi käsiänne", laulua Irmari Rantamilla. 

25 lliiiviiniil: "Vieraisi in' pistimiin.": "Kotkan punai sen 
kaartill! rykmentti viime sunnuntaina taka.'Varikoinut - -
useita hevoskuormia saksalaisia tnauserpisfoleja, brov»itl-
keja, 1Juro].;selini1Jommeja, - - - helvetitlkolleila, - - 
saksa!. kiväi:irejii ja kuularuiskuja. 

"Kuka ampui cnsi mäisen laukau'ksen?" Sos.·demokraa
tin mukaan: "Vel jesveren vllodaUamisen alkoi porvaristo_ 
Huittisten, -Suodenniemen, YpäjäI1 y. m. lakoissa kesä.lIä 

" -amm uttiil~ ensim . la ukauk set työläisiä vasroalL -
"Hallituskysymyksen käsittely eduskunnassa " : S11linin 

Ilfovoka!sioni- ja ilmianto!lUhe. 
27 päivänä: J ulkaistMlll Tok oin kiihoitus lHlhe haJlil-us

kysymyksestä. 
28 päivänä: Kansankomisarion Slalinin puhe sos.-dem. 

llUoluekokouksessa, jossa hän m. m. julistna.: ,,- - jos te 
tulette tarvitsemaan meidiin. 8!>uammc, niin me tulcmmc 
antamaan sitä veljellisesti ojcntaen teille kiilemme. Tästä 
tc voitte ol'la varmoja." 

30 päh'änä: Irmari R an.tamalan "Valheen profeeb.t" . 
1Gihoitusta P. Virkk usta y. m. vostann valtioPij iväesil .\'sten 
johdosta. 

Joulukuun 2 jliii vänli: "Porvarit ja aseiden tuonti": 
.. - - - mikii llirvcii synti, jos sosia listitkin saisivat vähiin 
kätUi, pilemjliiä. Illulll nkin kuin hnlol ja aidan!l(lilliiii!." 
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9 pruvä.nä: "Oma solalaioosko Suomccll?" kirjoittaa 
A. \V-ta. 

10 päivänä: J'ulkaistaal~ Sirolan puhe valtiopäiv illä : ,,80-
ti laskysYlllYii ja ulkopolitiikka" , 

12 Ilä.ivänä: Tuusulan Vanhan'kyHin maatyöväki lausu u, 
"että se näkee sotalaitoksen voimaansaatlamisessa: anastaja
luokan tarkoituksen tukahuttaa vereen Suomen työväen vn
)lilllspyrk imyksen". - - -

,,'l 'yöväell järjestysko.a rtien osastoille" antaa "Ylin. joh
tava loimikulh1a" ohjeita ja samoin "Puolueloimikuutn" ja 
"Suomen Ammattijärjestön toimik unta". 

113 pii.i vänU: SosiaalidemokrsuLtisen N uorisol iitou toimi
kunta kehoittan perustamaan "asevelvollisuusvaslllslusra
hastoo" ja ju lkaisee kiihoituskirjoiluksen kirkkoa ja nsevel
voliis uu tta vastullo. 

14 päivänii: "Porvarien asel ähetys takavarikoitu T u
rus.sa." "Sotalaitosta vastaan" kirjoittaa Sos.-dem. Nais
liitto. 

15 päivänä : - - - "Sisäiset vnHiolliset taistelut." 
Samalla. meidän ou myöski n pidettävä. kiinoi siitä, että u lko· 
puol iset voimat · eivät "omasta aloUeestaank(.lilfl -sckaanuu 
maamm e sisäisiin asioihin. Ainoastaan yhdessä merkityk· 
sessä meidän 0 11 edelleelikilJ koetetta.va saada ulkomaiden 
&Osiaalidemakrollttiset puolueet sekaantu maa n maamme asioi· 
hin." "Antimilitaristinen vuosikokous Helsingissä ." Pu-
hccnjoh tajana toimi Vii.illö \Vuorio, si hteerinä Johannes Geb
hard . 

" Helsingin virolaisen sos.-dcru. osastoll yleinen kokous", 
jossa ,,- - - kehoiietaan tovereita ottamaan osaa vast.a
järjestettyyn osaston. punakaarfiin, (josta nähdään, että vi
rolaisillo tiiällä. on ollut oma pun3ka3rfinsa). 

1(; ])liiviinä: " Hyökkäävä. porvaristo." Esitetään "L:th
t.1rikallrtin aseV3 rastoja taka varikoitu". ,;Sa ksn niemeu Inh
tarikaartilaistcll siirto l'ohjanmaallc." ,.T.J8hlarikaartilaifllen 
hevosia laka VII rikoi Lu La hdessa. " 

17 lliii\'urlä : "Porv3riston va·lmistauLumillcn knllsa,lais
sotaan," L uutnantti H usson vangitseminen 'l'urusso. "Joen 
suu !«"ltaleiriniL" Aug. Wesleyn aseiden k'lka.varikko. 
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19 päivänä: "Veden:paisuIUuspolitiikkaa.", kohdistettuna 
valtiopäivämies Antti Mikkolaan, kirjoUa,ja Y-ö. 

2-1 päiviinä.: Evert EloralUlun provokahionipuhe Antli 
Mikkolaa vastaan juhkaistaan, samoin E. Härmän hyök
käykset. 

22 päivänä: "Arokallio vastusti asian. (sotilaskysymyk
sen) lähettämistä vaJiokunta.lm, koska ilmoitti periaatteessa 
olevansa llUkolli91a asevelvollisuutta vastaan - - -," 

28 piiiviin.ä: "Vastalausekokous sotaa Ja solalaitokscn 
jlystyWi.misti1 vastaan," Puhujina Sirola ja Hi lja lJiirs_ 

51 nen. 
29 päiviinä: "Sotalaitosia vastaan." "Ei yhtään, micillä, 

eikii. yhtään markkaa," 
30 päivänä: "Sos.-dem. puoluetoimikunta kääntynyt 

Venäjän sos.-dem. puolueen keskuskomitean puoleen" Suo
meo itsenäisyysasiassa. 

31 lläivänä: "Hetken vakavuus", jossa Sakari kiihoittaa 
mieliä "el intarvekurjuudella.". 

'l'ammikuun 2 IlJ:i.ivänii 1918: "Sotalailosta vastaan" ko
kouksia pidetty Lehtoniemessä, Sorsakoskella, Otalammilla, 
I nkoossa ja, Degerbyssä. "Sotaa. vaS'taat~" Kuusankoskella: 
Alustaja piirisihteeri Aku Aitila. ,,- - - mieluummin 
annamme nuoruknistemme kaatua koliemme kynnyksellä, 
ennenkuin sallimme heidiin huokailevan militaTismill orjuu
de",sa; alas sota, ulas militarismi!" 

3 lJäi vu nii kirjoittaa J. K.: "Mutta jos sattuu vielä puri 
kolme samallaista tapahtumaa kuin 'rurussa, niin, - - - 1" 
'l'uhdätly persoonallisesti Antrt:i Mikkolaa vastuan. 

4 päivänä.: "SotalaitQsla. vastaan" Viit~saal'ella, Riihi
[Huollii (uaiset), Ruotsiupyhtäällä . 

5 päivänä: "Sotalaitoksen perustamis- ja käyläntöön
llanolluuhia. vastustaa Karjalan työläisnuoriso" kokoukses
,;IHln' Jocn.<!uussa jouluk. 29-30 päivinä. 

9 päivänä: "Helsingin punakaartilaiset": 8/, vaati PUlla-
kaartin Hihetyslö G/, tekemiinsii Jläätöksen nojalla kuver
r~Wl'i 13. .Jnlnlld~1'in 48 tunnin kuluel;Sn poiStuIllfl31l liiji.. 
nistä.. 
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Tammik. 8 p. valtasivat entisen. kenraalikuvernoorin ta
lon; Ravia y. m. vaativat 'fyövaen järjestöjen edusk unnan, 
puuttumaan pUllaisen kaartin toimcnpiteihiu. 

10 pä.ivänä: "Joko se rauhoitustyö nyt alkaa", kiihoitus
kirjoitus järjeslysvallan vahvishuuiseksi tehdyn anomuksen 
johdosta valtiopäivillä; kirjoittaja V :pää. 

13 päivänä.: "P(lrvarillisten asekaartill luominen," Kiihoi· 
tUilllUhujat kokouksessa: Kuinla, Rantala, Lankila, Leppä.
nen, Harjula, Gylling, Eloran·ta, Kiviniemi, Suutala, Sirola, 
Tuomi. 

14 piUvänä: "Eil inen mielenosotus sotalnilospuuhaa vas· 
tuan", C ponHa , kiithoiltu..vammal. toistaan . "Otteita lahturi
kaartin harjoiLuskirjasta." 

15 päivänä: "Juttu kirjailija Arvid Järnefcltiä vastaan" 
12/1 lykiiUy 11/2 18. Väiiristelleu kerrottu alusta loppuun. 

16 päivänä: "Porvariston llOl isianarkiuu vaslaan." Esi 
tett.y Man nerin lluhe valtiopäivillä 11/ 1 18. "Taantumuksel
lisen porvariston vallankaappauslluuhat." Elora.nnan pu he 
valtiopli lvillä 11/1' Molemmat rUil;eirutä mitä ajat~lla voi. 

18 lltiivänä: "SUoomen työläisnuorisoile, työväen luokan 
äideille ja isille, valtiollisesti ja ammatillisest.i järjestyneelle 
tl'öväeJle." 6 pontta, joissa sanotaan. m. m.: - - "alas 
porvariston. ihmisteuIUstuskoneisto. Eläköön· työväen luo
kan lellpymätön sosiaustinen Inokkatnistelu militarismiOl ja 
kapitalismia va,staan·!" Julistajan-a ,;Suomen Sos.-dem. nuo
risoliiton toimikunta". 

19 päivänä.: "Senaatin- vallananastusyritykset Eduskun
nan käsiteltävänä." Pu hujina Gylling ja Kuusinen. "Eron 
het.kellä" laulelee I rmari Rautamala ylistyslaul uja ryssille. 

20 päivänä: "Torpparit asiastaan." Kerrot-aau: Vihdissä 
tehdään verolakko, Nastolassa samoin , Nurmijärvellä: "alus
talaisva.vaulus on ajettava. lä.pi vul!unkumoust.ielä." 

21 Päivänä.: "Lahtarikaartien tehtävä.t" vääristelcc asioi ta 
ja johlopiiä.tökscllli.: ,,- - - jota työväki on väittänytkin, 
etlä. 1nhtarikaarlit ovat llcrustetut sittenkin työväkeä. vas
taan." "Kuopion. Juhtaroille saa pu nut vaunulasli aseit-n." 
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22 päivänä: "Poliseja tarvitaan, ei opel.tojia .. " ,,- -
ehkä. opettajiston täytyy joksikin aikaa sulkea koulujen. ovel , 
ennenkui n se saa huomiota työhönsä. ja parannuksia ase
maa.nsa. Ehkä. juuri sellaista voimanoäytettä vaatii kangall~ 

opetuksen todellinen etu! Ainokin se vaatii opettajistolla 
rohkeutta ja kalJinahenkeii." Näin ruuoilee varmaankin. joku 
opettaja H. R-o. "l'orpparit as..iastaan/': Rautalarnmilla 
veroltmaksulakko ja llcriullöllincu vuokraoikeus, Koskeiin 
(H. L.) veronmaksulaklw. "Julistus lJU uaiselle kaarlille", 
jossa sanotaan. Ill. m.: ,,- - - siis kaikki voi mat kokoon, 
jokainen mies valmiina kaikkien ta,paustcn varalta ." H el
si ngin lH1113i 501l' 'kaul"tin piiriesikunnan allekirjoi.Ltama. 

" Lahl-arikaartilaiset allaslancct junasta llUoakaarlila.is· 
l(!n kiviiärejä noin sata kunta." "Ruotsilan kartano ryöstetty 
ja poltettu, lahtariknartiJaisat. alkusyyllisiii tapahtumaan; 
solamie.rl.en toimenpide -kostoteko sen. johdosta, että lahtari
kaartilaiset olivat kart.anostn aiheetta ampuneet sotilaita." 

23 päivänä.: "Veljen veri vuotaa", kirjoittaa Sakari. 
,,- - - Lahtarikaarlifaiset -näyttävät olevan valmiiksi 
harjoitetluja työväestön teur«stl~kscen." "Sotaa ja sotalai
losta vastaan." Ol'ivedellä: "Sos.-dem. luokkataistelun 011 

kehkeydytHivä niin vallavaksi, että. se kykenee ainaiseksi ku
kishlmaan milit-aristimielislen luokkapyyteet." "Omen.iako 
soiilastavarana?" Noiden lähetyste n otaksutarm silloin liil
löin sisälllineeu asei·ta omenien nsemn.s!a. "J.Jahl arikaa rtilai a
ten liikehtimillen Karjalassa." "Vii puriin saapunut 22/1 

noin 3,500 lahtarikaartilaist-a, kahakoita, kuvernööri yrittä· 
nyt neuvotteluja, rautatiElascma I)ululkaarli laisteu käsissii, 
muu-aJl rouva joutunut maalitauluksi, kaupungissa alkance 
kunnallinen suurlakko, työt 23/1 osittain seisauksissa, mato 
kustajtljunaa ammuttu, lahlaritko työssään?" "Ammuntn 
punakaartilaisten syy - kuinkas muute!lJ!" ,Lahtarikaar
tiloiset junaa tarkastamassa Kaulm.van asema lla ." "Mitä 
tapahtuu Kauhavalla?" "Porvarien. aseelliset joukot." 
"Mutka 1!fommilnan, aseiden han.kkiminen, miliisieu. vällen~ 
läminen, mi st ä palkat lahlal'eillc m~Jk,s(."'tiiJl, H elsillgin, 
valtuusllerraiu osallisuus", allekirjoittajana - tk-. Mukanll 
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otetaan varmuuden "uok;oi n,vl .,V"a~l1llnkum ous Unkarissa", 
jolla vahvis tetaan uskQ3 "koko maa il mnn" vallankumouksen 
alkAmiseflta ... Puoluejärjcstöicn kokouksia. mil ifarismia va s
taan" Iitis.!ii. Orimattilf1Ssa. E spoossa y. m . .. Teenkö oikein?" 
kys,vy O. V. K(utlsinen) asev-elvollisuusfI.sinsfa, ,.- - -
jos meuen vasla. ylivoimAisen vji,k i\"fllln n pakosta noiden fnR· 

kalnii'lten joukkoon." 
24 päivänä.: .. P orvnristolla laaja llrkki,ia- ja pfQvokfHl t,· 

tori jär.iestö." .. Edustajia t~'öväell järjestöissä ja suurilla 
t viil)uikoil1n. nn1trkistejn kunn.on työmailla, f.vöhuollCknn.fi en 
jll Ilmmatlio.;:aslojen kokouhissa. ;vritetään lahjan työväen 
IDottaml1.'lfoimis~n olevia henkilöitä. T urnn kunlh'lllisi ssa jä.r
.iestöi ssä on kaikiHn porvnril ehcl illä. oma eansta jam:::l." .. L:lh
'arikaartilAiset provok:llsioniteoissa." .Jokainen P ohjnn mfl:llle 
III!evn .iUMI uhatAa n lA. skefl ilmaan. ne salaperäiset -'lotiIA s
junat. minkäl aisiA. vii l,eä näissii junisS'll oli? Junien Pohjan
maalle piiiisf,yä tnpflhtuu rä.jä hd;vs kummankin, junnn alla." 
.. Missii on 11. S. 1)Arhflimmiston jiirki?" kirjoittajQ. "Worker" . 
.. - - - a nark iA synn.~·,ttää. a narkiaa. - V etoaa pror. H an
nes: Gebh nrdin Inusunloon lli'flalaloustuotlajAin kokouksesSfl . 
.. että. pääsyyllisiii noihill' lakkoihin ovat olleet maokapita. 
fistU , jofkn oVfll kohdelleet t,völäisiIHi n. l1t1ooom min kuin 
E'lnkoitnan!" 

.. Pietarin !'Ilomalninen t:vöviie"fö S uomen solalaitohf'n 
voimnnnS1lrtl!n.mista va~tafJn." .. - - - kun e i joukko 
halua h~' vähyii (näitä) työvä estön oikeutettuja vanlimuksin 
- Jnu sul1 kokou;: 1=;llomen, kö.vhiilistölle. että -'len on T;'.-hd:vl
lävä tai steluun noiden ,t~'öväen luokfllle mitä tuh oisi ml'Hlin 
hankkeidpn tuh oamiseksi - - - ei kokou" voi enää löytää 
mllufn tietä kuin toivoo. ettii SlIomen bröviiesfö vnstan moi
"eNI menetfeh-;\'n: sola sodasta. - - - sen on saatettava 
"();fluum kf'1lhä1isliin diT.-talmlrl kaike"l'a Jan.iuudesr-aa n,-. 
- - Jupflflmm(' - - - etf)i tul(>mnH' !liHlm äiin velvolli· 
.<:UUI(,!H1Jllllle lukea tuota taisfclul'Inne kaikissa sen muo
d oif!.sa." 

2[, piiivlinä: .. 'r"·ö\·iiegfö piiivlln k.,,!';vm~rhi~ tii. ." Yli koko 
JIlfHln .<:elonfeRo,iH . .ioi~sA. vlllHl itaan: .\"Teisln 'maflnvnokrnn· 
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jnin lakkoa, torpparivapflUllH;la. R tunniu työpiilväil, sora
laitosta pois, maata vAltion haltuull, viljelyspakkoa, senaattia 
croamaflll. vallanolwstusta vastustetaan. asevclvollisuuslnk. 
koa. suojeluskaarlicn. h:doitlamista. ..Yhteenottoja työväen 
ja Jlorvarikaartilnistcn kesken useissa paikoissa maata." 
Pöyristyttäviii kerlomuksiil ,.bhlarien" helvetinkoneista ja 
luhotöislä kauUa maan . 

26 piiiväni~: .,Kansan viholliset", ](irjoittnnut Kansan
edustaja. ,,- - - kansa vaatikoon vnkavnsti, että lnhtari. 
joukkojen Jlyökkäyksct ja mellastuksel ovat heti lopetcttava.t 
ja n.iidcn luovutetta va aseet poi ~. Kansan vihollisten halli· 
luksen on vilHloinkin eroUnva - - - ", .. J.Jllh!arikaarti · 
taisten tcrnmeJlyskcntiltä." Viipurin tapahtumista: m. m. 
Viipurin asemap{ilillikkö fe11n1Jt itsctlUtrhan (?!) .,Lnhtnri
kaartilaisten ja vcnillä islcn upseerien :\Ihtcistyö." 

27 päivtinä. : .. HävitcUiiinkö t ;\-öviicnliike?", kirjoittaa 
Sakari. "LahtarikanrliJaistcii tihut:vöt." Kuvauksi a Kar
jalan, puolelOta., 

29 päivänä: "Suomen lHlllitus alkanut verisen knnsalais
soda.n," 

30 päh-änii: "Vallank umouksen ticIH~", sanoo Sakari, 
,,- - ' - k1m me n,,-t' olemme astuneet v:!l1nnkumanhcn 
tiene, on meidän kuljeHava yhii. ClecuJ1Uin ~ -'.:....." . • ,Suo
men KaD~anvaltuuskl1nnan lervchd.\'s Vrniijtin lnm sa nKomis
~arien ' neuvostolle," 

31 päivänä: ,:Venäläisten lo\'crien ler\'<,hd...-s Suomcn 
\':\ 11all k II mau ksclliscllc lw 11 itn k~elle." 

!j. 

Kansnn Lehti tn l~ahtull1aj n esittäj änä_ 

Marraskuun 1- 13 päiväin välisenä aikana, 

1 päivänä: julkaistaau "Ale vaadimme", 
Nimim, -ki "Päivän kysymykset" nimisessä kirjoituk

sessa m. m.: ,,- - ~ kansanjoukot eivät luovu omaksu
mistaan vaatimuksista, ~ - ~ työtiiif'kevö. kan,sn ei salli 



47 

perälinuytHivfin. Eteenpäin. '\.iiyty'y piii~"tij,. U cilä. IilyLyy 
kuulI n, kun me huudammc leipää ja oikeuHa.." 

S amassa numerossa es itetään kas.'l.kkaill Jllcll nstns Vii

pnris~a K nrjnlnn toi mi tuksessa sii nä valossn, kuin K arjala 
moka oli si esittänyt tu osla enncnk uu lumruttoman törkeästä. 
rikoksesta val heell isen ja venäliListä sotavä.k eii tahflJlAon her

jaavan uotisen. 
5 päi~inä: .,Valtala ki päiViin polttava kysymys." 

.. Kansa on valmis saaUatrUffin SC'lI voimaan viikisill. jos ei 
sitä suosiolla toteuteta", allekirjoitt.a'jana - ki. 

6 päivtinä : .,T yöläisnnoriso kirkon pakkovalla a vastaan": 

.. Kirkollisvastaiseen valistukseen on meillä erikoista syytä 
nyt sen johclosta , että porvaristo juuri on viettänyt n. k. 
uslronpuhdistusjuhlaa '- - :.-", josta kysymyksestä .T. AiJ io 
oli jo 1 j) :n ii. Sflmfl~1 kutIln Tyiimie}less1L räikeästi kirjoiftllnul. 

9 piiiviinä: Y lislelHiiin bol..,hevikien valtaanpäiisy11 V('
näjiiUä. E. Gy lli ng kirjoittaa , . Alustalai~ct heti vapaiksi", 
samaan lailaan kuin T yöm iehessäkin oli esittän:rt. 

12 piiiviinä: .. Kohtalokk aat hetket" .. - - - vahlivat". 
kirjoittaa -ki, ,.kaikilta työläisiltä \'alveillaoloa. Kool
kaamme "oimnmme. työläiset! Vnatimusli'mme loteu llam i
·~en hetket ja rntkaiseva ' taisli'lu n·iiden puolesta. näyttää ole
va n h ;~ .. vin lähellä." . .. Nl' u,ima'an mellakat " lirovosOl!tafaan 
suojal uskimta 1a islell. s~''yksi. 

Marraskltun 20 väivän jälkeinen aika. 

20 Jläivä nii: .,Sotaan varustatidnlaan ra uhan aika na." 
Teh dään selkoa ,.Mi tä suurlakolIn saavutettii n?" , jossa Ull 
kaillaan ,,- - - saatt:ll\ tulla kysymYKseen .. punainen ter
rori". josta porvarilliset, jo puhuvat. mutta jota ä<ik6n pää.t· 

tyneessä taistelussa. e i vielä ollut." 
21 päivänä: ,.Por varisto ja työväen ·taist.elu leivästä." 

Nimim. -a uhittelee "raub i'si lla käsivflrsilla.". 
22 päivänä: .. Eikö se riittäny t?" ,,- - - Porvaristo 

lahtoo hinnalla mnJä. välinsä llelastaa .;sot-asaali in sa," . Koira 
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kär ... ii iskun, ei ~ irr:v Pllika~ta(ln \ VallI} iskijäl1 siirlye5sii 
s;yrjiiiin. näyttelee hampaitAa.ll. 

"Jotnin ratkai6evna täytyy tapAhtua heli. A."cma ei mene 
moni a lJäivfHi. n,yky isellään. "Porvnrislo ei ole vielä polvil
laan", vanllottiin lakonlopetfamisjuJisluksess<'l. H errat 
nHhtäviLsfi f'a hlovat lisää, ennenikuin alisfuvat." 

23 päivänä: .,Joukkojen vaatimus, " ,.- - - Ta,vltli
kiHi kiireesti ne ehdot, joilla suurlakko lopete ttiin! Porva
risto on ajanut meidät vall:mk:umouksen Helle, siispä nom,
koon es iin t ," öväen vIlllankumouksel1inelll hflllilns tolouttn 
rullan kansanjoukkojen tahdon.! Tehkööt johtavat piirit no
pOllsli lopun nykyisestä hermostut.tavnsl-a ja ärsvtfäväsfii 
onotukS<'sla. Nälkäiset ja uhkaa vna my rskyä. ])iclälfelev:i! 
joukot €ivöt voi enää monia. päivää hillitä it seään. Otfah:, 
I"fltkaisevfl nskel, cnnl('nkuin sen j<lUkot eldivät of.!an." 

.,Denj" lehdeD mukaan: .,- - - valkokaflrfit. eivät 
voineet /lseftua vastarintaan punakaartien. ja venäläigten 
matruusien Ja so!ila sten lIltdistlll1cifö voimia vnstnan -

. " --. 
24 ])liiviinä: "S~,~'tös". ..Soi syytös kautt fl kapitfllisli

lehdistön idästä län~een. pohjoisesb etelään. Ne. jolka s.\"ök 
siviit t;vötätekevän kansamm e nälänhätään ja veivät n.älkä· 
tandeilla. meiltä kenties tuhansia uhreja', ne nyt syyttävät 
Hitli. kan san rnnrharniehik si ja roirloihi. Oul a;<hil ~.\".l'flii
viit lllf'ilä rosvoiksi. K ein.otfclijnl s~·.dtävät mciHi vnrkaik.~i. 
Vääl".n·dent(> kijät. rikoksel!isik.~i. P nnkkiwtrhal J/I muul 
huijarit s.v~·ttävät meitä voroiksi. Ne. jolkn loi \'at pisli miii 
eduskuntaa vastaan. ne sy.dtävlif meitä rlljlisän maallisikFi. 
Tsnarivallan ja Keren·skin v'allfln kamsll' il10niltclcvaf }wr· 
rflmme sy.vttilvät meitä ... 

Mistä on k;\'s~' m~'s? Suomen ;\ , htei i!kl1nnalli~{'n .ia vaI· 
tio11i~(lI1' kan sanvallan to t cuttami8e.~ la .ia Iciviin, lHln·k1;imi
sesb nälkiiisilJe. On kys~·m.\'S porvfl rislon luokkllVfl'Iai<fa .ifl 
;<(>r; •• sotasltal iisln" tl1 rvon~csta knkkarosta. 

Nyt on l.v5n;yt hetki. jolloin voidaan ~·.at1sa rlOsha i.Qijn
miksi Suomen stltl riruhtinn"Kunnnssa . N.vt on Venlljlillö 
h,qlJjtuSV'!llfa . .ioklt ei tee esteitä. Suomen ~",(lns(/n vallan to-
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teutta misellc. Nyt OJlJ kysymys siitä, nouseeko tässä Ulaassa 
valtaa n katlsa. Suomen herrat tahtoisivat säilyttää itselleen 
vieraaseey. porvnrimahtiin nojauV'Illb ha rvainvalta nsa, se on 
ask.Yhetken kysymysten pohjalla. H etki on suotuisa kan
sanvallaIle, sen hetken ohi tahtoo porvaristo luikerrella il
mao mitäUw vallastaan· menettämättä. - --" 

Aukusti. 
27 päiviillä: "Kuka. nrnp ui ensimäisen la ukauksen," So

sialidemokraatissa kirjoitetaa n yl läolevalla otsikolla sen
raaV8'fl: 

,,- - - Veljesveren vuoonttamisen alkoi porvaristo. 
Huittisten, S uodenniemen, Yp!Ljän y . m. lakoissa kesällä. am
mu tt,iin cnsimäisct laukaukset työlä.isiä vaslaan. Ammutut 
kuulat ovat tosiasioita ja eräissä joukoissa ne nostattivat 
koston halun, toisissa pelon samallaisten· tapn.hlnmain uudis
tum isesta. Se johti niihin onnettomuuksii/lJ, joista porvari
lehdet nyt pitävät suurta ääntä. Jos niiden ääni olisi kajah
t.anut va roiUavana heti H uittisten, Suodenuiemeu) Y päjäu y. 
m. verilöylyjen jälkeen, lliin niillä. olisi voinut olla varsin 
terveel>linen, vaikutus. Mutla ·ku n näitä. veri tekojen tekijöitä. 
porvarilehdissä puoll ettiin, niin sellainen vaA n enemmän kii
boitti työlliislen mieltä. 

Se, joka on ensimäiscn laukAuksen ampunut, saa pitäii 
hyväuMn mitä on snanut." 

28 piiiviinä: ,,'l'Aistel u P yhiijärvf." H.. (U. 1.)." "P yhä
järven ja Pusul1l11 j·ajakylistä. läksi t. k. 23 lliii viin iltana 
noin 30 miehinen lahlarikaarti "valloitusretkelle" P yhäjär
valle. Kärkölän kylässä, eräässii !.alossa, pitivät hQ kokouk· 
sen, jossa matka suunniteltiin. 

MeneUelylapoihin kuulu i työväentalojen polttaminen ja 
sosialistien tuhoaminen. Kaarti-a vastaan .läksi miehiä. P y
bäjärven, Vuotinaisten, Siikalan ja Tuoriia n kylistä . K,a· 
hakassa sai !S urmansa lahla ricn puolelta halkotrokari Aug. 
R avila Pyhäjä.rven Vuoti na isista. sekä. eräs taloll isen poika 
Pusu lan Rii.rköläsHi.. - - - Karkölän työväen.!aloa kohden 
heittivät, nrhot käSi po mmia. __ -" 

., 



29 päivänä: " Mi tä porvariston koslonhuudot tarkoiLta
Vili?" ,,- - - Olette kai huomanneet, mikä riemun ja 
hu rmsll puuska on vallan n.uL porvariston nähdessään, eUii 
viimeksimainittu tai stelut.emppu on heille jo tuonut ai na
kin näennäistä hyötyä. Mitli. rnaireimmal1a tyydytyksellä 
porvaril ehdet ovat kertoneet helsinkiläisen Kososen epäon
nist uneestakin hajoituskokouk.sesta, suurgulashi Piisisen puo
lueesta eroamisest., ja nyt viimeksi posteljoolliyhdistyksen 
lläätöksestä (joka, jos se on .sellainen, kuin porvarilehdet 
kertovat, ei aiheuttane mitään erimielisyyttä posteljoonicn 
ja. muun puolueen välillä). 

Ylläsanottu todi staa selvälikin selvemmin, ettei porva
risum ta rkoit uksena suinkaan ole päästä mahdollisten ri
kokseni.ekijöidell, vaall< työväelllluo!ueen kimplluun. Ei ole 
tarkoituksena ranf.rnista: " murhaajia, ryösfäjiä ja huligaa.. 
neju", kuten huudetaan, vaan hajoitbå.a työväenpuolue, ku
kistaa se rin'lama, joka. nyt raulaisena ym!l(i.röi porvariston 
viimeisiä v8'rustuksia, uhal.ell' joka hetki murskata. ne valtai-
sella paioollaan. - - - -" -a. 

" Helsingin K aivohuon eell a ollut kaarti hajonnut." 
,,- - - lläätlänyt laskea aseensa ja poistua Kaivohuo
neelta. - - - Eilet~ peri soWväki PIHwkaal'lilaisiUa 
aseelIsa, jotka sotilaskomennuskunta ·kä.vi hakemassa - -." 
Onkohan asiaintila nii n, että lakko täytyi tä.llöi n 10peUaa, 
kUIl I'yssät vaalivat aseensa pois, on tutkimuksen arvoinen 
I1S18 • 

.Joulukuun 4 Iläivänä: "TorJlparikysymys Hämeenky
rössiL" ,,- - - H ä.meenkyrön torppariel} keskustoimi
ku nta julisla-a kaikkien HämeeJlkyrön torppa rien nimef,sä, 
eUä. tämän vuoden loputtua kaikki torpparit va.pauttavat il
sensii. kaikesta maaoomistajain isän1ävallasta , joten v. 1918 
tammik. 1 p: slä. alkaen maksetaan. vero maasta valtiolle, 
Samalla kokous j ulist'8.a, että kaikki ne torPllarit, jotka häii· 
dön tai muiden sort.otoimien uh rina ovat joutuneet torpisiaan 
pois vuodesta. 1900 alkaen ja mistä asti "uu remmat torppori
vainot ovat nlknneet. ett.ä, kaikkien niideI1 on saatava' torp
pansa. takaisin y. m. korvaus 011 maa'nom istajan suoritettava." 
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6 IIWlvana: "Nykyisestä asemasta," Taistelu hallitus
\"allas1a. Arbetetin mukaan. 
__ - Prokuraattori Svinhufvud, iLse valtiohoita,jaehdo

" kas, on uuden hallituksen puheenjohtaja. Useimmat muut 
b&llituksen jäsenet ovat. henkilöitä, joitten yht.eiskunnallinen 
ja poliittinen ka.tsomus on epäselvä. tai jotka ovat. todistaneet 
iUiensä. tnantumuksellisiksi porvaTeiksi. Kabi entisen ha-11i
taksen jll,sentä - Setälä ja Kallio - tekivät itsem.ä. mah· 
dottomaksi vapaan Suomen- hallituksen jä.sell.iksi jo sen 
kautta, että ottivat osaa eduskun nan laittoman hajoi:usroani
(estin julkaisemiseen. Taantumuksellinen suomettarelain{,1l 
Arajärvi, joka m. m. äänesti noita. nyt suurlakon pakotuk
sesta hyväksyttyjä uusia. kun,nallislakeja' vastaa n, on yksi 
uuden hallituksen huomatlavampia jäseniä. Vielä. suurlakon 
aikana osoitti suomettarela-ineu Louhivuori, joka nyt on so· 
sialiministeri, valtiopäivillä vastenmielisyyHään välttämättö
mien uudistusten kiireellisiä julkaisemista vasiaMl j . n. e." 

15 päivänä: Tervehditään punakaa rteja T-ampereen. ko· 
koukseen 1°/12 ja sanotaan, että. ,,- - sen työväen voimakei- 
not, kaartit, on ,saatoava sellaisiksi, etf.ä ne kaikissa, 'Su htei ssa 
pystyvät tehtävänsä liäyttä mään - - - köyMlistön hy
väksi." Luopioisten torppari t ,,- - - päättäneet vaa ti a. 
maan yksityisomi.~tusoikeuden lakkauttamista jl\l maan siir
tÄmistä valtioH e, - - - lakata ~' ll si.tyisi-l\e maanvuoknla 
maksama~~ III 191 8. - --" 

19 päivä.nä: Punakaartilaiset VAlitsivat, ylipiiälliköksi 
Ali Aaltosen. 

2.1 päivänä. : Nimim. R. kirjoi\.taa ,,- - edesvastuutlo
mleru ainesten- vaikutus puolueemme keskuudessa kasvna 
päivä päivä.ltä. - - -." 

Yleensä. esitetään pääagifa,tsionivl!l.Jtteina lahtareiia, maa
kysymystä, elill'bnrvekurjuutta y. m., kuten Työmiehessä. ja 
lehti pUQlesl.aan on mel kein tärydellisesti edelläkävijä.nsä. kan
nalla, jot-eno asilmku'lkua VArten ei ole tarpeen tä·hän lehteen 
lähemmi n tutustua. -

Edellä on seuratt u kn-pinAliikkeeno valmisteluja sosiaali
d-emokr.'lattisten puolllelehtiel~ julkAisujen valossa allla Sl-



sällissodau puhkeamiseen saakka. Lienee sen\.akia vielä pai
kallaan uudelleen kosketella muutamia. seikkoja, jotka etu
päässä ovat vaikuttaneet kapinaliikkeen kehitykseen ja leviu.
miseen. 

Tärkeiinä vaikuttimena työlä.isten keskuudessa, eräillä ta
hoilla kaiketi tärkeimpänä, on· ollut ma.a.ssamme viime sota
vuosina äärimmiHeen kärjistynyt elintarvepula. Lukuisat 
työläiset eivät ole osanneet käyttää hyväkseen tavaHoma iili 
koJlonneita työpaikkojaan, vaan ovat niiukuin siihen aikaan 
hill heidän paJkkansa vielä olivat niukkoja, käyttäneet ra
vinloonsa kaiken sen, minkä irti ovat saaneet, syöden, ja juo
aen mitä. parasta ovat keksineet. KUI} t.aas porvarit, varsinkin 
virkamiehet huolimatta sota-aikano. varsin vähän DQusseisla 
paikoistaan, ovat järkevällä ja sääslii.vällä toiminnalla jota· 
kuinkin saattaneet tulla· aikaan, Oili tämä. vain työläispiireissä. 
vakaannubtanut sen luulon, että Llorvaril·lisillo. tahoi.lJa on ol
lut suuriakin elint.arvevarasf.oja. Tämä on sitten johtanut 
monenlaisiin tarkastuksiin, voi- ja juustQmellakkoihin j. n. ('. 
ja lopulta tehokkaasti myötävaikutt'anut ll'oko kapinaan. 

Se seikka, että vuosika.usia liian ihannoivasti on puhuttu 
Suomen kansan llelkislä hyvistä ominaisuuksista, että. aina 
vain on :rlisteUy se" ripeä.lä kehitystä ja korkeata sivistys
tason, on snattanut laa jat, tod ellisia va.li stu sta ja. maailman
tuntemusta. vailln olevat joukot pitämä.ä.ll it seään sen'laisenft 
eaelläjii.kflJlsana, jonka vertuisln ei juuri olisi missiiän,. Kun 
n. s. s uurlakon jälkeen 1906 myönnettiin- kaikille kansauk.er
roksille mil-ä. laajimpia oikeuksia , krannusti tämä vain lukui
sia kansalaisia yhä suurempiii, vaatimuksiin, ja johti .]Olluksi' 
Ill. m. surkean kuu~uisaan "Me vaadimme" julistukseen. Sen 
sijaan että olisi sitkeällä ja' uut.teralla työllä! koetettu käyttää 
uudC!~ kansanvalta.isen järjestelmän kaikil·le suomia mahdol 
lisuuk sia, vaadittiin ll)()neUa taholla , että. kaikki ilman muul-a 
tulisi työväest-ön osalle. E)läkypsät ja ymmärtämättömät ai
nekset uskoivat myöskin, että. valtiollinen vallankumous< il-
mlln muuta toisi mukanaan heidän haa,veilemansa sosiaalisen 
kumouksen olämä.n kaik~lIa aloilla. , 
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Myöskin s"uomalaiselle kansanaineksclle omiuflinen am
moisista ajoi'Sta periity eP'äluuloisuu&, katecllisuus ja hillittö
myys (vrt. A.ika N:o 1, U)'18, L. Å.ström, "Sanomalebtien 
kautta harjoitetllsta joukkosuggestionista" ja Uusi Päivä, 
1918, V. A. Koskenniemi "Sanojen taikamahti") on voimaK
kaasti vaikuttanut tilanteen kärjistymiseen. Kaikkialla työ
väestön keskuudessa Oll cpilluulo11a senrattu porvarien toimin
taa ;11 kaikkialla hei'Ssii vainuttn ainoastaan allJaisia v<likutlei· 
tn, kosio- ja sorlotoimeullileiHi. TiHii. on yllällitlinyt, se suu n
nril an ldihoiius, viHiristel:y ja valheellisuus, jotnvuosikallsi~l 
vapaasti on harjoitettu sosianlidem(}kraa.tti~issa lehdissä , 01-
Ictikin Työmich~sä. Se .selkk~L että mnflssnmme ei ole ollut 
mitiiiin rad'ikaa,lista. PQrvarilluoluetta, Ol~ saaManut sosiaali
deni"okralltteja. pitä.mään i'tseä.än kaik(<ll edistysmiclis~ryden 
rdustafina' ja 'asetoon u.t h-eidät y hä suuremlJaarr vastakohtaan 
porvarilli siin aineksiin nähden. Puolueen maHi1lisimmat ja 
arimm at jäsenet ovat tosin koettaneet tätä vastustaa., ffi'utt-a 
eivM ole uskaltaneet esiintyä ·t.arpeeksi pontevasti ja ovat 
useasti jo pelkästä yhteistunnosta -seuranneet virran mukana. 
Kaj:roki va.ikutusvalta on lopu.Jta vähitellen luisunut häikäi!e
mäottÖmiHe ylliöpäifle, jotka ovat käyttäneet suurta joukkoa 
vain pohjana ja tukeue.-omi1le itsekkäil1e ja kunnianhimoisille 
pyyrteilleen taikkä itse täydel1i'sesti joutuneet ra akojen mas
sojen johclcitaviksi. 

MarrMkuun suurlakon lop6H:.aminen kohtasi sosiaalide
mokraattisessa puolueessa monellai·lahol·la vastustusta. Var
sinkin vasemmistolaiset, n. s. siltasaarelaig.et. suostuivat vas
tr·nmielisesti tähän. Si.ksi ilmoittiKin Helsingin T yöväen 
toimeenpanewt komifea Inkon lopettamisesfn, eUii -tämä.- "ei 
merkitse sitä , eHä va\l.ankumoustaistelu olisi ·1'Oppunut, va"1'ln 
se jatkuu.". 

Vastn'maittitun sosiaaHdemokra-aHisessa puolueessa me
nebtelybvoista vallitsevan erimiel isyyden. johdosta pidettiin 
puoluekokous lleti Jonkon.loJ)uHua. Kysymys hallitu s- ja val
tiovaJ.l an othlmisesta kokonan') sosiafllid-emokratian käsiin jn-
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koi kollOuksen osanottajat kahteen vastakkaiseen rylllnääll. 
Laillisen ja parlamentaarisen menettelyn puoltajina esiint.yi
vät m. m. Aleks. Halonl'll, K. H. Wiik, Eetu Salin ja Seth 
Heikkilä.. Vtllhmkumouksellista talktiikkaa suositteli ennen 
muita Eero RfHl]Htla in<en. Kui1enkiw tuli puoluekokouksen 
päätökseksi maltj·llisemmllll r;v,hmän ehdotuksen mukaisesti, 
dt-i~ Puolueneuvoston ja, Sos.-dem. edu~Kull,taryhmän oli har
kiHaWl, milloin. "h-aml'Us- ja valtiovall-an' ottamista sos iaali
demokratian käsiin" oli katSCiUava työväestölle edulliseksi. 
'fämli piiät&:! ei kuitenkaan johtan ut blrkoitettuuI~ tulokseen. 
KUlL t.~,öväen, mieoliala kiilJtymisf-ään kiihtyi ja Se\~ jiirjesiys
kaarti tuli ,rh-ä levoHomuomma'ksi ja va-ativn;semmnksi, päätti 
Puoluetoimikunta . joka. oli awtettu jo vuonn(\ 1913 aivan 
toisenlaisten vaHiollisten olosuhteid-en vallitessa . ehdöttaa 
Sos.-dem. pualueneuvost-oJ.\e, että tämä asettai-si erit~'isen toi
mikunnan johtamaa'll puolueen vallioJ.!-ista toimintaa entisen 
Puoluetoimikunnan hoitaessa puolueen t..'bloutta y. m. Puo
lneneuvosto päätti Himän johdQsla, hyväksymättä ehdotusta, 
eWi Puoluetoimikunta täydennettäisiin muutamilla uusilla 
jäsenillä. Kun erimielisyyttä ja leV'Ottomuuttn edelleen val
litsi puolueen keskuudessa, t-oimeenpantiin· lopu'ltn Puoluetoi
mikun.nnn kahtiajako. jolloin toinen 'Osa, n. $ . Suomen, Sosiaa
lidemokraattisen puolueen eli Työväen toimeenpaneva -k-omi
,tea, sai osakseen pualueen valtiorlisen, jdhdon .i'Il toinen osa 
etupäässä. ta'lomlelliset asia't . Toimeenranevnan komiteaan 
valittiin :vksill:omaan äärimmäisen suunrwn ednslajia : El o. 
Eloranta. H aapa lainen. Kiviran.ja. Letonmäki . Sirola ja, T ai
mi. Väliitämättä puoluekokouksen aikaisemmasta päätök
sestii. käytti komi'tea Il yväk9CC!l. sitä. va!lan·kumouksellisla 
elementtioikeuHa., josta puhutaan T yöväen järj.estY9kaal'tin 
siHinWjt'TI 3 §:ssii, sekä antoi tunnetun julistuksensa "Suomen 
Jär.iest~·ncci'1c T;o,'öväpllr ja T ;yöväeJll jiirjest;'lrskaurfcillc". 
Tämä päät.b·i käskyyn: .. 'l'overit! Nyt kylki kyJkeen! Sul
kekaa rivit! Olkaa valmiit!" Niin alkoi sisälli.ssota Suo
messn 1918. 



III. 

Työvllen Jllrjeslyskaarti 1. Punainen kaarti. 

Edellistä, työväen a-seellisen järjestön varsinaista I1lml

tystä käyttivät etupäässä vanhemmat, maltillisemmnl työ
liiispiirit, jiilkimtiislä tfl:lS vll rsin:kin työväen vallankumouk. 
selliset ainekset. Et-ell'kin jälkimäinen nimitys ,.Punainen 
kaarti"-on jäänyt käytäntöön. 

Kuten Tampereella 16- 18 Jl. joulukuuta 1!)17 pidetyssä 
ed ll slaja llo'kouksessa hyväksytyislii. jUrjcslyskaartin ;.:leis- ja 
kuriIYpitosiiiinnöistä nähdään , oli kaartin tarkoituksena ,.suo
jella, työväen yhdistys-, kokoontrllmis-, lausunto- ja lJninova
paulta sekä olla työväen oikeuksien turvana ja \yöväenliik
keelJ tarkoitusperien tiiytäntööll'paneVl3.M voimana". Kaar
tin silloinen ~'li Jläällik kö Ali Aaltonen mliäräsi nämiL sään
nöt käytäntöön oteftaviksi joulukuun 22 p. 19.J7. Kaartin 
aikaisemmat säännöt poikkesivat oleellisesti sen uusista sään
nöistä. Uusien sääntöjen mukaan· kaartin tmkoiius ' y[eensä 
oli laajennettu ja !ä;ydenneUy tärkeissä kohdissa. Aikai se m
pi en säiintöjen mukaan miehistö Venäjän bolshevikien nQU
dattamaan- tapaan nimitt.i kOmpl)anien pääl1ystön ja tämä 
taas asetti pataljoonan, rykmentin ja brigadin päällystön , 
jonka vaali. ollakseen I)ätevii, oli miehistön va hvistettava. 
T iistä nimittämistavasta luovuttiin kokonaan uusissa sään
nöissä. Nä.it1en mukaan- nimiHi rykmentin päaHikkö päivä
käsk;vllä komp])aniain, plutoonnin. jn osastojen plilllliköt, 
kun taas piiriesikunnat rykmentin komcllkdan läsnäollessa 
nimittivät pataljoonien komentajat. Yleisesikunta nimitti 
!·.\·kmcnftiell komentajat piiriesikuntien esityksestä. Seuraa· 
vat ottoot knartin säännöistä antavat jotenkin tä.ydellisen ku
\'~ln sen tarkoituksesta ja kokoonpanosta. 

TlIöviiell Jii"jeslyskaal"tin Säti,möt. 
K aal"lin tarkoitus. 

1 §. Työväen Järjestysknartin tarkotuksenn on suojella 
työväen yhdiillys-, kokoontumis-, lausunto- ja painovapautta 



56 

sekä yleensä olta työväen oikeuksien turvana ja t~·öviic nliik . 
keen larkotus pcriell1 täytäniöönpaoevana voimana. 

2 §. Työväen Järjestyskaartin hajottamisesta määrää 
lopullisesti sos.·dem. puoluekokous, tai se elin. kenelle se 
tämiin toimen lähemmin miiärää. 

3 §. Työväen Järjestyskaarti noudattaa niitä määriiyk. 
siä. joita poliittisesti sos.-dem. puoluel.oimikunla ja amma.tti
yhdist,v.sliikkeessä Suomen Ammaftijärjestön loimikunla 
sille antavat. Jos muodostuu joku muu vallankumouksen 
korkein elin, siirtyy poliittinen määräämisvalta s ille. Kaarti 
kaarli1l8 ei tee mi tl:Uin puätöksiU, mitkä. saattaisivat vaikuttall 
IIOliiltislc!l tai vallankumouksen. asioiden kulkuun. 

4, §. Millään poliittisella tai muulla järjestöllii ei ole 
miiiiräämisvaHnn knnrtin sotilaallisiin tai sisäisiin järjc!;tys
tcllliiviin. 

Kaartin kokoonplIflO. 

A. Solilanllinen kok()()l1,pUlIO. 

5 §. Kaartin kokoonpano on täysin .sotilaallinenl kaikissa 
H:hteissa ja muodostaa koko maa yhtenä.isen kaartin toimi
alueen. 

6 §. Sotilaallisia ja kaartien sisäisiä järjestyslehläviä 
varten jakaantuu maa 12 solilaspiiriin. 

7 §. Jokaisessa sotilaspiirissä olevat suuremmat asutus
keskukset muodostavat paikkakuntansa varustusväen niin 
suuren, milenpaikkakunnan olosuhteet sen määräävät. 

9 §. Kaartin järjestön perusmuotona on osast.o. mihin 
kuuluu 6 ruotua, s. o. 12 miestä. Kaksi osastoa muodostaa 
lJlutonnn, neljU, plutonaa komppanian., niihin kuuluu siis 96 
mie~tä, pilällikköineen ja järjestäjineen NO. 

Neljä kOffilJpanina muodostaa pat~ljomllJ, neljä. jlataljonan 
rykmentin, kaksi rykmenttii~ pri·kadin. kaksi prikadia divi
sionan, neljä divi sionan armeija.kunnan. 

10 §. Eri jouldw-osastoihin muodostetaan asela.jeja, ku
ten larkka-ampujin , sa pöörejä, insinöörijouk'koja, tykki- jn 
kuularuiskuviikeä., tien.usteluosastoja., sikÖlli mikäli tilaisuus 
si ihen myöLen a .. la3. 
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1.1 §. Eri pnik-kSlkllnllj')la olevat joukko-oSllslot muodos
tavat pitäjiHä.in kOm]lpnnioja ja palaljooneja sikäli mikäli 
joukko-osastot QVR.t suuria. 

] 2 §. E ri piiäjissä olevat joukot yhdistetään rykmcn
teiksi ja nimitetään knl.akin rykmenttiä sillä nimellä, missä 
sen suurin ja johtavin osaslo on. 

11. Miehistö. \ 

1'3 §.Afichislö kuadeissa tqimii ~I\moin kuin pliiillys
täkin kaariisslI va,])aaehlQisuuden Jlcrustcellll, s. o. kii,v Ilar
joiiuk"il'sa j:'l muissa miHirätyissä. t€hliivissii ilman palkkaa. 
H arjoitukset ja muut tehtävä.1 ovat niin järjestettävät, eitei 
niisHl tule loimcssnololle haittaa . 

l4' §. ]\fäärliy!,scllI Sflu lua astuvat kaikk,i vakinlljf;CCtl 
pII! vei t1ks~en. 

15 §. Työväen .Järjestyskuarliin vlllibw.n henkilöitä. 
joiden tiedetään olevau luokkatietoisia., sosialidemokratian 
menettelytavoista. selvilliWlevia ja muu-tenkin- luottamusta' 
nautti via. VRlit.scmiscn toimittaa. asia nomainen puolue- tili 
ammattiosasto. Valittaessa on myöskin otett.ava ,huomioon 
valittavan terveydelliset edellyt yksct ja {lcrhesuhlcct. 
P crusyksi kkönti. kl\urt issa käytetäii n IJil ullsmitta.a. 

Kaartin johto. 
A. YleiscsiTrumta ja 1)äällikkö. 

18 §. Roko maan. T yöväen Järjestyskaartin asioita hoi· 
km yli'piiäJ-likkö ja yleisesikounta, mikiio on viisihenkinen. 

19 §. Yleisesikunta ja ylipäällik·kö ovat :;hteyd(>ssti 
P uolue- ja Ammattijärjestön toimikuntien kanssa. sekä pane
vat käytäntöön näiltä. saamansa poliittiset ja ammatilliset 
määräykset, sekä, ovat Uis9ÖI-suhteessa vastll uvelvollisia maj· 
nituille toi mikllnnille. 

20 §. Puolue- ja am mattijärjcsl.ön toimilrunnat tai va l
lankumouksen ko rkoin elin ovat oikeutetut erottamaan esi
kunnan ja ylipiiiillikön pakoittavien syitten sii hen vaatiessa. 
sekä valitsemaaru uudet tila.lle. 



2-1 §. Y!ctscsikuuhl ja ylipä'ä.!likkö ovat korkei mpia rat
kaisijoita kaikissa .sotilaallisissa ja kaarIin sisäist.ä järjes
tystä koskevissa asioissa, joissa ei ole kaartin yleisen kokouk· 
sen päätöstä. 

22 §. Yleisesikunta on luollleeliMlrl neuvotteleva. Soti· 
lafl!!isissa asioissa 011 ylipäälliköllä l'olmllirien ratkaisuvalta . 

23 §. Yleisesikunt,a ja ylipäällikkö: 
1) antavat miiäräyksen liikkecllcllan(Jsta koko muussa; 
2) joldavat liikl<eellclwnoa kolmnaan tai oii ittain; 
3) IHltlkkivat, jnkavat ja jii.rjeii H~vät aseistamista : 
4) antava t koko kaartiin n'i.i!J(len määräyk,,;iä kaikista 

kaartin. sisäisistä asioista; 
5) hoitaa. kaartin yleiset rahavnl'at, kanslia- ~' . m. sellai

set tehtävät. 
24 §. Ylipäiillikön päiväkäs-kyt annetaan sotilaspiiri

päällikölle ja ry.kmenttien päällilltiille. tai erikoisesti koko 
kaartiHe. 

25 §. Lisättyyn ~'leisesikllntaan kU11luvat sotilaspiiri
päälliköt. 

B. Salf{as}Jiiril . 

26 §. Sotilaspiiriell asioita hoitavat sotilas piil·ipäälliköt 
Ja piiriesikunnaf, joiden jäsenmäärä. 0111 viisi. 

27 §. P iiripääUiköt ja piiriesikunnnt mäiiråä yhdessä 
yleisesikunlfl Ja puoluotoimikUlrla sekä ammattijärjestön toi
mikunta. 

C. Rykm.entil. 

31 §. R~·kn'ten.tit l)·annaan kokoon kussakin sotilas LJii
rissä löytyvi s.lä joukko-osastoista. R yk menltien johdon muo
dostaa rykmenttien päälliköt ja esikunnat, mihin' kuuluvat 
kunkin rykmentin pataljoonien päälliköt. Lisältyyn esi
kuntaan kuuluvat komppanian päälliköt. 

9,.2 §. R ykmentlien komentajat nimittää. piiriesikuntieJl 
esityksestä yleisesikunta ja pataljoonien komentajat rykmen
tin komentajan läsnä ollessa. piiriesikunta. 

33 §. R y,kmentin komentajan ja esikunnan päiväxiis
kyillä määrätään päälli\;öt komllpanioihin, lllutoneihill ja 
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osalltoihin, oHoen huomioon mäiirättäviCll j)lIoluekllnloisuu
oen sekä kyvyn ja tiedot toimia päällikön tehtä.vi sSä. 

34 §. Komppanian pijällikön t-ehfäviinä. on ,hoitaa kom ll
paninn 'fIs i,oita, antaa sopivalla {av-alla tieto päiväkiiskyislä, 
persoollulli sesti johtaa ho.rjotuksia . järjesHiii, vnhdiston ja 
päivyst,\'ksen, lähettää komennnskunnal, pitää raportti- jn 
päivystyskirjaa, valvoa kuria ja järjestystä. sekä y leensä 
miiärli1ä .kai·kis ln komppanian asioista näitten stiiinlöjen ja 
annettujen miiiirHyslen sisiiIlUolell!l. 

35 §. Pllll onn- jn ul'flslopiiiiJliköl llnnCvat iäyHi ntöön 
ht>ille annetut muiirä,yk;;ct, johlrwnl harjoluksia oSHsloisSIl, 
piHlviit huolen, eUä miehistö käy harjotnksissa ja merkitsevät 
muistiin poissAolon sy;vl. tarkastavat aseet hllrjotuksissa. sekä 
i1mottavat kaikista epiisäännöllisyyksistiil kompp<tnia·npä-älli
köllcen. 

36 §. Järjestäjä toimii kom l)P8llian piiiillikön al>ulaisena 
sisäisissä tehtä.vissä, komppania.n varusmestarina ja matkalla 
komppnnian Jlluonitusasioiden ylihoitajana. 

D. Yleisiä 1Ilcici)"(iyksiä. 

37 §. Kullakin piiällikölläl on joukko.osastoonsa nähden 
mäiiräärnisvalla , mikäli se ei PQikkea näistä. sää nnöistä ja 
annetuista mää räyksistä. ja on päällikkö vastuUllalainen 
joukko-osastostaa n. 

39 §. Yl emmä n suoranaisen 'päällikön määräykset ku
mOllvnt alemman antamat. 

Kuten säännöistä ilmenee, tuli Työväen, järjest.vsknartin, 
noudattaa niilä. määriiyksiä. joita poliittisesti Sos.-defn. puo
h;etoimikunta jfl ammaltiyhdistysliikkOO$sä. Suom en Am
mattijärjestön toimikunt~'1 sille antoivat. Kaarti ei saanu t 
telldä mitään pilUlöksiä. jotka saattoivat vHikuttaa valtiollis
>ten tai vallankumouksellisten asioiden knlkuun, si is e i saa.... 
nut !lölitlää liikkeellepHnosta. taistelusta j . .n . e. Kun järjes
tysbnr!in jaMa hllomH,~i. nWi T yöväen f.oimeenpnneva ko
mitea ei noudattanut lHlOluekokouksen piiji1ö~tä, ettii Puolue
neuvoston ja Sos.·dem. eduskuntaryhmän y hteisesti oli har-
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kittnvn, mil'loin halfitus- ja valtiovallan ottamista kokon1UlIl 
sosiaalidemokratian kru;iiu oli katsot1ava työväelle edulli· 
seksi. olisi sen pitiin;d kieltäyt;.,.ä. totlelemasla. Toimeeupsne
van komitean antam aa käskyä kaartin liikekannalle asetta
misesta. Näin ollen on katlt<f.in joh10 yhtäläisesti ,kuin T yö· 
väen toimeen paneva komitea syypää kapinan alkllmiseen. 

RykmenttielI kokooIllpa no kusilflkin sotil aspiirissä olevista 
joukk o-osasl oisln ItnnU-oi näm 'i miesl uvultaalI varsin eJlätasa i
siksi. Niillä ]Juikkakunnilla , JI1is.~ft. Pun n-iscn kanrlin harras
f ~llksia ."lcisl'mmin kannatettiin, olivai rykmenW isommnl 
kui l\ niillä paikkakunnilla, missä. harrastus oli lnim ea mpi. 
Sa ttui loi5in8 1l 0. cWL soliJaspiiristii ei voi t u muodo~laa yhliiiin 
kokonaista r;v l< menttiä. Siinäitl pauksessa olivIlI plltaljoon~ 
ja komppaniat piirin suurimpllna t-akli!liflena yksikkönä . 
'l'un111u useasti siltit, kuin rykm enlit olisivnt olleet olemasso 
vain. paperilla. Myöskin pataljoon,ill a oli liian viihän kiin
tCyttä. koska eri .ioll'klm-osastot pitäjittäin muodostivat kOml)
panioi ta ja plltaljoonia. Kun kom ppaniat mioslllvllltaan oli
vat erisuurui-sia, tulivat -pata.ljoonat niinikään senoJaisiksi. 
Nämä. fl eika.t vaikut.tivat sen, ebN.L komppaniat useimmiten 
toimivat suuremmassa tai vähemmässä mUärässä itsenäisesti 
riiPlmm atta niislä rykmenteislä ja pataljoonista. joihin. oi· 
kca!"'\ aon kuuluiva t. Harvoin \.avataan täysilukuinen, ] 10 
mi ehpn suuruin en komppania. Nii nmuod oin kompPanioilln 
oli Jlyvin tärkeä asema joukko-osastoissa ja kaartin säännöt 
kiinnitläväfkin erityi.stä huomiota niiden pää.lliköiden vlla· 
liin. Komppanilln päälJiköllä oli apulaisenaan n. s. järjestäjä 
ja. heidän alIlisinaan olivat plul oonain ja osastojen päällil!öl. 

EriHäin huolellisesti valittiin Iykki- jo kuularuiskuväki. 
Niimil naulbivat paremplla palkko a kuin ratsu- ja ialkaväki. 

Sääntöjen mukaan hoiti koko maan jiirje!'lyskaar1in 
asioita ylipäällikkö ja Yleisesikunta: näistä Yleifle~ikunla oli 
neuvotteleva laitos, ."Jipäälliköllä taas oli ratkaisuvalta. 

Ylipiiiillikfcij. 

Kallinan a lkswo8 tammikuulla 1918 oli T yöväen järjes
tyska a rtin ylim )lä.nä päällikkönä AE Aaltonen. Asiakir-
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joist,a. ei selviiijJ antoiko Aultonen käskYill järjestyskaartin 
liikekannall e aseil·amisesla. Aaltonen luopui kuiten'lcin pian 
vastuunalaisesta toimestaan ja hänen seuraajak~een nimitet
tiin Eero Haapalainen, joka vain· näennä.isesti oli ylipääl
likkönä. Eräässä. asialcirjassa sanotaan nimenomaan, että 
ylipäällikkönä on venäläinen eversti SvetsllOilwfI, jonka 
alaisina ovat sekä koko Punainen, kaarti että venäläiset sota.
joukot Suo~ssa . S'vetshnikoffin luovuttua ylipäällikkyy
destä sai Eero Haapalainen todella armeijan ~dimmän johdon 
käsiinsä . 'fästä t-oimesta hän erosi maaliskuun 18 p:nä Suo
men KansailNaltuuskunnan pöytäkirjan mukaan. Sittenkuin 
Ka,nsanmltuusk'llota oli siirtYJlIyt Viipuriin-, va'littiin yli
l)ääHiköksi ja: diktaaHoriksi itse Manner. 

Sitäpaitsi oli monella muulla ylipäällikön llimi ja arvo. 
KUll kapinallisten ,koko armeija ennenmain·itulla tavalla oli 
jaettu kolmeell rintamaan, nimitettiin eversti Sveishnikoff 
pohjoisM rintaman ylipäälliköksi, V. Hasu Kouvolan rin
taman ylipääJliköksi ja Bäckm.a.n. iJäisen rintaman ylipääl
likök'si. Svetshni·koffin apu laiseksi määrättiin Hugo Salo 
mela ja. '1'. V. Hyr"kymurto, R asun apulaiseksi R. Roin e ja 
Kosti T am minen sekli. Bäckman,in npula.i seksi Ka.\junen. 
Haapa·jaiscn a\lulaisena oli A. 'J;aimi. 

Y leiSCHi!wnfa. 

JärjcsiyskaarLin Yleisesikunta oli sääntöjen mukaan al
kuaan 5·henkinen. .MuUa jäsen·ten luknmäärä. oli jo 8, kun 
Yleisesikunta kokoolLtui helmikuun 2 p:nä. 1918. Kokouk
sessa pidetyw pöytäkirjan mukaan olivat silloin Yleisesikun
nan jäseninä: O. Kallio, päälli.kkönä, J. V. Holm, sihteerinä, 
F. A. HyrsllY, K. Soisalo, E. Hausen, Robert Riiman, Hnnts 
Kulm, Hant.;; Triip. Helmikuun 6 p:nä tuoli E. Hausen 
Y.leisesikunnan l)äällillöksi ja sen jäseniksi nimitettiin myö
hemmin V. Haukkariutta, L Manninen, K. Torvinen ja. Aug
Wesley. Näist-ä viimeksimainittu määrättiin päälliköksi 
llclmikuun 16 p:nii, jolloin Yleisesikuntaan vielä tulivat 
E. Eloranta, L. Letonmäki, A . Kiviranta, lIL Turkia ja E. 
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Söderlund. Huhtikuun 6 ll:nä täytyi WesJ"yu väistyä kor
kealta lluikaltaan sekä alcntua agitatsionitoim ik unnan lläälli
köksi. '! aipuffius juopp'outeen mainittiin hänen vastusta
jiensa keskuudessa syynä hänen nlenlumiscensa. 

Kun Yleisesikunta helmikuun 12 p:nä j)iiäiti jakannLua 
kahteen osaan, joista toisen a-semapaikkaua olisi Tam!lere ja 
toisen Helsinki , enenoeltiiu sen jäsenten lukumäärä edelleen. 
Yleisesikuntaan miUirättiin nyt lisäksi Ali Aaltonen ja J". 
Helin, jotka yhdessä Hausenin, TriilJin ja Kiimanin kanssa 
siirtyivät 'ramllcreelle. Maali skuussa ja . . huhtikuussa ast ni· 
vat vielä Yleisesikunlaall A. Mi kkonen, A. Taimi ja M. A. 
Airola. Sitten kuin Yleisesikunta oli! siirtynyt ViillUfiin , 
tuli sen päälliköksi vihdoin. E. Gylling. 

Pöytäkirjoissn ei yleensä mainita sy~·tii. näihin henkilö
'laihdoksiin. Muuten pöytäkirjat. kyllä osoitla.vat Yl eises i
kunM:Ssa valli nnCt!n suu rtakin erimielisyyttä. Ylelsesikunta 
niikyy useasti l>ohLineen aivan, viihäpäf.öisiä ja mitäiWmiii 
asioitn, joilla ei ollut mitään sotilaallista merkitystä. Esi
merkki nä voidaan mainita, että Yleise-sikunta eriiänä pu,ivänii. 
sai ratkaislavnkseen pitikö muutaman rou vnn saada 7 litron 
maitoa Helsingin liihettyvillii. olevasta talCkita y. m. Vasla 
helmikuun 10'1>\1110 huomasi Yleisesikunta , ctHl koko h.rök
käyssuunnilelma oli hlndittu sen tietämätlii ja lJäiiUämät,lä, 
ja teki siitä muistutuksen pö.vtäkirjaanllu val>autlaen ilsensii 
kaikesta edesvastuusta tehtyihin crehd.vksiin niihden, jobka 
siis ol ivn t IQsketh\"vat yksinomua6 ylillihilliköll tilin o.~alle. 

Kun. Yleisesikunta helmikuun 18 l> :nä päätti jnkafl Pu -
naisen kaartin kolmeen OSM O, nimittäin (lohjoiseen rinta
mllan, Tampere keskuksena, keskiseen, rintamaan, Kouvola 
nsemapai-kka.na, ja itäiseen rintllmaan. Viipuri keskuksenn, 
saivat nämä. armeijakullnal omat. ylipää'lIikön· asettamat esi· 
kunnat. 

Helmikuun 21 p:nä kokoontui Yleiseoikunn'8n Toimecn
IJaneVa neuvosto, jonka jäseninä olivat K H aapa laineJl , 
M. l ' urkia. K Eloranta ja Aug. Wesle.r. Kokouksessa pidc
tys\.ii pöyiiikirjasla ei voida. päiittäii. mitään erityistä. <tämän 
osaslon toimisla. Neuvostolle oli s. k_ 18 lJ:nä nnnettu \'a l-
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IUlIa kiireellisissä aSIoIssa toimeen l)8nna suunnilelrnnnsa i~
man Yleisesikunnan hillaa, jolloin se oli esikunnalle vnslnull
alainen. 

Laivaston esikunta oli IlIimeltään Suomen Tasa.vallan pu
naisen ·Iaivaslon komitea. Sen jäseninä. olivat huhiikuun 2 
1) :nä. pidetyn kokouksen pöy täkirjan mukaan E. Kulonen, 
puheenjohtajana, M. H jelmmflll, s iMeeri llä, J. H elin" T . Ny
berg, K . A. Eskelin ja K. V. Rolakninen, sola-asia'jn pääl
likkönä. 

IV. 

Kapinallisten asettamat tärkeimmät järjestöt, virka
kunnat y. m. sekä näiden jäsenet, virkailijat j. n. e. 

Sumnell .~osianlklefJl(Jkraattisen pl/olueen pl/olue-
toimikunta: 

Elo, Emil 
Eloralll1a, J<~vert 
Gylling, Edvard Otto Wrlhelm 
H1wpnlainen, Eoro 
Kiviranta, A·ntti 
K uu sin en, Otto Vilhelm 
Lelonmiiki, Lauri 
Manner, Kullervo Akilles 
Sirola, Yrjö Elin s 
Taimi, Adolf 
Turkia, Matti 
Wiik, Karl H arald 

Sllometl sosiaalidemokraattisen plloluelJJl puo{lIe[ohnikuflrwJI. 
foimeenpaneva J.tnnitea: 

Elo, Emil 
Elornn:tn, Evert, 
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Ho.apalaineu, Eero, puheeujoMaja 
Kiviranta, A.ntti 
L ctonmäki, Lauri 
Sirola, Yrjö Elias 
'l'oimi, Adolf 

Suomen Kansallvaltultskuul{l: 
(8. K. V:ll vöytäkirja 28ft 1918 N:o 1) 

Muuner, Kullerv<l Akilles, puheeuljohtaja 
Sirola , Yrjö Elias, ulkoasiain valtuutettu 
Haapalainen, Eero, sisänsiaill valtuutettu. ' /, 1918 sola

asiain valt.ulliettu 
'faimi, Adolf, siSä!ijliain valtuutettu, 8/3 1!}18 sota-asiain 

valtuutettu 
Letollmliki, La~ri, oikeusasiain valtuutettu 
Kivi ranta, Antti, oikeusasiain valtuutettu 
Kuus inen, Otto V1lhelm, valistusa ... iairu vaJluuteUu 
Kohonen, Jalo, raha·asiain valtuutettu 
Gylling, Edvard Otto Wilhelm, raha.-asiain toinen 

luulettu, 8/3 HH8 
J..Jumivuokko, JOiHIll' Henrik, Lyöasinin vulluuteUu 
Eloranta, Evert, mua.talousnsiain valtuutettu 

val-

rr okoi, Oskari, elintarvens iaiUl valtuutetlu; 11/41918 Hak
kinen, Joh llll> WilJehart 

Lilld(IVist, Konstant.in, liikennea.sia1n valtuutettu 
Elo, Emil, posti- ja Iliedotusasiain valtuutettu, 813 '1918 

liikell!wusiain varlluutctlu 
ArjlllUloC, Juho 0.) sosiaaliasiain valtuutettu, 81a 1918 
PärllSinen, H ilja Amanda, sosiaaliasiain valtuutettu, 81a 

1918 
Airola, Ma.tti Aleksanteri, sisäasiain valtuutettu, 8/8 1918 
Karhinen, Hanna, sisä.asiain va'll'uut.eftn. 813 1918 
Arjanne, Juho 0., ylisihteeri 
LeIH~n, '!'uure \Valdemar, sihteeri 
Lehtosaari, Juho Arndl. sihteeri 
r.ail~, Yrjö K., si htoori 



Hurmevaara, Herman, rabaatonb.oita";a. 
Kock , B ., kalls Jia-a,pul'si nen 
.Laakkonen. Adam . kansliartboitaja 
T..ehokas, Vilho, kanslianhoitaja 
Saarinen. USK o, r('ki l>t raaUori 
Raarinen. A ino, rekistraat10ri 

1'1löviien. Päiinet~1J08tO: 

Aa·lIe-Teljo, Ldn, varalle ltlanner, Olga 
Aalt.io, Af i k,ko 
Ahmala. Kustaa, varalle Korhonen, K aarlo 
Aholn, R. 
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AII·ola .• åfaUi Al ek.!'!mteri, varalle Alavirla., Toivo V. 
Blomkvisl_, A. 
Engström, C., vara'lIe Jo ha.ru.sson, Geo rg V1~tor 
Harjula, Abl'uham, va ralle Elving, Otto 
Hu otari , Anton , varalle Murto, Emil 
Hy pcn, K. K 
Härmä, Erkki. vuralle Ojala, L 
Tivarinen. E. K 
Ja'lone~ Heikki, varalle .Lonkainen , Matti 
Jo'kivirta , W. 
Karhinen , Han na , va ralle R il.-konen. Juho 
Karhunen, E . 
-Kiiskinen, A.ura 
Kokkola, A Maelit:. 
Komu , Juho Alfred 
Laakkonen. Adam, varalle Herrala, H ilda. 
Lapveteläinen, 'J'aavctti, varall~ Suariki\'i, Santeri 
I .ehtioon, A. , varalle H ei n(lncn. N. 
Lehto. Augllst R , vara.puheenjohtaja 
Ma lm, H a,nna 
Oksa nen. Yrjö 
Pell>onen, Emil 
"Perttilä, Valfrid. puheenjohtaja 
Rae, R . 

2713- 18 ~ 
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Sainio. J . Y.. varalle ForsMn. Aino Aleksandra 
Salin. Johan Edvard 
Sa lo, E. J. 
Savolainen, Ann.i, varalle Haka la. Kalle 
Siren. AaUo, varalle Andersson. H. 
Tnomi , Onni Alek."an1eri. varalle Mäkelä . Santeri 
Tuominen. Kaarlo. varapuheenjohtaja 
Uurtllmo, V. 
Valo, J. V. 
Weijola, A. 
Vl'santo. K. 
Viita~nllri, J'. T. 
Wihriii., W. 
Virenins, E. I 

Vl1olle, A. 
WnOl·inell. J. K. 
\Vuorio, V. 
Jokinen. \Väinö, sihfef'ri 

8uonwt Ka».wmvallIUlslvun-J1OO UlkoasiaillQOO$lo: 

(S. K. V:n pö~·tiikirja ~lz 1918 N:o 22) 

Sirola, Yrjö Elias, vwltnulettu 
W iik. Karl Harald. sihteeri 
Virtanen. ~iilo. klmsliflnJ}äiillikkö 

Rahja, Jukka., piiii.edustaja Pieta rissa (812 1918 ~:o 26) 
Pukka, V .• päliedusUijtln apulainen 
Jalava, H., pääooustajan apulainen 

Valpas·Hänninen, Edvard, V~niijäD ja Suoml'n a;:.iain sel· 
viltelykomih:an jäsen (1l/2 1918 N:o. 28) 

Gylling, Edvard Otto Wilhelm, Venäjän ja Su"Omen 
asiain selviHelykomitean jäsen (11/"2 19118N :o 28) 

Arjanne, Juho 0., Venäjän ja Suomen 8liiain selvittely· 
komitean jäsen (11/2 19] 8 N:o 28) 
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Kirves, Juho, Venäjän ja Suomen asiain selvittelykomi. 
lean jilsen (1l/2 1918 N:o 28) 

Tokoi, Oskat'i, Venäjän ja Suomen asillin selvitt-elykomi-
lean jäsen (19/2 1918 N:o 4]) . 

Wallenius, AUllu, edustaja Ruotsissa (12/2 19'18 N :<J 29) 
Usenius, Arthur Fredrik , edu~taja Ruotsissa 
Nuo.PtevlI, Santeri, edustaja P olljois-Amerikan' Yhd ysval· 

loissa (l8/2 1918 N:o 39) 

Rahja, Eino, sota-asiain komisario Piet arissa (18/2 1918 
N,o 39) 

Wikman, Abel, virkailija Pietarin pllssitoimistossa (26/s 
1918 N,. 81) 

'l"orniainen, Edvard, kideellrvaihtaja P ietarissa 

,sventorzetski, virkamies 

SltQmen KWManvalJ.u.!lsklmtlwt Si.qiiasiainosasto: 
(S. K. V:n pö:riii,kirja, 2/21918 N:o 16) 

Haapalainen, Eero, valtuutettu 
'l'aimi, Adolf, valtuu'tettu 
Laaksovirta, Einori , va.ltuutettu 

Abkelin, Yrjö Esaias, siviiliasiain hoitaja (6/2 1918 
N, 0 23) 

Gyl\jng, Edvard Otto Wilhelm, raho-asiain hoitaja 
Malm, Hanna osaston sihteeri (11/219 18 N:o 28) 
H eimo, K. A., osaston kamreeri 
Karhinen, H anna , osaston tulkki, sihteeri 
Parviainen, Lydia, osaston tu:lkki , sihteeri 
PohjaviLre, Emanuel , apulainen 
KotijiLrvi, 'Ilmari, jllltendenttihallitu.ksen johtaja 
Watunen. Juho, Uudenmaan läänin valtuuskunnan pu-

heenjohtaja (19/'1 1918 N:o 41) 
R eino, 'Otto, Uudenmaan läilnin valtuuskunnan jäsen 
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Johansson, Georg Vi ktor, Uudenmaan läänin \'altu uSKun
na.n jäsen 

Aalto, Artturi , Uudenmnan lä.iiniu valluuskunnal.l jiil:teu 
Kirjarinta, Jalmari, Viipurin läänin valtuuSK unnan pu

heenjohtaja. ('nl'.! 1918 X:o (6) 
TuolUola, F" ylei9ten töiden· valt uutettu TurUlJsa 

Meri luoto. B.. !Iihteeri 
Hä.mäläin en. ARPO. sihteeri 

S/wmen KamanVaUII!(sf.,nfl,lOn Oi.keusasiainostUto: 
(8. R . V: n !Jöytäkirja ~ 1 /1 19 18 N:o 11) 

Letolllru ii.ki, Lauri, valtuut.ettu 
K ivira nta, Ant.1 i, valt uutettu 
Varto, Tyko, esittelijä ja kao,9 lia.upääll ikkö 
Vihersalo, Elviir3, ekspeditööri 
-Raitio, Elin , ekspeditöörin apulainen 
Forsell , Hilda. ckspeclitöoörin 811ulainel1 
HY\'iirinen, L. S .. si hteeri, kanslia npiiiilli kkö 

Huotari , Anton., lai nval ruisteJukunoan puheenjohtaj a 
AiroJa. lIi atti Aleksanteri. lainnl.lmistelukuonaD puheenj. 
Aronen, .Juh'Q Nesto r, lainvalmiskl-lukunnan jäsen 
Arjanoe, Juho 0 .. lall1tvalm isl el ukllooan jäseo ('lIz 1918 

Neo 16) 
L aa.k.sovirta, E inari . lainvalmist-elukunoan jlLsen 
Jokinen, Wiiinö, laiuval mistelu kunnan jäseu. jaoslon PUo 

he('nJoh ta.ja 
Huotari. Anni , lainval mistel ukunnan jäsen 
P ärss inen, Hilja Amanda. ltl.i nva1mi8telukuon~1n jiSen 
Hakala. Ka)le. lainv8l1 mistel llkunnau jäsen (t6/s ,1918 

N:o 81) 
Vf'hkamäki , J . H .. laiuvslmislelukuD.n.ao si hteeri 
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K urkoJa, 'rOh-D, laiDvalmi .. ielu kunoan ,.i hteeri 
H a.rvala, Kaarlo, vallankumouk sell iseu y lioikeu dcll pu

heenjohta ja (13/a 1918 N;o 68) 
Lehto, August, vallankumonksell isen y lioikeuden jäsen 
Lapvetc!ii.inen , 'l ':lavetti. vallankumou ksellisen ylioi keu

den jäsen 
Laakkonen, Adam , vllll!au,kumou k ~e!ti8en y lioi ketlden 

jäsen 
T uominen. K uarln. vulhmKum ouk.sellii;en y lioikeuden 

jäsen 
J"()kioou. A lmn ', valrllnkumouk~el!iseu, yl ioik end Nl jäsen 
P ielikiiiu('u, T llhvo, vfllllln·kum()uk~ellisell ylioikeuden 

jäsen 
Vartoo ~\y ko. vallankumouksellisen ylioikeudell jiiSf!D 

J äm"'()ll, 1fRt ti, vnlla nkn mo uksell isen ylioi kctl(l ctl .iäsen 
.TohBlls:-on. Ri('bard. vallunkumollksclli.o:;en yl ioi-keuden, 

yleinen i!~·.dfäJä (G/3 1918 N:o 59) 
K r istinnwn. S Vi:1l E ., vallAuk umouk sell isell y lioikeuden 

sihteeri 
'J'antt u, Kasperi. vlllllln kllmouk..,ellisen yl ioikemlen gj b~ 

teeri 
Kajava, Väinö. val,1a nkum oukseHisen y Jjo i keudel~ rekist. 

rawtool'i 
K orhonen. hL . H elsiDgin l{l1rjtu ~huoneen neuvoEl olI ko· 

misario (6/2 19'18 N:o 23) 
Nurmin(,ll, H .. J .. Helsinogi n RurilllRhnoueen Jleu\ oston 

varakomisnr;o 
Lebmllsko9ki. J nl mal·i . Bl"!"ingin TJiiii.Il;nva.llkil nn neu· 

vQSton komi sa rio 
For~l 1. .Tohan. Frehingin Läii.ni nvfln ki la n nt'lIVQston 

komisario 
\Vuoren maa. K. A. F., K oivulan Kasvatlli~ l a it-oksen ko

misariO 

Ahti, }"., vankeinhoito:di'hllllituksen komisa rio 
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Suomen KatWaI~valf~'klNJ1,nan VaUstusasiaitIQ.<;as /Q: 
(8. K. V:n pöytäkirja 9/21918 N:o 27) 

Kuu8inen, Otto Vilhelm, va,ltuutettu 
Pär..ssinen, H ilja Amanda, kansakouluasiaiu hoitaja 
Pär.'lsinen, J aakko. KOllluneuvo~ton kansakoulu8siain, 

jaoston puheenjohtaja 
Salmi, Hulda, Koul uneuvoston kunsak0111uasiain,iaoston 

jäsen 
Penttinen , R .. Koulun euvoiiton kansakoul uasiainjaoston 

jäsrll 
Laine, Yrjö K., KouluneuvostNn ka nsa koul llasiain jaos

tao jäsen, si htoori 

Suomen /{anJUlnvaltulIskutman Ra/Ja-,Q$iainosas/,Q: 
(8. K. V:u pöyfäki.rja 81 /1 1918 N:9 12) 

KohoIlen , Jalo. valtuutettu 
Gylling, Edvurd Otto Wilhelm, valtuutettu 
Ku piainen, A.lpo, sihteeri (26{2 19i18 N:o 52) 
Vaivaune, V. H. , sih,leeri 

i Hurmeva.ara, Herman , kamreeri 
Sydänmaa, FallJIY. rahastonhoitaja 
Perttilä, Valtrid, toimitsija 
Vilske, E., toimitsi,ja 

'1 'rorll'iainen, V. , kanslisti, tulkki 
Raitanen, A. , ekspeditööri 
Komu, Jllho Alfred , r~vilsori 
Saarikivi. Saruteri, reviisori 
Kuittinen, .T., rekis'traattori 

Kellosa:lmi. Feliks Em.il , ma.k$ukoruttol'in johtaja 
Valkama, Arvo, maksukonUtol'in apulaisjohtaja 
UaHsson, E. G., maksu konttorin ulosanto-osaston jollta.ia. 
Sevelius, V., maksukonttorin vast;aanott-O-o.~ast-on johl..aja 
Ahlmlln. V .. maksu koll:tlorin Ilää.kirjan tilien, hoitaja 
'reIjo, Kyösti. maksukontionn päiv1imaksukirjan hoitaja 

• 
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Salonen, V., maksukonttorin ffillksumääräyst.en täyttäjä 
Ravander, A., maksu konttorin diaarion hoitaja 
Tuominen, Saima, maksukonttoriIlI todisteiden kirjoittaja 
Böök, Fanny, maksukoll1ttorin ulosanto-osaston apuluinen 

Virkki, Mikko, Suomen Pankin· valtuutettu. P ietari n 
konttorin' hoitaja (28/3 HH8 N:o 84) 

Haapalainen, Heikki, Suomen Rahapajan kQDlisario (':>1:: 
19 18 N", 22) 

Annoin, J., Helsingin 'J'ullikaruan n komisario (6/! 1918 
N:o 23) 

Blomqvist, Alfred , ~I~ullilai toksen komisario (&12 19118 
N:o 26) 

Lindholm, Karl.l'ullineu\·o~on jäsen (18/2 1918 N:o 30) 
Kangas, Knui, 'fu llineuvoston jäsen 
Paananen, Juho, Tll'1!i neuvoetQu jäsen 
Sjöho!m, Gustaf. Tullineuvostoll jäsen, vapau tettu ( l/S 

1918 N,. 55) 
Hel lbom, Konrad. 'l'ullineu\'oslon jäsen 
Kekara.inen, P .. 'l' ullineu voston jäsen 
Salmela! A. , TullinellvostoD jäsen 
Huotari , Anton. Suomen Pankin johtokunta ('/2 1918 

N,o 97) 
Virkki , Mikko, Suomen P ankin johtokunta 
LaakliJOvirta, Einari , Suomen Pankin johtokunta. 
E ksledt, J., Suomen Panki n johtokunta 

Aal.lonen, A., Turun ja Porin läänin verotu<slautaku nnan 
puheenjohtaja (26/s, 1918 N:o 82) 

Annaia. Wa lentin, Turu n ja Porin iiiänin verotuslauta
kunnan sihteeri 

Tuomola. T .. T., Turun ja Porin läänin verotuslautakun,. 
nan jäsen 

Leino, J.: Turun Ja Porin läänin verotuslaulakunnan 
jfuJell 

Eklund . .T.. Turun Ja P onn lii,ii.niu verotuslauta kuDnan 
jäsen 
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Mel'ika,ri, lf., 'l'urun jll Porin, läänin vero"buslautakuunan 

v<ll'ajäsen 
Ahlström, A., Turun ja Porin läänin verotu'iJauiakunna n 

va 1'ajä.sen 

'fervo , S., Viipurin läii.uin verotus laulllkuDU;lD puhet!o· 
joh,taja 

Suurhaasko, J.. ViipU!'in läänin verotuslaulakunnan 
jii~eu 

Klei mof[j, A., Viipurin läänin verokl slautaKUnlWIl jä8en 
Reli n. K. v., Viipurin läänin verotusJalltakun na.n jäsen 
·Kurvinen , P. , Viipurin Hiiinin verotusilmtakUltllan jäsen 
H ämäl ä inen, H. , Viipurin HUillin vel'oiuslauta kun nan 

v!ll'lljäsen 
Kaario . • l ., V.iipllI·in läänin verotusla n l~)kunnall vara

jäsen 
Lindberg, \V. , Viipurin läänin veIottl~lauhlkulllwD vara,. 

jii~en 

Su.ometl Kml$O]Walt'l lIskunnal1 TyijuRiai'lwsaslo: 
(8. K. V:n pö;däkirja 29/. 1918 N:o,5l) 

L umivuokko. J ohan H enrik, vall uutet.tu 
Murto, Emil , esittelijä, TeollislIl1s·asiain valvoja (ll/z 

19]8 N:o 28) 
Haut io, V. , TeoJlisuu.i.:asiain valvoja, sihfeeri 
Puttonen, \V. , esiftelijii, Meri a;;iain vah'oja (13/2 191 8 

N," 30) 
Lindberg, J., Meriluiain valvoja., ~ihteerj 
.M.a.ttila, A., Meriasiain val voja. sihteeri 
Törmälä. T eemu. Kauppa-asiain valvoja 
TÖ,·mäHl. A .. ]{Il.I1PJla-asiain .sihteeri 
P ietikiiinen. J .. Yleisten töioen valvoja 
L ahti, R. , Yl eisten töiden vai v.oja , siMeeri 
I.ellokas, Vilho, Sosiaalifbiain valvoja 
P erflil ä. Valf,·id. ]",1101si-.in Mr]"r ll,knlklllaitoksen valtuu

tcttll 



Saxman, B .. sihtf:cri 
Raapio, Y., si hteeri 
Rock. A., kanslian hoitaja 
L'Iakso, H.. kanslianhoitaja 
'r irkkonen . :Iussi, kanslian-hoitaja 
'Piera , E., kielenkääntäjä, 
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IJaiho~ R, metalliteolli,suuden jaoston puheenjoMujn 
Långs\.röm, H j., metalliteollisuud en jaoston jilsen 
Linden, V. , metalliteollisuuden jaoston jäsen 
Aaltio. M .. Olt"talliteollisnuden jnoston jäsen 

Wihriä. 'V .. paperi. jn puuma ssH~eollislllHlen jao.;;Lon pu-
hoon jolltaja 

Rinne, J., poprri- ja Jlun mu-"s3!collislluden jaoston jiLsen 
AaJlo. FI' .. paperi- ja puumassateollisullden jaoston jäsen 
Rissanen. E. , paperi- ja pUllmnssatrollisuuden jaoston 

jäsen 

,Jiir"ii, E., kirjnlcollistlllden Jauston Jluheenjohtaju 
V('utola, V .. kirjnleolJisuuden jllostOll' jäsen 
Martin, v., ki rjnteollisuuden jaoston jäsen 
J 'u!ila. V., kil'.iat('ol1i~ut1den jao~ton jiiSen 

K All'ka r i. ]{ .. puu· Jtl "a h:1feolli;:tl\Hlen juo;,ioll puheen-
joJltaja 

Murros. P .. J.. JlIllI- ja sa hnleQlIi SlIlIdcn .jaoston jäsln 
Si lloIn, A .. pt1tl· jn .~fl hutcollisuudpn jaoston jäsen 
Hl'kkala. Tt. A .. puu - jn ~fl h rdeolli~llllden jaost<>n jäsen 

Hiirmä. Erkki. rak(lnnn"l{'o11i~uua(>1I jflo;,!on pnhf'('njob-
laja 

H f'llqfen, K. rllk(>nnn~leollisu l1 del1 jllo"tOI1 jäsen 
Suvanto. Ti" rHkennustcollisuutlell jaor;'\on jäsen 
Saarinen. H .. rAKf'nnll"teoJlisl1IHlen jao,,!otl jä!'en 
I Rino, E .. rakplll1u,,!('olli."-uu d rn jflo~\on jäsen 
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Paasivjrla, H ., pukll- ja kenokäteolli.suuden jaoston pu-
heenjohtaja 

Hirvonen, P., puku- ja kenkMeollisuudeu jaoston. jäsen 
Pelt.ouen, E., puku- ja ken,käteollisuuden jaoston jäsen 
Terho, A., puku- ja kenkäteollisu uden jaoston, jäsen. 
Kokkola , A., puh- ja kenkäteolli .~Ullden jaoston. sihteeri 

Räsänen, A .. sekalaisten töiden jaostoll' puheendohtaja 
R ant.anen, v., sekalaisten töiden jaoston jäsen 
Ekholm, E., sekalaisten töiden jaos ton jäsen 
Lehen. G., sekalaislen töiden jaoston sihteeri 

J alava, Oskari, yleist.en töiden jaoston jäolcUJ 
Lehtinen, E., yleisten töiden jaoston sihteeri 

Paasivirta, H., sosiaa·ljjaoston jäsen 
Sjösten, sosiaalijaoston jäsen 

Kauppinen, 0., kauppa - ja liikenrnejaoston jäsen 
P il·honen, Y., kauppa- ja. li ikenne.iaoston jä.sen 
R OTIO. F .. kauppa- ja Jiiken nejaost-o\l jäfoen 

Vuolle, A., kutomateollisuuden jaoston puheenjohta ja 
Salo, K., kuioma,teollisuuden jaoston jäsen 
Meriä, V .. kutomateol1islluden jHOi'ton jäsen 

H ol m, K. N., laivojen luovuluskomitean jäsen 
L aa,kso, J. A .. laivojen luovut.t1~komitean jäsen 
.Ki rv~-". ,J. , laivo,iun luovnl:llskomitean sihteeri 

J ansson, G., l!livflvii.estön jaoston jäsen 
Eskelinen . K .. laivavåe~lön jaoston, jäsen 
Salokannel, K. K , lllivavä-est.ön ja08ton jäsen 

U8"ki. T .. työnvälit.~·skef'ktl$toimisto 

T uovin.e.n ..• l ., tilastosihteeri 



75 

8umn~n K alfS(ltwalt"uskullnafl MaalalQIl-8asiainoso.,'o: 
(8. K. V:n Jlöytäkirja ·f"!. 1918 N:o 20) 

Eloranta, Evert , valtuutettu 
Lepola, Kalle, ylivalvoja 
Mäkelä, Santeri, apulaisvalvoja 
H uttunen, Pekka , 81)Ulaisvalvoja 
Pohjola, J ., sihteeri 
Laine, J. , sihteeri 
Rikman, Ty;-" lle, ek.,;peditööri 
Helkiö, L .. ekspeditööri 
Uoti, L., kalllslisti 
Aalto, .J .. ksu",listi 

Lehklsaari .• ruho Arndt. metsähallituksen ylivalvoja 
H äkkinen, Samuel , me!sähallitllhen rahastonhoitaja 
Lindroos, K. A .. metsähallituksen apulainen 
J...ehtinen. V .. mel~i\hallituksen matkllkasööri 

P al'kkincn, E., maaumitla.ushaJliluksen I)iirustaja 
Koskinen , Mandi. maanmil:taul'halliluksen piiru.staja 

Siren, Aatto. mstl ll viljeJyshallil uk-en ylivalvoja 

Mäki , Jaakko, asuLushallituksen ylivalvoja 
Haka lll, Kall e-. asutu~hallihl kaen sih le-eri. raha!'tonhoi· 

taja 
Kahila, rJ~. , asutushallil-uksen virknblojf'n piiri!l)ie ~ 

Manninen. P. , asulushallituksen virkntfllojen piirimies 
Ohdake. A .. 1I"\It\l!'hallit\lk~n virkatalojen piirimie;; 
Packalen, K allp.. a'''utu$hllllituk~en kirjllllpit.äjä. 

Suomet/. K allsanvallm'8k IUIt1.(ttI, Elit~lf1'rvea8i4jtl().w.qlo: 

(8. K. V:u pöytilkirj8 26/ .. J918 N:o 52) 

Tokoi. O;;kari , valtuutettu 
Kohonen. HUilua. o;<:1$;ton ji.i~en. kOl'tt·i . jA anomUl'O"Hstou 

johtaja 
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Ht'ikki nen, J. V .. osaston jäsen 
.1 ärvisalo, J. E., elinl{\t'vehal\itokscn johtaja 
'11uomi, Onni Aleksanteri. toimiston johtaja 
H akkinen, ,Joha n WiIlehar! , hankinlaosllsioll johtaja 
K iiskinen. Allrn. raha-asiain hoita jfl 
AJnHlvi st. A". ])ijilsihlceri 
l~ac, Hilja. si hteeri 
.l liurln})!. Emi l. sihteeri 
Aromllll. Emanuel. loi mit.si j:; 
Ah malfl, Ku .~18a. toimitsija 
l lindberg. V. V. , Ilninnlua1:öiden valvoja 
Aholn, J .. kanslisti. kortti_ ja kaavakejaoii lon hoi taja 
Takaln, Aill'O, kanslisti 
Hnimo, :'M'auno, kanslisti 
l(ol)On~n, Elsa. knn~Jisti , tilasto-os<lst.on joht.a.ia 
Laine, Matin. knn>:<lisli 
Henrik sson. A .. konHoripäällikkö 
H:vt'~k.\' , Y .. konttorin pulflinen 

Völisalmi. Heikki . kn1l1lpfHlsiflmie:s Piti1a r issa (2~/~ 1918 
N:o 46) 

Kain lnuri, V" eli D'inrveasiain nwfkn-n$iamies 
Kn uutinen, K, tulIaajA 
VrimAn, K . G .. tulkki 
Vnon>llsnlo. V. N .. mntkustll\'A komisario 
Suominen, R .. Asia mies 
Ullsiniemi, J', A .. Alliamie;:: ValkeASAarcllA 
Antikainen. K .. a."iamie~ Viipurissa 
H uome. H uuko, AsiAmies KOl1volaf;8f1 
RuhtA , Vihtori. asiamies R ii himäellä 
H nb lo, K .. asinmip-II Tampeff'cll n 

SU()IIICII Kal1sanvoltuuskuflflaJl. LiikcnfI.ClIsi,fI ino-sa.slQ: 
(8. K V:II 1)ö,diikirjn !!.ul, 1918 N:o 4) 

TJindq vi~t. R ODsblntin. vnlhlut-etl n 
rr örmi.ilii. 'l'-ceml1, rllutntei t.h·1l raha-asiain komisario ('1./2 

19 18 N:o 17) 
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Ojanen. H., rHutateilt{'n rllha-asiain lwmi63riOll :l\lulainen 
At'v;nen. f+~ rniL rattluteitten ralHl -asiuin .r!ikomisario 
Kostiainen. V .. rautateitten kllmreerikonltorin yJikomi-

sarto 
Helle. A!'IllflS, l"illdllloilten yleinen avustaja 
Rönkil , .J . '1'., apulainen 
"Koistinen, V iiillÖ. kan;.:listi , 
Met~UrtlnbJ, K A .. 1:I f'].!'ingin aseman liikenneoiJ:!lslon ko

misa rio 
Vidgren. A. J .. Ih:J"i ngin asenwn lii kenneoSlIston vara

komisorio, \'uPu llteltu ( 1 /~ 19.1 8 N:o 14 ) 
8 e10311 , H.. 8 elsi ngi n a~emnll liikenhcosllston varakomi 

sar JO 
Ahonen. K., Helsingin asema n liikelln eO$sston varJlkomi-

881';0 

Rahja, .J :lIlkko. A ('I~ i ngin asemun koneos,l,ston kom isario, 
ylivalvoja 

Ah lqvist. G. A., Hel.~in;gil1 IH,cmflll koneosaston vn rakomi· 
saria 

Koi\·jslo, J ., H elsingin asemnJl kouepnjun komi8l1 no 
Koskinen , K., rataosaston yli valvoja 
Niinivaara. Albert. toimisto· .i« liikenlMlOsaslQu ylival

VOji~ (u/2 val>Ruteitu) 
.1alo, Juho. toimi~lo- ja liik('n nl'Osuijlon ;yl ivaJ voja (1:"/2 

vapaut .. ttu) 
Honkavaa ra, :E .. toi mislo-oaaslon yl ivalvojn (UI,,;! 19018 

N,. 35) 
Metsärantofl , E. A., liikenneO$as1on yliva Jvoja 

J ärvinen, K . A .. matka komisario 
La iho, K. , maj,ka konlisa rio 
Bl offi(!vis t, A ugust. matknkomisario 
Ol in, A., matkakomisa rio 
K eto1a, '1'. 1.. , matka lwmisa rio 

Forsberg, 1i:mil. faula t ieneuYOstoll jliaen elJ/1 1918" N:o 9) 
Sivenins, Arlt ur. rau16tieoeuvosLon. jö.sen 
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HOrp]lU, JO,. !'aulatieneuvoston jäsen 
MYl'sky, il .. , rautat,ieneuvoston jä.;;en 
Salminen, J .. r!llltutit'ueuyoston jllis.:D 
Lehti, V., rautatieneuvoslon jäsen 
Häggman, V., rautat.ieneuyoston jäsen 
l'nomiko.ski . Jukka, t'autalieucuvoston sihteeri 
Kronkvist, J.Jahden- Riih imilen-HämeenJinnan rata-

piiiillikkö (8/4 1918) 

Snomen Ket/lsanvaU,,!/.S!vuntw.n Po.~ti- ja Uedotusasi~lin

osastA>: 

(8. "K. V;n pöytäkirjn 1/2 19J8 :N:o 14) 

Elo, Emil, valtuutettu 
Saukkonen, H .. kanslisti 

Hellman, Arthur, puhelinla.itosten yli valvoja 
Domunder, Väinö. Hufvud stadsbladetin valvoja 

Paasivirta, Viljo. postineUvoiiton puheenjohtaja (8/21918 
N,o 18) 

'l'urunen, A., postineuvosion sihteeri 
Valo, J. V., postiU-p'l1voston jäsen 
Nieminen, Hj. A., postlneuvost·on jäS~ll 
Ahmala, Kustaa, postineuvo::iton jäsell 
Aromaa, J. 0., postinenvoston jä.<:len 
Eriksson, O. R., postineuvoston jäsen 

Aleksejeff, Th., liikenneosaston johtaja (°/2 19 18. N:o 27) 
Vanhanen, Onni, H elsingin jlostikonttorin postiekspcdi

Wöri 
Kiviaho, Akseli, postisäiisWpan<kkineuvoston puh~enjoh

taju (ei saapunut) 
Holopainen, ,T. P ., postisäiisWpankkineuvoston puheen

johtaja (,s/3l!)I8 N:o 68) 

Salin, J ohan Ed'vard, Tiedonantaja-lehden Päätoimittaja 
Alavirta, Toivo v., Tiedonantaja-lehden piiätoi'mittaja 
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Karvosenojll, Tiedonantaja.-lehden flfHltoim ittaja 
Laurikainen. F. , '1'iedonnnhl ja-lehden kielenkääntäojä, 

StrotlU'11 K ansallV(lUU1lSkUtmlUl PruI;IUYtatloritl virl/.8Io: 

Turkia r Matti, prokural\ltori 
Aroncn, J uho Nestor, sihteeri, apulainen 
lläkelä, Urho, kanslisti 
Virtanen, TC, yJim. kanslisti 
Saaristo, Y _, v. 1. ka nslisti 
O.~tma n , Murtta, ekspeditööri 

Kirjapai.IQtl, sitQIIIQt~ ja I«lon hQif,(): 

Kurko, J .. komendanlti. 
Visa, V., talon ja kirjapainon valvoja 
Pa ko, 0 .. talon ja kirjull1li non valvojan 81lUlaiof'n 
Virtanen, 11110n ja kirjapainon vah'ojan apIIlainen 

R eT.- i$traatlQ,;kontlQri : 

Vuorio, Arvo, kanslisti 
Nurmi. Eino.kanslisti 
Saarinen. Usko, kanslietj 
Saarinen, Aino, kanslisti 
Smat, Ragnhild. kanslisti 

Työväen järjestyskaarti: 
Ylipiiäfl1/stö: 

A.altonen. Ali. ylipäällikkö 
Haapalainen , Eero, ylipäällikkö, eronnut (1813 J918 

N '0 74) 

'raimi , Adolf, ylimmiin !l1iiillystön ju.<:en (2°h J918 
N:o 76) 

Jeremejefr, ylimmän Jläii.l1ystön jäsen 
Eloranta, Evert, ylimmiin pälilJystön jäSC'll 
Rahja, Eino, ylimmän pääll:,<'stön jäsen 

Sve1sllOikoff, eversti. pohjoisen rintaman .vJipäiillikkö 
Salmela, Hugo, ylipä..111ikön apulainen 
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H ,vrsk .YIl't'u rto, T . V" yli päällikön apulainen 
D asu, V .. keskisen rintnman· yli ptiHJlikkö 
R oi ne, R., y lipää-llik(io a.pulainell 
Tamm inen , Kosti, y-l ipiiäll ikkön apulainen 
Bäck mull, itä isen rin t'8 mfln yl i-t>iiäll ikkö 
.;Kaljunen. ,d ipäällikön apu lainen 

}' lei3esiklMlta: 

Ka'llin, V" päällikkö. 2/2 1918 
Holm , J . V .. si hteeri 
Hy rsk :r . F. A.., jäsen 
Soisalo, K., jäsen 
Rau soen, E., jä~cn . 6/2 lIH8 päi:i. lIikkÖ 
K iimo.o, Robed , jäse lJ 
Kulm, Rants, jäsen 
Tri ip, Hauh. jäsen 
H aukka l'intta. V .. jusell 
Ma.nn inen. J .. jäsen 
TOf\,jnen, R., jä"en 
Wes!ey, August, jäsen, L~/2 1918 !)ääHikkö 

.1':lorantn, E vert, jäsen .. 
Letonmäki, Lauri, jäsen 
Kivira nta, A ntti, jä.<:en 
1'ur"kia, Matti, jäsen 
Söderlund, E. , jäsen 
Aa lton en, Ali , jäsen 
H elin, J ., jäsen 
Mi kkonen, A. , jäsen 
T a.imi, Adolf, jä.sen 
Airoln. Matti Aleksanteri, jäsen 
Gyll ing. Edvard, jäsen, hllhtik. päällikkö 
'Rei mo. K . A .. y l ikamree ri 

Lai.vaslQn esikunta: 

Ku lonen, K , pu'hecn:,iohta.ja, 
Hjel lllman. H .. si,hteeri 



Helin, J., jä.sen 
Nyberg, T., jäsen 
E skelin, K. A. , jäsen 
Hot-akainen, K. V., päällikkö 

v. 

8l 

Sosiaalidemokraattisen puolueen sanomalehdet toimit
tajineen y. m. 

Helsinki; Kuluttajain Lehti, Kulutusosuuskuntien· kes
·lru.slj.iton ä.ä.nenkannaUaja, Väinö Hupli , pää.toimittaja, J. W. 
Keto, vastaava t.oimittaja. 

'f yömies, J, K. Lehtinen, vastaa.va toimitt.aja., 
Työnva.lta, Sosiaalidemokraattinen j,ltalehti, Vihtori Ka

ilODPD, vastaava . 
Häme<:olinns: Hämeen Voima, Sosial idemokratinen työ

väen lehti . 
J yväskylä, Sorretun Voima. 
Kotka : Et.eenpäin , K ymil)laakson. työväen äänenkannat

ta ja. 
Kuopio: Savon Työmies, T . Taiorio, päMoimittaja. Edv. 

Halonen, vastaava. 
Lappeenranta : K ansan Ääni , Etelä-Saimaan ja sen ym

päristön sosialidemokratien äänen-kannaUaja, O. A. P aappa
nen, \fastaava, Emil LeMo, päätoimittaja. 

Mikkeli : Vapaus. 
Työläisnainen. 
0111u : Kansan Tahto, Yrjö M.ä.kelin , vastaava toianittaja. 
Pori: Sosia lidemokraatti, Frans Koskinen, vastaava toi-

roihaja. 
'rnmpere: Kansan Lehti, Antonl Huotari, vutaava. 
Työkansa, Kristill isen työkansan ää.nerukannflifaja. 
Työläisnuoriso. 
Turku : Arbetet, Organ för F inlands sosiaildemokrat,i sH:a 

pa rti 
Sosialisti. 

2718-18 G 
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Vaasa: Vapaa Sana, Sosialidemokratinen työväeulehti. 
S. Teerimä:ki, vastaava. 

Viipuri: Itä-S uomen Työmies. Oikei5toso~ia listinen ilta
lehti, Vilho V. Viitanen, vastaa.VB. 

Työ. 

Luettelo UlUIlJ.amissa sos.-clem. sa1iQmalehdi.ssä v. 1917 ja 
myöhemmiil e.siintlllleislä kirjailijoista ja Aeidiin 

nimimerkeistääll : 

Työmiee: 

Ali Aaltonen 
J . A~lio. J. A-io 
Mikko Ampuja 
J. N. Arouen 
'f. Bryggari, T. B-i 
Elvurw Wi.llmao .. Eloranta 
Evert Eloranta. 

E. E-ant-a 
'\Voitto Eloranta, W. 

E-(t)a 
Joh. GeblKtrd, Joh. G-d 
Edvard Gylling. E. G. 
Eero Haapalainen. E. H. 
K. Hakala, K. H. 
H. R. Halli 
Aatu H alme 
Helge Halme 
Aleks. Halonen , A. H-nen 
K F. Hellgren . K. F. H. 
J. Helo 
J. E. Hissa 
J. W.Holm 
E. Huttunen 
Toi\'o I nkinen 
K. E. Jaa·kkola 
G. V. J ohansson 

J. JoOkill-en 
H. P. Kalervo 
Kalle Kankari, K. K. 
K Karila 
Kössi Kivi: 
A. Kiviran.ta, A. K-ta. 
Jalo K C11wnen 
Yrjö KoUlu 
J us-si Kujala, J. K-Ia 
O. V. Kuusi nen, O. V, K. 
Lauri Laakso 
Y. K. Loine 
J. LankU n, J. L. 
Maiju Lassila 
J. W. Lahtnla 
G. L ehen 
Svante Lehtonen, Sv. L-n 
Kalle Lepola 
Sulho Leppä. S. L-ä 
Emil Lindahl 
Juho Heikki Lumivuokko 
(J.) Hj. Malmström 
K. A. Manner, K. M .. Kam 
Rauha ~.rarkkane!l. 
M. Martua 
Sa-nreri Mäkelä 



Em il Mäki 
A. OrjatsaJ.o 
W. P erttilä. 
\Väinö Pesola., W. P. 
Jussi Pietikä.inen 
Eino Pihl 
J. Pärssinen, J. P. 
Hilja Pärssi.n.en, H. P. 
Olavi H. Puro, O. H. P. 
Jussi Railo 
Toivo Raita 
A. Rantala. 
Irmari Ranoomala= MaUu 

Lassila. 
Kao..r:1-o Saari 
E etu Salin 
Leo Salmi 
LJuri. Salmi 
Emil Sara 
Miioo S'i1ianpää. 
Aatto Siren 

Yrjö Si.rola. Yrjö S. 
J uho Stenvall 
J . A. Suomela 
J obn Svallljung 
E..-3a Tanskanen 
Iivari Ten·on..ell 
Hilja T ihlä 
O. Tokoi, Q. T. 
Ed v. Tomiainen, E. T. 
W ilho Torniainen 
Onni T uomi 
Matti Turkia. 
K alle Tähtelä. 
Selma Uusi.oksa 
A. \Vahteri 
J ussi. Wa·tanen 
K. W. W aulo 
Aapo Wesikko 
W. Wihriä. 
Karl H. W iik 
W. W uorio. W. W-<J. 

K-all"San Lehti: 

Auku.;ti 
Box 
Esaia<; (Yrjö Esa.ias Mäke

Iin?) 
JOl1t~i 

Noruo 
R. 
Tramp 
W.W. 
O. \V-o (Otto Wuorio) 

Arbete' : 

A. Wallenius, A. W-s A. Ahlström, A. A. 
, .:..0 

Helsingissä, 20 p!:iivänij heinäklluta 1918. 

Tutkinloasiain päällikkö, 
Majuri Gustaf Aminoff. 
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E emeli Niemelä.. 



Helaingi88i, Suomea Senaatin kirjapain088a 1918. 
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