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tKUMPUJ [N V1RJ 1+ 

Kumpujen virsi, kuolleiden VITSI ••• 

Raskaana ruhjottu runoni soi. 
Aurinko läikkyy ja suvetar hymyy, 
mutta, ah, minä en hymytä voi, 
päähän kun ahtavi ankarat muistot, 
muuttuvat mustiksi vehreät puistot, 
turtuvi mieli, mi ahmaten äsken 
valoa, ilmaa ja nuoruutta joi. 

Kuoleman kevät ja kuoleman kesä. 
Unhohon jäisikö, häipyiskö nuot? 
Eivät ne unhoitu, ' eivät ne häivy, 
metsien kummut ja liejuiset suot, 
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soraiset kuopat ja rinteet ja mäet, ~~ 
eivät ne muistosta häivy, ei. Näet \l @ A 
tänään ne selvänä, julmana taaskin, ~d' 
niihin sä kauhuIla katseesi luo!. 0 

. Katspljan! Tuolla on valkea vanhus, 
. kuma~, käyrä, mut vaap;tum ton. 

Katsou,\nl Tuolla on kelme" miesi, 
viipyen atsoen aurinkoho , 
silmänsä ulkee ja jälle9n ne avaa, 
kankeilla h 'ulilla huo' (en tavaa: 

si pyssy!.
vieressä on. 

Multa sä likem ä oppia kulje. 
Vanhusten, . estenko vain elon tie 
päättynYr!:n" in on? Ei, tso tuonne I 
Neitoko S lä, vai lapsiko än lie. 
Kuulat revellyt kullasta sta. 
Povi, 1 kerran ois ruokkinut asta, 
tihk i verta, ja kuolo jo kättäa~ 
ylit · e sinisten silmien vie. -

Ji.idit ja tyttäret, isät ja pojat, 
tuhannet te! Ken se tajusikaan 
Golgatan tuskanne. Multa te tietkää: I 
sylihin syvään ja rakkahimpaan ~"":', .. 
suljemme muistonne. Pyhä on ~imi..t-_-++4J 
Kurja, ken hautojen paasia painaa, 
kurja, ken häväisi häntä, mi sortui 
vihojen vieltihin v"lkean maan .. 

Kumise, kumise kumpujen virsi. 
Surulle tuokio. Paljastu pää 
hetkeksi. Emme me iäti itke. Q 0 



Heikko ken surunsa valtahan jää. 
Pyhyys on tuokion, työ elämäsi. 
Ojenna hellien känsäinen käsi, 
siunaa ne kummut, joita et löydä, 
joita ei koskaan sun silmäsi nää. 

Kohise lempehin laulusi korpi, 
kasvata kaunehin kukkasi, suo 
sille, mi het!eesi helmassa nukkuu. 
Meidän on omamme nukkujat nuo, 

.' , 

Ih 

,1 ._ 

• 

Q 

5 



-0-

Lu.okkasodan kauhuja muistellessa. 
Kirjo Emil Tuomi. 

Vuodet 1917 ja 1918 olivat vaihe· 
rikkaita vuosia Suomen sos.-dem. nuo· 
risoliikkeessä. Näinä vuosina saimme 
tuntea suurinta onnea ja onnettomuutta 
mitä vain tuntea voimme. Ja näinä 
vuosina saimme myös vilahdukselta 
nähdä sen päivän aamusarastuksen, 
jonka vaikenemista me niin hartaasti 
odotamme. Kuulimme uuden ajan 
huomenkellojen kumajavan . " Toi· 
veemme näyttivät toteutuvan ... 

Kiiliväthän tapaukset niiden tekijäin 
merkeissä, joiksi - historian lakien 
mukaan - olimme odottaneet 'niiden 
kehittyvänkin. Olimmehan tunnustaneet 
olevamme marxilaisen koulun oppilaita, 
materialistisen historian käsityksen omak· 
sujia. Otaksuimme siis vanhan yhteis· 
kunnan potevan synnytystuskiaan. Ja, 
historialliset tapaukset silmäimme edessä, 
pidimme luonnollisena, että nämä syn· 
nytysluskat olivat ankarat. Väkivaltahan 
oli aina ennenkin ollut kätilönä -
Marxin sanoja käytlääksemme - , kun 
vanha yhteiskunta oli synnyttänyt uuden. 
Kuinka olisi nyt siis voinut toisin olla? 

Ja kun omaksuimme tällaisen mieli· 
piteen, kun käsitämme tapahtumat siten, 
että nyt ei ollut kysymys kapitalistisesta 
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militarismista, vaan työväenluokan pe
lastamisesta, sen elämästä tai kuole
masta, niin me luonnollisesti olimme 
voimiemme mukaan mukana sitä puo-
lustamassa. Eihän saattanut tulla kysy
mykseenkään, että järjestynyt työJäi5-
nuoriso olisi vetäytynyt syrjään, kun 
koko työväen tulevaisuus oli joutunut 
ankarimpaan koetukseensa. Nuorisohan 
on lulisieluisinta .•. 

Muistuu mieleeni tässä luokkasodan 
loppuajat. 

Punaisten onneton perääntyminen 
Vilppulan rintamalla oli alkanut. Vähän 
aikaisemmin oli Helsingissä muodos
tettu n. s. nuorisokomppania Komp-
pania saapui Tampereelle juuri silloin, 
kun perääntyminen oli saanut epäjär
jestyksen luonteen. Viikon harjoitte
lusta huolimatta katsoi nuorisokomp
pania itsensä pystyväksi aseman pelas
tamiseen. Se teki hyökkäyksen .. 

Samaan aikaan oli Kansanvaltuus
kunnan jäsen Yrjö Sirola Tampereella. 
Tapasin hänet Helsingissä heti hänen 
sieltä palattuaan. Seisoin erään toverini 
kanssa Säätytaton edustalla raitiovaunua 
odottaen, kun Sirola. meidät nähtyliän, 
hyppäsi alas toisesta vaunusta ja kjj· 



rehti tuomaan terveisiä. Tiedustelimme 
miten tapaukset Pohjoisella rintamalla 
olivat kehittyneet. Sirola vastasi, että 
·oli 'suuri onni, että nuorisokomppania 
oli saapunut; tilanne oli ainakin tois
taiseksi pelastettu. Muutkin olivat saa
neet siilä intoa ja rohkeutta. 

Ei ollut aikaa pitempään keskusteluun. 
Sanoimme hyvästit ja läksimme omille 
tt':illemme. Silloin huomasin, eltä Siro
lan tukka oli muuttunut harmaaksi. 

Tunsimme moitteen tunteen rinnas· 
sam me, toverini ja minä, kuullessamme 
miten nuorisokomppania oli esiintynyt, 
ja huomatessamme, miten vallankumous
ajan tapaukset olivat koskeneet yhteen 
sen johtajista. Samaan aikaan kuin 
toiset uhrasivat henkensä työväen asian 
puolesta ja loiset harmaanluivat edes
vastuusta johtaja-asemissa, me pikku 
nakertajat, emme olleet ymmärtäneet 
ajan vakavuutta. 

Mutta .. päivä päivältä alkoi kuulua 
yhä huonompia viestejä; saksalaiset oli
vat laskeneet maihin Hangossa, puna
kaartin rintamapäälliköt olivat tehneet 
sopimuksia valkokaartilaisten kanssa 
j. n. e. Tällaiset viestit vaikuttivat työ
läisnuorisoon kuin suonen isku. Ja 
vielä pahempi oli vaikutus, kun viestit 
osoittautuivat paikkansa pitäviksi. 

Taistelu oli hävitty ja puhdistus alka
nut. Ne toverit, jotka olivat jotakin 

uskaltaneet, 
joutuivat sora
kuoppiin tai 
vankileirien 
komeroihin, 

jolleivät he 
ehkä päässeet .~~~:,:: 
turvaan maan- -

pakolaisuu
teen. Me _vä_ 
hemmän ' pu
naiset . sitä
vastoin sääs
tyimme, saim. 
me liikkua 
vapaasti _va_ 

pautetussa Suomessa _. Vasta nyt 
tajuamme vallankumouksen ankaruu
den. Sillä vaikka säästyimmekin vanki
leirin hirmu ilta ja sorakuopilta, niin 
henkiset kärsimyksemme olivat sitä 
suuremmat. Kuka voikaan arvata sen 
taistelun ankaruuden, jota käytiin monen 
puhdistukselta säilyneen työläisnuoren 
rinnassa. Tunsimme olevamme kuin 
aatieemme pettureita, koska emme olleet 
joutuneet sen kohtalon alaiseksi kuin 
toiset. 

Muutama päivä Helsingin valloituk
sen jälkeen oli lehdissä ilmoitus, että 
punakaartilaisten ruumiita oli nähtävänä 
Koleraparakin kalliolla. Päätin mennä 
sinne. Näky oli hirmuinen. Verisiä 
ruumiita pitkin kalliota, useimmilta 
kengät poissa jaloista ja muutamat ilman 
vaatieitakin. Siellä, ruumismeressä, josta 
ilkeä löyhkä kohosi keväiseen ilmaan, 
harhaili vanhoja vaimoja ja ukkoja sekä. 
neitosia ja nuorukaisia omaisiaan etsien, 
mikä poikaansa tai tytärtään, mikä sis
koaan tai veljeään taikka elämänkump
paniaan. Huomioni kiintyi erikoisesti 
erääseen nuoreen naiseen, joka harhaili 
ruumisröykkiöiden keskellä taluttaen pe
rässään pientä, tuskin nelivuotista poi
kaansa. Naisen kasvoilla lepäsi kylmä, 
melkein kuollut ilme. Hän kulki kuin 
unissaan, ruumiin luota ruumiin luo, 
vihdoin löytäenkin sen, jota etsi. lä

hellä likaista 
vesilätäkköä 

makasi suuri
kokoisen mie
hen . ruumis, 
kaksi naisen 
ruumista vie
rellään; hänen 
miehensä, pie
nokaisen isä. 

Sydäntä vih-
lovaa oli kat
sella tätä jäl-

" leennäkemistä 
~\ ~/~ En voinut 
~ V " enilä viipyä. 
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Vähän myöhemmin olin Malmin hau
tausmaalla. 10s ruumisröykkiöt Kolera. 
parakin luona olivat olleet suuret, niin 
olivat ne täällä vielä, suuremmat. 

Siellä johtaannuin erään vastikään 
umpeenluodull, pitkän haudan luo. 
Pari veristä nyrkkiä pisti vielä esiin 
hiekasta. Punakaarti laisvangit, jotka kai
voivat uusia hautoja, kertoivat siihen 
haudatun useita satoja ruumiita ilman 
arkku ja, verisissä vaatteissaan; ei edes 
tietty, ketä ne olivat. 

Vangit kaivoivat yhä 
uusia, suunnattomia hau· 
toja ... ja papit lukivat 
homehtuneita loitsujaan ... 
Sellainen oli näky siellä. 

Malmilla tultuani tapasin 
Pitkällä sillalla liittomme 
silloisen I puheenjohtajan, 
nyttemmin edesmenneen J. 
E. Hämäläisen. Puhelles· 
samme sii nä tuli siihen Veli 
Vatanenkin. Ihmettelimme, 
kuinka hän oli hengissä. 
säilynyt. Ukko vastasi: 

- Mitäpä ne minusta 
olisivat hyötyneet. Vanhat 
luut ... 

Kun sitten tiedustelim
me, kuinka kauan hän ar· 
veli sellaista aikaa kestävän, 
vastasi hän: 

- SitA en osaa sanoa 

kuinka kauan, mutta sen minä tiedAn 
varmasti, ettei sosialismi meillä milloin· 
kaan ole ollut niin voimakas kuin nyt. 
Hiillos näyttää kyllä sammuneelta, 
mutta siellä pinnan aUa hehkuu . . . 
Tarvitaan vain pieni kohennus - ja 
hiillos on ilmiliekissä. 

Nämä vanhan toverin sanat herät· 
tivät minut kuin unesta. Ne saivat 
minut entistä varmemmin uskomaan 
lyövAenluokan tulevaisuuteen ja niiden 
vaikutuksesta vannouduin sen aatteen 

laistelijaksi, jonka puolesta 
tuhannet toverini jo olivat 
taistelleet ja kuolleet. Ja 
olen varma siitä, että niin 
teki mon i muukin Suomen 
järjestyneestä työläisnuori. 
sosta. 

Jos ihmishenkien ja 
omaisuuden menetys oli· 
kin suuri ja ne kärsimyk· 
set mittaamattomat, jotka 
kansalaissodan johdosta 
työläisnuorison osalle tuli, 
niin entistä rohkeampana 
on nuoriso jälleen piän. 
sä kohottava, entistä voi · 
makkaampana SOITon yöstä 
nouseva. 

Ei mikään mahti voi sen 
toiminlalarmoa lamaannut· 
taa ja tappiosta sen into 
vain yltyy. 

---
"Ratkaisun päivät lähenevät. Ne voivat tulla pikemmin kuin 

me luulemmekaan. Sen takia pitää meidän olla tietoisia meitä 
odottavista vaikeista tehtävistä; katse tähdättynä suurta päämää~ 
rää kohti taistelemme me rohkeina ja toivorikkaina, tulkoon mitä 
tahansa." Robert Danneberg. 
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fJal'llBelen lJ8.H.veissani saarta kuoleman, 
kulkee katse merenpinnan myötii, 
jätän kal1ioisep. karun lahdeJman, 
lehloon katsomaan käyn kalman työtii. 

LepPQisasti leylJyttelee iltatuulonen, 
kultaa keItalehde,t k almuD puita. 
Puiden alle aatoksissa istuksen: 
katson rivihautaan kuopatuita. 

Syleilyssii uinuvat h e saaren someron, 
J' J ~7lU ~18ut8.f 
J(uka tuttu, uka tuntematon on? 
Vastuun antaa vaill voi rivihauta . 

Verinen on ollut aika vainon va lkean, 
kukkurana kauiIun malja ihan. . 
Haamu mennyt esiin astuu manalan, 
kertaa kauhu vuodet ison vihan. 

9 



1-···· 

L~lJL~T~ 
KirJ. H/issl Ahnurl .. • 

Laulata, laulata kerj/tri~äiti 

unehen lempesi lasla . 
Laulata, laulata kerjuri-äiti, 
viiJll1ytä 'lWwa viljaa. 
Parempi olla on onnetlQmatla 
- hiilloskin hiiltYln hilj(Ul, .. 

- ,Missä tie päMläJä päivistä näistä? 
'l'ulleeko , Twmelasta.' 

Laulata, laulata keriuri-äiti, 
tuudita tuskien lasta! 
Kuljeta. orpoa ktdlanmaille 
"vaivaama '1Jaike;rtama.~ta. 

"Porvarillisen järjestelmän sivistys ja oikeus esiintyy todeIli
sessa, kaameassa valaistuksessaan kohta, kun tämän järjestelmän 
orjat nousevat kapinaan herrojansa vastaan. Silloin tulee tuo 
sivistys ja tuo oikeus nä\t.yviin peittelemäUömänä raakuutena ja 
laittornina kostoina. Jokainen uusi vaihe rikkauden riistäjien ja 
sen tuottajien välisessä luokkataistelussa osoittaa tämän tosiasian 
yhä räikeämmin. Se uhrautuva sankarillisuus, jolla Pariisin väestö 
(v. 1871) - miehet, naiset ja lapset - jatkoi taistelua kahdeksan 
pitkää päivää versaillesilaisten hyökkäyksen jälkeen, kuvastaa 
yhtä suuressa määrässä heidän puoltamansa asian suuruutta 
kuin sotamiesten helvetilliset teot kuvastavat sen sivistyksen 
synnynnäistä henkeä, jonka palkattuja puolustajia ja kostajia he 
olivat. - Mainehikas sivistys todellakin, jonka elinkysymys on, 
miten se · selviytyy murhattujen ruumiskasoista, sitten kun taistelu 
on tauonnutl" Karl Marx. 
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...... Veljekset. 
KIri. PiI~/u Kemppf. 

Taistelu riehui kuumimmillaan. Suur
ten tykkien hirmuinen jyrinä kaikui 
korkeiden kallioiden ja kukkuloiden 
välissä korvia huumaavasti. Tähän kau
heaan jyrinään sekoittui yhtämittainen 
kuularuiskujen ja kiväärien rätinä. Kuu· 
lakkaassa kevätilmassa soi yhtämittai. 
nen surkea ulvonta, niinkuin lokakuun 
myrsky aavan meren rannalla olevien 
kalastajatupien salvamissa. Se valitteli 
ja vihelteli, se räiskähteli kuin ankarin 
ukkosen ilma. Väliin leimahteli korkei· 
den kukkuloiden harjalta salaman kir· 
kas liekki räjähtelevistä kranaateista. 
Ympäri sinkoili pieniä metallikappaleita 
ja kiviä. Väliin kaatui ikivanha petäjä 
rytisten maahan, tykin kuulan siihen 
sattuessa. Ilmassa leijaili valkeita savu
hattaroita, tummentaen kirkkaan aurin· 
gon paisteen. Ne leijailivat kauan, ja 
kun entinen haihtui, nousi taas uusi. 
Oli kuin suuri tulivuoren aukko olisi 
auennut ja alkanut hinnuisella jyrinällä 
syöstä tulta ja tuhoa, kauhua ja kuo
lemaa ympärilleen. Mutta tämä ei ollut 
mikään luonnon tulivuoren aukko, vaan 
järkevien ihmisten toimeenpanema hir· 
vittävä näytelmä. Ihmisten,joiden eräässä 
moraaliopetuksessa sanotaan: älä tapa. 

Tämä tykkien, kuularuiskujen ja ki
väärien hirmuinen musiikki jatkui kauan. 
Se jatkui monta tuntia helllttämättÖ· 
mällä voimalla. Korkeat kalliot kajah
lelivat ja vavahtelivat, suuret kivet hal
keilivat ja pehmeään maahan .tuli sylen 

syvyisiä kuoppia. Väliin kohosi kor
keita tulipatsaita ilmaan, väliin lensi 
taas kokonainen ihminen korkealle il
maan, väliin taas joku jäsen, jalka, käsi, 
pää, tai puoli ruumista. Ne tekivät kier
roksen ilmassa ja putosivat taas jälleen 
johonkin rotkoon, jääden virumaan ve
rissään siihen. Niitä virui jo sangen 
paljon maassa. Toiset olivat aivan ko
konaisia ruumiita, toisilta oli jalka 
poissa, toisilta käsi, toisilta pää ja toi
sista oli jäänyt jäleIle ainoastaan veri· 
nen möhkäle, hyytyvästä verestä tah
raantuneiden vaatteiden sisälle. Useiden 
silmät olivat avonaiset ja katse ... nii
den viimeinen katse ... se oli hirmui· 
nen. Eräs suuri, vanhahko mies oli 
kourisluksen tapaisesti iskenyt ham
paansa erään toisen miehen reiteen 
ja purrut hampaat syvälle lihaan. 
Nämä olivat olleet vihollisia keskenään 
ja kuolemansa viimeisellä hetkellä, kun 
ei enää mitään muuta keinoa ollut haa· 
voittaa vihollistaan, yrittäneet tarttua 
hampainensa toisiinsa. Toiselle se oli 
onnistunut. Siinä he nyt makasivat vie
rekkäin kuolleina. Veri oli tihkunut li
haan iskettyjen hampaiden haavoista 
parroittuneelle leualle ja hyytynyt sii· 
hen. 

Ilmassa tuntui ruudin, palon ja tuo
reen ihmislihan hajua. Turhaan koki 
kirkas kevätaurinko puhdistaa ilmaa. 
Kukkuloiden välissä suitseva, ihmisne
rouden aikaansaama helvetti syöksi yhä 
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uusia ja uusia savupilviä ja uutta iho 
misveren hajua ilmaan. 

Oli jo kestänyt monta tuntia tätä 
hirmuista taistelua, kun viimein alkoi 
ankarat tykkien paukaukset hiljetä. Sil· · 
loin alkoi hyökkäys. Tähän saakka ei 
ollut miehiä näkynyt mtssään. He oli· 
vat olleet piiloutuneina johonkin ja käyt
täneet vaan sotakoneitaan, koettaen va
hingoittaa toinen toisiaan niin paljon 
kuin suinkin mahdollista. Nyt luulivat 
he jo tehneensä tarpeeksi hävitystä toi
silleen ja uskalsivat lähteä hyökkää
maan. R.otevat, parhaassa iässä olevat 
miehet, jonkinlaiset merkit hatuissa, 
juoksivat kiivaasti eteenpäin. Välistä 
laskeutuivat he mahalleen maahan ja 
ampuivat hirveästi kivääreillään. Sitten 
nousivat he taas ylös, huusivat täyttä 
kurkkua ja syöksyivät vihollista vastaan. 

Taistelu oli jo taukoamaisiIlaan. Ka· 
jahteli ainoastaan muutamia harvoja 
laukauksia. 

Kukkulanrinne, jossa yhteenotto vi
hollisen kanssa tapahtui, oli täynnä 
kuolleita ja haavottuneita. Kuului voih
kimista ja surkeita avunhuutoja, väliin 
kajahti terävä kirous, väliin rukous. 
Kuoleva, jonka silmien yli alkoi ve
täytyä kuoleman kaihi, lausuili epäröi· 
den ja katkonaisesti lapsena oppimiaan 
rukoussanoja. Toinen kuoleva viimei
sinä sanoina lausuili: kostoa. 

Eräs nuori, pitkä mies, kasvot kiven 
sirpaleiden haavoittamana nojasi suu
reen kiveen ja tuijotti tylsästi eteensä. 
Joukko, johon hän oli kuulunut, oli jo 
aikoja sitten peräytynyt pois tältä pai
kalta, eikä hänellä ollut vähintäkään 
tietoa mihin suuntaan se oli mennyt. 
Taistelun aikana hän oli väsynyt ja 
viimein, kun eräästä suuresta kivestä 
pärskähti hänen kasvoilleen teräviä pa· 
lasia, vaipui hän tiedottomana maahan. 
Sirpaleiden tekemistä syvistä haavoista 
oli valunut verta pitkin kasvoja ja hyy
tynyt. Kun hän viimein tuli tajuihinsa, 
koetteli hän jäseniään, tahtoen tietää, 
josko ne olivat eheät. Missään ei kui-
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tenkaan tuntunut pahempaa vikaa ole
van. Kasvoja ainoastaan kirveli. 

Hetkisen kiveen nojattua, aikoi hän 
lähteä jonnekin. Mutta mihin, sitä ei 
hän itsekään ymmärtänyt. Hänellä ei 
ollut aavistustakaan siitä, mihin oma 
joukko oli mennyt. Kuitenkin täytyi 
jonnekin mennä. Hänestä tuntui epä · 
varmalta liikkua täällä, missä vihollinen 
m~kä hetki tahansa saattoi hyökätä hä
nen kimppuunsa. Äskeinen rohkeus, 
mikä vihollista vastaan hyökätessä oli 
ollut, oli nyt kerrassaan poissa. Tuntui 
niin hirveän pelottavalta. Häntä kam
motti se kauhea näky, mikä taistelu· 
paikalla oli. Sikinsokin makaavat kuol
leet ja haavoittuneet näyttivät yhdeltä 
Iihaläjältä, josta vielä nousi lämpimän 
veren höyry. Ennen ei häntä tällainen 
näky yhtään kammottanut. Hän saat
toi polkea kuolevaa vihollistaan rinnan 
päälle, pistellä sitä pistimellään, potkia 
ja tehdä mitä vaan. Sen sydämeen 
asti tunkeutuvat avunpyynnöt eivät 
häntä liikuttaneet. Hän naureskeli vaan 
sellaiselle. Nyt tuntui ' tuo hÖyryävä 
ruumiskenttä kamalalta. Pois hän tah
toi, kauas pois näkemästä ja kuule
masta heidän surkeita valituksiaan. Hä
nen sielussaan välähti jotakin ja hän 
alkoi tuntea itsensä kuin hyvin suu
reksi rikoksen tekijäksi. Tuo on sinun 
työtäsi, luuli hän kuulevansa sisäisen 
äänen sanovan. Niin paljon kuolleita 
ja haavoittuneita, niin paljon raajarik
koja, niin paljon tuhottua nuorta eli!
mM, niin paljon leskiä ja orpoja, niin 
paljon... Hän tunsi tukehtuvansa ja 
hoippui vaivaloisin askelin pois päin. 
Minun tähten; •.. ei, kun minä kaiken 
tämän olen aikaansaanut ." Juuri minä 
se olin kun hurraa-huutoa huutaen 
hyökkäsin tälle paikalle ja ammuin '" 
ja tuossa he nyt lepäävät, isät ja po
jat. .. 

Hän horjahti maahan ja repi karkeaa 
kiven kuvetta niin, että kynsien alta 
veri tiukkui.·, Kiväärinsä laski hän 
vierelleen. Koskaan hän ei aikonut enää 



tarttua siihen. Hän
tä raukasi. Kaukaa 
kuuluva kiväärin 
pauke ja tykkien 
jyrähdykset eIvät 
häntä liikuttaneet. 

Hän katseli kor
kealla sinisellä lai
vaalia heloittavaa 
aurinkoa. Ilma oli 
niin puhdas ja rai
kas. Ympäriltä kuu
lui lintujen iloinen 
viserrys. Kevättä oli 
ilmassa. 

Silloin kuului ik
I kiä rapinaa kiven 

toiselta puolelta. 
Pienet risut taittuivat ja sohjuinen lumi 
kahahteli. 

_Vihollinen _ iski hänen päähänsä. Ei 
mikään muu kuin _vihollinen _. Niinkuin 
kirkas salama synkällä taivaalla äkkiä 
kirkastaa tienoon ja samassa sammuu, 
muuttui hänenkin valoisa olemuksensa 
siksi samaksi hurraa-huudoinhyökkää
väksi ihmiseksi, mikä hän oli joku aika 
sitten 011 uI. Ah! vihollinen. Näytänpä 
sinulle kuinka helposti kuula uppoaa 
pehmeään lihaasi. Hänen sielussaan 
kiehui ja hän odotti jännityksellä tilai
suulta saada tehdä mielitekonsa. Hän 
tartlui kivääriinsä ja hyökkäsi yhtäkkiä 
vihollisen kimppuun,l ampui ensin 
häntä ja samassa painoi terävän pis
timensä vihollisen ruumiiseen ... 

Vihollisen kasvot, tuskasta. väänty-

neenä, kääntyivät häneen päin. Ne oli
vat nuoret, aivan nuorukaisen. Kuole
man kalpeus oli jo niille hiipinyt_ Hei
dän katseensa sattuivat vastakkain ja 
he tunsivat toisensa veljeksiksi_ 

- Sinäkö se olet minun oma vel
jeni? sanoi kuoleva. 

Mutta hän ei vastannut mitään. Hä
nen kasvoilleen hyytynyt veri alkoi 
lämmetä ja valua alas. 

- Sinä tapoit oman veljesi. 
Muuta ei hän voinutkaan sanoa. Rin

taan sattuneesta pistimenh3'lvasta pulp
pusi veri sohjuiselle hangelle ja lopetti 
vähitellen elon liekin. Kuolevan viimei
nen lasimainen katse oli tähdättynä 
veljeen, joka seisoi tunteettomana hä
nen vieressään. 
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Tai s tel u u n. 
(PIivIIkirjan lchdelt!.) 

Kirj. Kyösti }(orDenjllrDi. 

Nuorten komppania on asettunut 
asemasillalle lähtövalmiina olevan ju
nan viereen. Kädet, jotka ennen tart· 
tuivat kynään edistääkseen yhteisiä pyr
kimyksiä pitelevät nyt tanakasti kivää
riä. Aivot, jotka ennen työskentelivät 
mitä moninai.;empien elämän kysymys
len ratkaisemiseksi, tuntevat nyt yhden 
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ainoan ajatuksen; taistella ja voittaa. 
Ehkä siellä välählelee hajanaisina sir
paleina jotain muutakin, kuten yhteiset 
toveri-iIlanvietot, kokoukset ja kesäiset 
saarimatkat, mahdollisesti joil lakin mieli
tietty, jolle hyvästit nyt, ehkäpä viimei
set. Mutta monen si lmistä voisi lukea 
Per Gynt' in lauseen: , HIileen muistot 



haihtuvaiset, hiiteen kaikki tyyni naiset, 
paitsi yhtä. _ Vaan se yksi on: tais· 
tella ja voittaa. 

Laulu kajahtaa, sävel vyöryy voi· 
makkaana, hyrskyävän kevätvirran ta· 
voin työntyen eteenpäin. Nyt laulavat 
kaikki parhaansa mukaan, sillä se on 
hyvästijättö ja - taistelulaulu tove· 
reille, jotka lähtevät. Tuntuu, että tässä I 
on jotain tenhoavaa, jotain pyhää. 

Nuori valJasnainen, joka on asettu· 
nut lähettyville, katsoo silmää räpäyttä· 
mättä ihmetellen tätä nuorten joukkoa, 
joista toiset ovat parhaassa nuoruuden 
iässä, toiset miltei lapsia. Hän katsoo 
pitkään ja mitä kauemmin hän katsoo, 

sitä kirkkaammaksi käyvät hänen piir
teensä. En tiedä ajatteleeka hän luok
kansa toisten tavoin, vai ajaiteleeko 
hän asioista oikeuden mukaisesti, tosi
olojen mukaisesti, ainoastaan sen tie
dän, että hän on vakuutettu siitä, ettei 
tämä joukko... mene ryöstöretkilIe, vaan 
taisteluun aafteen puolesta. 

Rivin etupäästä kuuluu päällikön ääni: 
mars, eteenpäin, sijoittautukaa vaunu
osastoihinne! -

Kiireiset kädenpuristukset, miltei sa
massa junan vihellys ja Nuorisokomp
pania lähtee puhtain otsin, reippain 
mielin elämän oikeuden puolesta. 

H:ki 20. 3. 18. 
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Ktwlwvat I/Wfl/issa hllrllle!lIm virrat, 
ryhdiUä tlljaalla rymli8tiim. 
Heulcyml aaUthen punalMl pirrm. 
l.6ull1./ j<J kaiJ.-utaJ ttlpawkll. 

SotdaraJ salll/illJa Mlkcat BaiKal 
1ct8~81ä yUäriin Jrel'äi8ffl y61l. 
Halkovat 1"lmoja lau/eJokoikcU , 
JmJlmen ihmiset 001,,"1111- ' yijll , 

ilIaan yl i yltäui mahtara ((ula, 
Matit" ka,~aJk t:olHUaa. 
SeISoo kuill 'efn(inä dsikJ..-o-ailca. 
'f!lim jlmwl' nou8tl' i. - KuRtlUm.' 

NotUJcvi päiiomall vuorten se alla 
j umala Ullkom, jwnala UH8 . 

Jolla on !lhi,~ se roillla ja mlla 
haUila aikojt:n tmlaulI1I8. 

Joka on Im8MIlIIl kaikesta lJiilä, 
1I/i7l1;6 on kcksJlIl/iX kehilUineet . 
./ol/~ ei asurno-aloihi rii/ii 
kflskika !lksill ja kalos/uuett . 

'Iyml jl/Jlm!', t'O.nha kuin ihmiskunta , 
sikiili Mhcunul. Imi!l sekin on. 
Uimmm ulIhtu8a "'U)II$adaJ /111/0 
ai~rJina orjien fIOurliaton. 

Kil'i$C1I Idrneensä leriiä k"n lMki 
thmiltell, /iUi jumal' elololl ka i. 
VoMa kun ilmoille tll(){/~ QIi flaski, 
maltlara l/iin alJmmuo/(J/I,a I<ai. 



... ' 

}ftUJlI/elltt kun mrnm uumista nl/da, 
henkiki'i saanut on jumala liiä. 
Viel ei se, vallana vahvana auta, 
tmlansa uillllmaan yhäti jiiä, 

Vasta ~:'Un tehtynä ki"kas on leri4, 
työn henki jumalaks koro/tiliin, 
Kaikkea lIQi-ca ja tahloca Ifflriis 
tlu/chen, 811urchen kulttuuriin, 

Rakel/u teJda<d )(t kon«t on MM/, 
rcdet on ran9illu rattaisiin. 
Höynjn, jo siihkiJnldn kammi/soicaf 
ihmiset rarppeihm r.ahui/llpiiu . 

KullttlUI-1coimien valtlkat ylriiiit 
yW8e J.:aiken jo hallilseral .~ 
Tiede ja (a,'de kuin antiikin p1Jltäiit 
kohocma(, 'ralaisten maailmal. 

'fyötäisel silti ne tyyteu on railla 
kaikkea olleet ;a alislllneel 
orjiksi luonnon/iOimicn lailla,. 
X iinkuni sähkö ja hmjnJ ja red. 

'lbki on 801TCt~Ui1i sieluusa soppi 
oUtll, mi t1ISk1'a IlIn/ea wi, 
Siellä 011 siinnyt se Työn jumal'oppi, 
jonka jo hymnejä maailma, soi. 

Hcrääfät taistoon jo maan kaiken lollkot, 
roimasiaa" tietoil1en ~aaUi (yö, 
Nousevat re(ii1/ii lyöläisjou/(nU 
Valtim(lt voilosta ral'tlwina lyö! 

~ ... -." .. ;,.: .... ;-..:...... '- .' 
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RiNTAMALLE 

• Toverit! 
Me olimme ennen vallankumouksel

lisen taistelun alkamista sillä kannalla, 
ettei työväelle ole hyötyä aseisiin ryh
tymisestä. Ja sen vuoksi me vastus
timmekin punaisten kaartien perusta· 
mista. Mutta me emme voi neet sitä 
ehkäistä; työväki näki porvariston aseis
tautuvan ja se tahtoi varustautua vas
taan. Siten olemme nyt joutuneet ti
lanteeseen, jossa ainoa mahdollisuus on 
käyttää kaikki voimat työväen vallan
kumoustaistelun voittoon saattamiseksi. 
- - Olemme saaneet kuu lla, miten val
koisella puolella murhataan aseettomia 
työläisiä vain siitä syystä, että ovat 
kuuluneet työväenjärjestöihin. Ja emme 
kai voi luulla valkoisten me/la säästä
vän, jos he voittavat Olisi siis hul
luutta olla täällä rintaman selkäpuo
lella jossakin pikkutehtävässä, kun koko 
vallankumouksen voitlo riippuu voi
masta rintamilla. Tällä perusteella eh
dotan, että perustetaan mekin komppa· 
nia, joka parin kolmen päivän kuluttua 
lähtee rintamalle, sekä, että tähän komp
paniaan otetaan vain sellaisia, jotka ha
luavat olla sotureita vapaaehtoisesti -
eikä palkan vuoksi._ 

Tässä pääpiirteissään n. k. Nuoriso· 
komppanian syntysanat. Ne lausui 
muuan nuori toveri maaliskuun 14 
p:n tienoilla v. 19 18. Ja se pieni joukko, 
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Kirj. Hj. E. Eklund. 

joka niitä oli kuu lemassa, oli täydelli. 
sesti samaa mieltä ku in pu hujakin. 

Tähän aikaan olivat nuorisoliittolai· 
se! jo kuitenkin jotenkin tarkoin pu
naisen kaartin riveissä, joten tarjokkaita 
komppaniaan oli vähän ja niistäkin 
suurin osa alle 17 vuoden, joilta eri
tyisellä päätöksellä pääsy evättiin; mo· 
net näistä läksivät kyynelsilmin pois 
kuultuaan neuvon; sinun on mentävä 
vielä kasvamaan. 

~ Asekuntoisia . nuorukaisia saatiin 
komppaniaan vain 39. 

Kuumeisella kiireellä harjoiteltiin sit· 
ten neljänä päivänä marssimista, am· 
puma-asentoja ja ketjujen tekoa, minkä 
jälkeen saatiin rintamalle lähtölupa. 

Maaliskuun 20 p:nä oltiin lähtö
valmistuksissa. Mieliala oli reipas, lau 
lettiin Marseljeesia ja muita vallanku
mouksellisia lauluja_ Pideltiinpä pari pu 
hettakin, joissa teroiteltiin mieliin velvol 
lisuuden tuntoa tuona vakavana hetken! 
Toinen niistä on jäänyt erikoisesti mie
leeni; se oli jotenkin seuraavanlainen: 

_Nuoret toverit! Lähdemme julmaa, 
hyvin varustettua ja monessa suhteessa 
meitä voimakkaampaa vihollista vas
taan. Porvaristo taistelee tietoisesti 
luokka-etuoikeuksiensa puolesta. Se 
tahtoo alentaa työväenluokan paadas
luokaksi . .. On epätietoista kuinka 
moni meistä palaa takaisin; tämä matka 



saattaa olla viimeisemme. Mutta me 
tunnemme velvollisuutemme olevan 
auttaa tovereitamme taistelussa työväen 
vallankumouksen puolesta kapitalistista 
riistojärjestelmää vastaan. Tämän riisto
järjestelmän tulemme me ainaiseksi 
poistamaan, jos voitamme. Jos taas kaa
dumme, tulevat meidän jälkeisemme su
kupolvet kunnioittamaan muistoamme .. . 
Älkäämme unohtako, että me lähdemme 
vapaaehtoisesti. Ken pelkää kuolemaa, 
hänellä on vielä aikaa perääntyä. Käsi 
sydämellenne toverit! Hankkikaa var
muus itsestänne. Nyt on siihen vil
meinen tilaisuus, eikä se ole häpeäk
siilin, kun sen kerran vakaumukses
!aan tekee. Mutta taistelupaikalle saa
vuttua on perääntyminen myöhäistä. 
Empimättä sii!'l ulos rivistä ne, jotka 
ovat päättäneet jäädä tänne. - - -
Kiitos toverit! Te olette uljaita poikia. 
Se on suurenmoista, ettei joukossamme 
ollut ainoatakaan siihen ajattelematto
masti liittynyttä. Minä toivon teidän 
jok'ainoan palaavan takaisin. Eläköön 
työväen vallankumouksel linen taistelu. 
Eläköön 1_ 

Pieni Suomen kansa 
katkoo kahleitansa 
kärsimysten malja 
jo kukkuroil1aan on. 

Tampereella saimme kuulla, että oli 
peräännytty Vilppulasta, mutta rintaman 
silloisesta asemasta emme voineet saada 
selvää. Aloimme tulla siihen käsityk
seen, että sen rintaman kanssa mahtoi 
olla vähän niin ja näin. Joukoissa il-
menevä haluttomuus pakkasi tekemään 
masentavan vaikutuksen. Tu li ehdot
tomasti mieleen: miten paljon parem
massa asemassa olikaan porvaristo, 
jonka joukoissa vallitsi sotilaskuri. 
Mutta meillähän olivat päälliköt joten
kin samallaisia kuin joukotkin. Pääl
likköjenkin haluttomuus rintamalla 
oloon, joitakin poikkeuksia lukuunotta
matta, oli ilmeinen. Seuraava tapaus 

on siitä kuvaava. Pidettiin yleinen 
päällikköjen kokous, jossa asemaa piti 
harkita ja suunnitella keinoja järjestyk
sen palauttamiseksi joukkoihin niiden 
rintamalla pysyttämiseksi. Kokous ei 
ollut ehtinyt vielä alkaa, kun Tampe
reen rinlamaosan ylipäällikkö Salmela .) 
nousi ja ilmoitti, että Kangasalle olisi 
ollut saatava lähtemään pari komppa
niaa valkoisia vastaan. Kaikki läsnä
olijat pälyilivät avuttoman näköisinä 
ympärilleen eikä kukaan näyttänyt ole
van halukas lähtemään. Hiljaisuuden 
katkaisee vasta Nuorisokomppanian 
päällikkö, joka astuen esiin sanoi: 
_Meitä on tosin pieni joukko, mutta 
halumme on lähteä rintamalle ; me 
olemme valmiit lähtemään. . Tämä tar
jous ilman muuta hyväksyttiin. Ja kun 
se oli hyväksytty, ei meidän lähtöämme 
tarvinnut odottaa; r(!put selkään, ki
vääri olalle - ja mars asemalle, heti 
paikalla. 

Urhojansa kansanvalta 
nostaa esiin kaikkialta, 
elämästä, kuolemasta kamppaillaan. 

Täynnä intoa mentiin . tulikastee
Sttn -, johon jouduttiin vielä saman 
päivän iltana. 

Pari toveria tässä ensikahakassa jäi 
lietymäitömiin. MyöhemmiQ olemme 
saaneet kuulla heidän joutuneen val
koisten vangiksi. Toinen oli ollut jo 
ammutlavanakin, mutla ollen kovin 
nuori oli joku upseeri ottanut hänet 
pois ammuttavien rivistä sanoen: ~ Ei 
ammuta tätä poikaa vielä . • 

Joku palva myöhemmm olimme 
saarroksessa. Pelastuimme siitäkin, jos
kin joukkomme taas pieneni. Tällä 
kertaa kaatui ja haavoittui kuusi tove
ria ja valitettavasti olivat he juuri par· 
haita, rohkeimpia. Multa pelottomasti 
pojat hyökkäsivätkin, he menivät kuin 
sankarit tuleen. Jos toiset epäröivät, 

~II~. = ... =~. Tampereella Pt-:I\.~ 
-;r..;~ .. 
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menivät toiset sen
sijaan juoksujalkaa, 
huutaen: eteenpäin 
pojat! 

Tulimme kuiten
kin pian tuntemaan 
joukkomme pienuu
den aiheuttaman tur
vattomuuden tun
teen. Joukkomme oli 
ilmeisesti liian pieni 
itsenäiseen toimin
taan, jonka vuoksi 
suostuimme siihen, 
että meidät yhdistet
tiin erääseen toiseen 
komppaniaan. 

Jouduimme vielä sen jälkeen moneen 
,tuliseen tappeluun, kunnes vapunpäi
vänä saimme voitettuina laskea aseemme 
- ja marssia vankileiriin. 

KaiuisJmmeko sitä, että läksimme 
taistelun melskeeseen? Emme suinkaan. 
Päinvastoin olemme tyytyväisiä tun
tiessamme, että koetimme täyttää vel
vollisuutemme. Saimme kokea vai koi-
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sen terrorin kauhut. Mutta piikkiIanka
aitojen sisäpuolellakin elähdytti meitä 
se tunne ja tietoisuus, että _sorretut 
nousevat . , Ja sanomaton riemuntunne 
täytti mielemme, kun saimme nähdä 
tämän nousun hiljalleen alkavan. 

Kiihtyy yhä taisto 
ja vapauden vaislo 
köyhälistön keskuudessa 
kasvaa yhä vaan_ 



Istui impi rannalla heIeän hiekan ... 
(Löydetty katkelma.) 

Kirj. jussi Railo. 

Hän lepää lehvien suojassa, nurmen 
lakastuneen alla. 

Anni oli hänen nimensä. Osastoto
veri hän on minulle ollut ja liittotoveri 
teille, nuoret lukijani. 

Ei hänen elämänsä eronnut sanoHa
vasti meidän muiden elämästä. Samat 
kohtalot, samat surut ja samat kärsi
mykset. Ja leikin loppukin sama, mikä 
meillä muillakin edessä on - kuo
lema. 

Hänellä vaan kaikki tuo muutaman 
vuoden aikasemmin kuin meillä muilla. 
Ennen aikojaan tuoni poisti innon tulta 
hehkuvan sydämen joukostamme, sanon. 
Tuli pelastajaksi kurjuudesta ja kärsi
myksistä, vastannee joku. Ehkä niin
kin, ehkä toisinkin. 

Minä olen saanut tukun papereja, 
joihin hän on mielialojaan muistiin 
pannut, tunneimiaan tulkinnut. Kaiketi 
hän niitä vain itseään varten kirjoitteli. 
Kaino o li. Ei kai muiden olisi kur
kistaa sall inul. Pyhättö He ollut hänelle 
se pikku kirstu, jossa tuo paperitukko 
oli. Teenkö siis väärin, jos tuosta tu-

kasta löytämäni katkelman teille julkai
sen? Olen miettinyt tuota kysymystä. 
Mutten luule siinä rikosta olevan. 

Luulen, että se katkelma on hänen 
oman elämänsä vaiheista pala. Pala 
kertomusta, pari värsyä, oikein nuot
tien kanssa. Hän soitti! Ja näyttää som
mitelleen itsekin. Vai liekö mukaillut 
muiden säveleitä. En ymmärrä niin 
paljon musiikkia, enkä tunne. Arvos
telkaa itse, päättäkää kuin tahdotte. 

Se katkelma kuuluu näin: 

~ Hän syksyn myrskyssä ku lkee etsien 
rauhaa rauhatiomalle rinnalleen. Hän 
korven hongikosta esiin astuu kella
lehvin ja punapihlajin koristeltuna. 
Ken on hän ? En tunne ma ja kuiten
kin hän tultu on. Hän korven kivelle 
istuu ja syksyn myrskyssä, hongikon 
kohistessa surun kanneltaan näppäillä 
alkaa, mi epätoivon säriseviä sävelei!! 
soi, jotka vi uhkien viil televät korvia, 
rintaani riipova!, läpi syksyn myrskyn 
ytimiäni värisyttävät. Hänen lauseensa 
sävelin sielun i syvyyteen tu likirjaimin 
piirtyy: 
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On kuolleet kukat kesäiset, 
ne syksyn tuuli runlelee. 
Ja ihmisrinnat raukkaset, 
ne myrskyt hurjat huuhtelee. 

On lehdet käyneet keltaisiks' 
ja puista pois varisseel. 
Kä'y rinlain niiden kallaseks' 
po!S siellä ilot karist't . 

On syksy tullut tuulineen, 
ja myrskyt monet raivoo. 
Mun sanat hukkuu huulilleen, 
mua tuskal tuima! vainoa. 

Hän helken hiljaa on. Vain myrsky 
ulvoo. Sitten päänsä nostaa, ympäril
leen si lmää ja puhumaan puhkee: 

On syksy niin synkkä, pimeä ja 
kolkko. Lehdet keJlastuneet maassa 
ryöppynä vaan pyoru. Tuuli vinkuu, 
ulvoo myrsky, raskaasti niin huokaa 
hongat. Ma yksin olen, ypöyksin niin, 
hyljättynä. lsästäni irti oon ma, ero
teltu omastani armaasta. Veikon viliat, 
'vaivat, kirot mua kohtaa, raskaasti niin 
painaa. Miks' hylkäämänä heimoni, 
vihaamana vereni, mun maailman pol
kuja on taivallettava? 

Mit on lempi, rakkaus? Vain onnea 
ei 00 se, jos onni onnettomuutta ei ja 
kurjuutta vaan 00. Ei lepyttää voi 
lemmenliekki vainoveikkoja. Ei rak
kauden roihuava kokkotuli rauhaa ra· 
kentaa. Vain rakkaus se vihan veri
vainoks' vaihtaa, kostoks' julmaks, kal
man karvaks' muuttaa. 

Mutt' miksi minä koito, kurja, neito 
nuori, tuhma tyttö, miksi juuri minä 
kestää saan nuo kohlut kovat? 

Miks' lennätteli lehtiä tuo tuuli sinne, 
tänne? Tietääkö sen kukaan? Ihmis
kohtaiot ken laskee, määrää? 

Tuulenpuuska, vihur' vimmattu se 
roviota roihuttelee hetken. 
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Sepä liekkiin leimahtaa. Tuul' kun 
tyyntyy, sammuu se, hiljaa hiiltyy. Sen 
kohtalo on kuin kurjan raukan mun. 

Noin onnen linnaa uljasta kekäleistä 
kuumista, hiilistä hehkuvista lailoin mao 
Se korkeeks' kasvoi, ylvääks' yleni. Tul' 
vinha vihuri ja vimmatusti iski. Se 
kiinni kävi kekällinnahani, mi sortui, 
hiiiiks' haihtui, tuhkaks' luivertui. 

Ei kestää voinut se, kun kyhätty se 
kekäleistä 01'. 

Oi miksi synnyin maailmahan 
Ola tänne kurjan kurjahan. 
Vain leikkileluks' mahtavain, 
tuskaan, taistoon tuiOlahan. 

Oon heikko, hieno virpi vaan 
kourassa kovan kohtalon. 
Oi milloin, mistä rauhan saan . 
milloin mun laisto!n loppu on? 

Ja siihen se näkyy loppuneen. 
Voisin tähän liittää vielä ne sävel

mät, mitkä kätköistä löysin ja joissa 
näiden laulujen sanat ovat. Mutta ei 
niissä mitään merkillistä ole. Kömpe
löä ja virheellistä vain, mutta rehellisestä 
sydämmestä kummunnutta. 

Jostakin Karjalan kankahilta Anni
vainaja kotoisin oli. En muista var
maan mistä pitäjästä. Ja samapa se on
kin. Pikkuinen talo isällä ollut. Poika, 
Annin veli, perinyt sen. Annin pakko 
lähteä palvelukseen toisiin taloihin. 
Mieli omaan pesään paloi. Siksi kai 
mökin poikaan mieltyi. Siitä sukurii
toja sukeusL Talonpoikainen sukuyl
peys istuu sitkeässä. Nuoret molemmat 
maailmalle lähtivät. Mökin poika me
rille sukeusi. Anni tehtaaseen työntyi, 
sieltä kauppapuotiin, kontlooriinkin. Ei 
kuullut viestläkään mökin pojasta. Sat
tui joku konttoripoikanen miellyttä
mään. Se hetken rakkautta kuitenkin 
oli. Poika hävisi. Anni suri, vaikkei 



syytä toki muuta kuin että nuori sydän 
ystäviä kaipasi. 

Semmoisia se elämä. Nuoriso-osas
tosta sai siihen hiukan todellisempaakin 
sisällystä; ettei toki aivan haaveisiin 
hukkunul Innostui, yritti, otti osaa toi
mintaan sen kun jaksoi ja kykeni. 

Kesin ylinnä keikkui. 
Syksyn tullen katkasi tuoni elämän 

langan. 
Lie ollutkin syksyn lapsi, syksyn syn

nyttämä, syksyn hallitsema ja nyt -
syksyn syliinsä viemä. 

Samanlaisia kohtaloja on paljon ny
kyisinä päivinä. 

Kapitalismi tunkeutuu hiljakseen, 
mutla varmasti maaseudun ennen niin 
rauhal lisiin luontaistaloudellisiin oloi
hin ja tekee siellä mullistavaa jäl
keä. Perheitä hajaantuu, nuorisoa Iyön
tyy palkkatyömarkkinoille sellaisi ltakin 
seuduilta, joista ei ennen miesmuistiin 
kukaan kunnon nourukainen eikä nei
tonen kylästä pois lähtenyt Hulttio oli, 
joka maailman kululle lähti. Eikä nii
den lähtöä surtu_ Nyt on pakko lähteä 
jo talollisten lasten. 

Ja äidit jäävät itkemään, joskus isät
kin salaisesti kyynelehtivät. Mutta min-

käs sille voi, kun ei kotona enää elämä 
ollenkaan varmalle tunnu. Täytyy läh
teä onneansa etsintään. Ja nuorten omat 
kaihontunleet joko kansanlauluksi pu
keutuvat tai tuollaisiksi paperikyhäel
miksi kaupunkiin tultua, kuin edellä 
esitin. 

Monet vaarat vaanivat kaupungeissa 
ja liikepaikoissa niiden elämään ja ta
poihin tottumatonta, outoa ja kokema
tonta maalaisnuorukaista ja etenkin nei
tosta. Toki on koetettu laittaa myös 
paikkoja, joista kunnon seuraa löytää 
voisi. Niitä ovat työväentalot, niitä 
sos -dem. nuoriso·osastojen ja muiden 
työväen järjestöjen kokoukset. 

Etsi niitä, nuori maalaistoveri, jonka 
olevat olot mahdollisesti maalta "kau
punkiin ajavat. Ja liity' järjestöön: nuo
riso·osastoon, ammattiosastoon ja puo
lueosastoon. Silen vältyt kokemasta 
monia katkeruuksia. 

Silloin myös tiedät kuuluvasi sii hen 
kansainväliseen työväenyhteistoiminta
rintamaan, joka ulottuu kautta koko 
sivistyneen maailman. Ja sellainen tieto 
se täyttää sielusi ylpeydellä ja rohkealla 
tunteella siitä, että Sinä, vaikka yksinäsi 
heikko, yhteen liittyneenä toverisi kera 
olet voimakas. 
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Tuskaa . . 
KirI. H~"I Mm."' . 

. Vii,. monen AAveen Ben }i:ii:UJIJ IIäiiJ.y;, 
niN' muni uhraJa täytyi usko. 
NH", moni hymy jo aJl."U14Il j1iiUyl; 
niin moni /(atppoli kauni.t ru.dll. 
& ,inne taiM8~'~ taakai 8Urtyi 
ja pitkä tilacm tain piloi piirlyi. 
J(J muusa.! C7llwn miss' laullu loiDot 
Ilyt .ttllä ltuikuSld Kuuran 8Oirot. 
Sun hymy!! Malaasi IIy!! Ja Halla. 
Ne tidlä, 1UM..!.ra., kaikkialJ4. 
- .Ali, 8i8il1lmäst1äi jo ,jetun OMt! 
SuttpitUcn piirlut mun tliulli I«Jrat 
ja ,ilmiJin selln"län, BllUri pulma 
ja Imum~airaak8i saaman hama. 

- Kuin toolJ.:o. paiJIlinen, elo pail/na; 
//liu multaa saama~ silM roinaa. 

• 
Vain t> i h II- flUIä wi 11wlaa ffrf(J(m 
kun " nkf, lill1wjen liput, uk8~ 
Mn tuhat tuhatta muistaa ~rtaa 
ja kiwaa kuUa i4tt kutJu,lkstl 
.\'en kerran ekJyn kauniin sadun. 
- 7b/U 1I;Iy tyiinlääpi jiinki.Jt1 ladun 
ja Paha1l81Wpululen porot lolM4 
ja liukm lIkm, rain taara.! holMa. 
Haal - V1"ha ",,'II/mall" "u"enen ti<nfaa . 

0" pof:lM poIIUel/O kostaa. kMto(J . .. 
Xiin, raikka IIIlIr,~aaja, palto, komKl 
hn"n tllä flJipua roimtUomm! _ 
Kun lunl« turlartlll tItrltn mahlaa 
J.-ir:emmil~ kbUJsta, hurja, Imhlaa 
ja aat" ahdi$tain ",i(;/.('Jt" jäylyy, 
sun kuolla !'ur:fana täytyy, Uiylyy, 

• • 
&._ Kouro Kohtalon _ 1.em}XJ _ Rii$i_ 
lIIi lietkäiin, nimeä $Ulla. 1/Ionla, 
jäi lulrcmallomaJ IliefobUn' 
Ja monta meitä on onnuo"ta 
kun 8aar;/U 11/11'buu paillaa päiin8ä 
ja e/iiii, kuollldla. tlämäätWi-, 
Ah, Ilukaa! - Kaikki on ollut turMa 
8e /muni8, KaJuui kemtaa murhaa, 

Näi" ,ieJu;n 8airail~ ja. rikki ,'i,mol" 
'U1~ alla armois Ja onnen himloin 
on meidän olta, Oli meidäli kulää 
Ja oikf'tlrUUta yks tuohon uUHi, 
Ttilt usko: pyrkimy, 1I11l1f1 koskaan 
d j01J.:kosieJlUl, me lIarral joskaO/~ 
;100 emme, raukurtU, miiiiriinrontaa, 
_ On tehtäriim7lle MlIi viir;at alltaa, . ,------------~----------------------------. 
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Klrj. Toi..., R,II •. 

Sill ut s;una&n "ate armu 
keskelli!. kuoleman ketoa! 

Olet lohtu loukatulle. 
pAivyt y6Mn iMnehelle, 
IUka lAikkyvlin sydtlmen. 

Lione l liekki kaikkivallan, 
kun noin pll.ivlHl päin 8/1 nOllset, 
taikka summa suurten sieluin, 
kun saa kua/okin kumartaa. 

Sytyit val'maan, valkeainen 
ammoin aikojen alussa 
hengen helmihettehilli!., 
;ubJaseuroissa jumalten, 
s illi muutoin et 8ft voisi 
nousi", lliinkuin liekki nousee, 
8eisoo, kuin seisoo pa8Si 
laajan tunturin laella. 

Oi sa aate, armas aate, 
uusi uskonto ylevä, 
liet S8 nähnyt liian paljon 
vastasllAtll vtJivtJloista, 
sortumista ;a petosta. 

TiellAs tirskuin miehet mustat, 
sekA hiihti biien nojda~ 
velhot vastus ; var/l.Si, 
huusi hurjat uskonlabkot, 
pAuhasi pahat inehmot; 

jokaisellfJ into hurja 
etehes sun esteet laittlJ.tl 
särkaA sin ulta sillat. 

Mutta oi, on aate armas, 
uusi us konto ylevä! 
Minklt kiirsit, sen sA nautit, 
minkä meneti", sen sll voitit! 
Vaiva vaik6e muu 6i lien6 
muu kuin suuri hengM kylpy. 

Takaa t8iston, 5"urman 6uur6n, 
nOllset niinkuin jlltti jllyhll; 
kulta8 hengen hehku pilAsi, 
tIlhdet vaippasi valoisan. 

S iis sun s;unaan aate armas 
keskellA kuoleman ketoa. 

DI __________________________________________ -DD 
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-. ,. Se syöpyy mieliin kuin rUQste rau-

) 

taan, se tarttuu kurkkuun kuin vehka· 
leipä, se puree kuin kylmyys paljasta 
ryysyistä kyynärpäatä ... • 

MIkä sen synnytti? Puhujalavan tuli-
silmainen kiehtbva agitaattoriko, 50sia-
1istilehden sytytlävä paloarlikkeliko ... ? 
Ei! Ja kuitenkin se minussa elää, se 
minua kiehtoo, se minua kutsuu . .. 

Olen kärsinyt vankileirin kauhut, näh
nyt valkoisen i so~vihan jättämät veriset 
jäljet. Kymmenittäin avuttomia- toverei_ 
tani olen nähnyt ojeptelemassa käsiään 
avuUomina leipää kohti, raa'an sota· 
miehen nlihnyt nostavan raskaana ole-
van, miestään vankileirille tapaamaan 
pyrkivän vaimon pistimensä kärjellä 
kohoksi ilmaan -ja tyr~käävän tiepua-
leen, itkevåin lasten piikki lanka aitauk
sen takana viattomilla katseillaan etsi
vän isäpoloistaan ... 

Olen nähnyt . Kuoleman saarfen . koi· 
koi rivihaudal, katsellut Suomenlinnan 
pyövelinpa ikalta johtavaa virstanmit· 
taista , kivikäytävää myöten kulkevaa ve· 
ristä viirua ja kuullut rääkältyjen vih· 
lovat hätähuudot vankileirin suljetusta 
kidutuskammiosta , , . 

Se oli minun luokkani, joka näitä 
Golgatan polkuja kulki. . . Ja se oli 

2. 

se toinen luokka, joka pyövelinä, piis
kurina minun luokallen i kärsimyksiä 
lisäsi ... 

Harhailen >vapaudessa _, valkoisen 
vihat, kauhut kestäneenä, huurteisena 
talvipäivänä pienen syntymäpiläjäni kai· 
mistossa. Tuuli loi sinne kauas Suo
menlahden vankisaarelle viestin syn· 
nyinseutuni hirveästä verikasteesta, ker· 
toi kalmiston kätkevän hei maansa monia 
synkkää tarua. Ne viestit minun aske· 
leeni sinne tuonen tupasille johtivat ... 
Vain parisen tuhatta o li synnyinseutuni 
koko asujamisto, mutta sataluvuin las
kettiin senkin raskas luokkauhri. Monet 
kymmenet vaatimattomat puuristit ker
toivat kulkijalie siitä hillittömästä luok· 
karaivosta, joka valkoista yläluokkaa 
. rauhoitusretkellään . ohjasi. Nii<fen 
kymmenien ristien joukossa on eräs, 
joka saa minut pysähtymään. Ristille 
on hiljattain laskettu vaatimaton kataja. 
&eppele, johon pienet kätösel ,ovat si· 
toneet värillisiä paperi kukkia. Seppe. 
leessä on kapea, vanhasta vaalteesta 
leikattu valkomen kankaankaistale, jo· 
hon arvatenkin !lamat pienet kätöset 
ovat . kosmoksella. kirj01ttaneet seu· 
raavat paljonpuhuvat sanat: • Joulu· 



rinnassani usko kaikkeen 
kauniiseen ja hyvään. Vi
han tuli siellä nyt loimuaa, 
luokkavihan tunne, joka 
keihästyy koko sitä yhteis-
kuntaa kohtaan, joka sallii 
tällaista luokkaraatelua ... 
Se tuli ei sam mu eikä saa 
sammua ennen kuin tämä 
yhteiskunta on hävitetty. 
Sen pyhän luokkavihan tun
teen jätän perintönä lap
silleni ... 

Enhän olisi kunnollinen 
enkä lapsiani rakastava isä, 
ellen opettaisi heitä vihaa
maan tällaista hirmuista yh-
leis.kunt3tl. joka laillisuuden 
siimekseensä varjoaa ja kät· 
kee kokonaisia murheen 
laaksoja, jonka syliin mah
tuu tällainen kammottava 
kärsimysten Oolgata. En 
täyttäisi velvol lisuuttani työ

tervehdys rakkaalle isälle ikli.vöivältä väenolukkaa ja yhteiskuntaa kohtaan, 
pikku Martalta . ... ellen kasvattaisi lapsiini o ikean yhteis-

Päätäni aivan huimaa, ajatus salpau- kunnan kaipuuta ja syövyftäisi heihin 
luu... Kuinka monta pikku Marttaa sellaista pyMä luokka vihaa, joka vas· 
tä ll iikin helkellä painaa kalvaita kasvo- laisuudessa tällaiset kauhun kuvat peil-
jaan ikkunaruulua vastaan isää Uhylen, tää lempei lIä, sopusoinnun ja ihmisyy- • 
kuinka monta kuumaa kyynelkarpaloa den rusoväreillä ... ·' 1 ~ ~ ., • f'>"O 

on pikku tyynylle unettomin~öinä Siitä vihasta versoo oikeuden o ras""," . ~ I 
näiltä pikku Martoilta pudonnut'. . ,? lava laiho, siitä kohoaa ihmisyyden yh· 

O len isä ... ajatuksissani asetan omat teiskunta, jossa ovat tuntemattomia kär
pienokaiseni kalpeina, kyynelöivinä vär- >s> simykset, muurit ja kalterit, lakkaavat 
}öltämään tuon puuristin ääreen, ky!· ~odal ja pyövelin kirves linnoi
män pohjaviiman kahistellessa kataja- tuksen museoissa ruosluu., ,; ki rkas· 
seppeleen koruttomia paperikukkia .. ' silmäinen pikku Martta istuu iltaisin 
Tunnen luokkavihan kiehtovaa kutsua, isänsä polvella, ja kalmistoissa lepää 
tunnen sammumatonta vihaa valkoisten vain vanhuuden ja tautien tappamia. " 
hinnujen yhteiskuntaa kohtaan", 

Samoin kuin kyynel, joka katajasep· 
peleen paperikukkia katsellessa vieräh
tää poskellani ja takkini pieluksilla jäh
mett,yy ja jäätyy, samoin jähmettyy 

Leimua luokkaviha ja ku ljeta viesli 
uuden yhteiskunnan kaukaisesta hu
musta matalampaankin mökkiin! 

~~ /~ / J-:r, n' ~ Zev _ 
~ . ~ I ~. I H'J"-;:- t:;;'I. :::~ '-1::":.I.~ ..... :.:~.:::::::::::::;,,~--..J 
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T.o.t:>.o.HTUMA 
M'()'A"RIAN P~IVAN;o. 

. lif ~ " la • ...-,...<.4>: 

Kellarin ovea vasten on miesi, 
kalpea, kuoleman kalpea tm"es. 
Huulavi valkeaturkkinen hurUa.-
",tiedätkö, Juti on pääUY/J.ä ties! 

Tiesithän, punikki, pyssyn ken salaa, 
käynyl 01t käsky.- se kuoleman on,' 
FATJ1n6 me armoa anna ja sääli -
niin, se on sodassa tuntematon." 

Nousivat ki1!äärit, Mutta, nh, silloin 
syöksähti mäeltä kellarin luo 
värjyvä, vihloen itkevä nainen, 
äiti ja samalla t"anhus jo tuo, 

Hajalla harmajat hapset ja ääni, 
tuskien särkemii, huulilla soi.-
",poika'ni, ainoa poikani siinä, 
hänlä te ette, ah, surmata voif 

, 

Ette t·oi! Ei/Uin se raukkani tiennyt 
käsJ."Yis1ä, tuskinpa sOOastakaan. 
Sivussa eli hän syrjälliJ. kylän, 
minua, äitiä, vaalien vaan. 

Mutta jos pakko on surmata joktt, 
niin minut. vanhu,s, te siis tappakaa. 
Poikani nuori on, mä ikitloppu, 
minusta hauta jo omansa saa." 

"Tuki Jo ämmä leukasi nopsaan!" 
huudahti 1'alkeaturkiksinen. 
Olkahan 1Ianhusla tarttui ja raas!i 
ma'asei poloisen tienohehen, 

'" Mummu} siinä sii kauniisti PYS.lI.' -
.Miehet, nyt kivää1i ojentakaaf 
Liiankin kauan on räh(jätty tässä. ,. 
paikalla ilveily loppua saa. 



Hoi sinä siellä ovella mim, 
,""koilt , mif suU' on rukeriltat·oo. 
Kohta et enäii sä t'(N, sitä tehdä 
kohla sa suuslasi et sanaa saa." 

1iwmitun vastaus kirkkaana sinkos: 
"rulroilla? Teitäkö, kirotut? Ei.'''' 
J(atsoi lUin rohkeesti tappajiml8a, 
"men.slJ. ultmalen nyrkkihin 'vei . 

• 

Sgöksivät tulta'l8a kiväärin piiput, 
kgyristy vartalo, rellw.hti pää. 
Kellarin oveUa eloton ruumis 
ktwllehen Ä:ummahan koukkuhun jäii. 

Muttapa äiti, Henoheen viety, 
hallgelta jaloille nousla ei voi, 
vaan yhä, yhä hlJ.n lIyyhldijavoihkii: 
poikani, lapseni, poikani, oi ... 
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"EL.Q''''-'~· 

Kirj. HaIle H-i. 

Yrjö Puustinen oli talven ollut yhtä
jaksoisesti rintamilla. Taisteluissa ja 
peräytymismatkalla oli hän joutunut 
viettämään vilustuneena unettornia öitä. 
- Kun punainen anneija oli antautu· 
nut vangiksi, joutui Yrjö toisten vai
lankumoussoturitoveriensa kanssa vanki· 
leiriin. Täällä toverien kertomukset ja 
epätoivo tekivät häneen aivan masenta· 
van vaikutuksen - . levottomana vaipui 
hän kuitenkin uneen. 

Hän uneksuu olevansa suuressa Amfi
teatterissa. Teatteri osottauluu pieneksi, 
sillä koko Suomen porvaristo haluaa 
nähdä kommunistien teloituksen. Sinne 
rientävät myös vaimot ja lapset. Ja 
siksi onkin tuo suuri _Amfi_teatterh 
ääriään myöten täynnä uteliasia väkeä. 
,. Pää päässä on kiinni. Mitä ylhäistä 
tarjoo, . Suur·Suomi ~ on siellä. Mitä 
alhaista kätkee, nyt käynyt on esiin. 
Ja vuoronsa jälkeen _teloitettavat astu
vat verileikkihin, mi vartoo. _ 

(Säkeilä Kössi Kaatran Spartacus·runosta). 

On pimeä, ei näe liikettä, eikä kuule 
puheensorinaa. Jokainen vartoo hen
keään pidätellen milloin RllOlemaanfllo-
mitat astuvat näyttämölle. Samassa aukee 
väliverho, ja näyttämölle astuu kuusi
sataa pikaoikeuden kuolemaantuomitse
maa kommunistia. Heidät asetetaan 
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riviin näyttämölle. Mutta ennen luomion 
täytäntöönpanoa porvaristo haluaa ki
duttaa uhrejaan. - Näytetään elävien
kuvien avulla näille kommunisteille, 
jotka kuvat myös teatteriyleisö saa 
nähdä, mitä jo siihen asti oli tapahtu
nut: Miten rintamilla kaatuneet kaive
Iiin haudoistaan, miten vankeja eri rin
tamilla ja vankileireillä kauheasti nälällä 
kidutetaan, räJkätään ja teJoitetaan. 
Nuorukaisten ja neitosten isät, ~äidil, 
sulhot ja morsiamet, sekä perheellisten 
miesten vaimot ja lapset itkevät kotona, 
kiemurrellen maassa rukoilevat armoa 
.Suur·Suomen _ porvareilta, vaan -
turhaan. 

Tuota filminäytelmää jatketaan siihen 
asti, kunnes nuo teloitettavat kauhusta 
alkavat vavisla. - Heidät viedään pois. 
Kuuluu yhteislaukaus ... Teatteriyleisö 
taputtaa käsiään innostuneesti, mikä 
kohoaa aivan myrskyksi. Kuuluu huu
toja: Kas niin, sillä lailla! Enemmän! 
Tuokaa lisää teloitettavia! 

Näyttämölle marssitutetaan uusia ja 
yhä uusia teloifetlavia kommunisteja 
katsomaan _kuolemanfilmiät, jossa esi
tetään tapauksia ja kohtia yhä uusista 
tapahtumista. Kaikki leloiteUavat astuvat 
tyynesti näyttämölle, päät pystyssä, kirk
kain katsein, vastarintaa tekemättä -
kohti kuolemaansa. Tämä siksi, kun he 



ovat vakuutettuja sen asian oikeutksta. 
jonka puolesta he olivat taistelleet. 

Verenhimoinen teatteriyleisö näkee 
näin haluamaansa näytelmää. Se haluaa 
nähdä koko verihistoriansa, jota sille 
. kuo lemanfi lmin ~ avulla esitetään. Ja 
yht'aikaa suoritetaan teloituksia. Por
varisto näkee ",kuolemanfi lmistä . Spar
tacuksen johtaman orjakapinan kukis
tuksen Roomassa v. 73 ennen ajan
laskumme alkua, näkee miten vuoris· 
loon paenneet, vangiksi joutuneet ka· 
pinal liset, kuusituhalta ristiinnaulitlua 
orjaa riippuu kukin rislillään Appiantien 
varrella, jossa sudet ja korpit niilä raa
televat. Nähdään lukuisia nälkäkapinoi
den kukistuksia, nähdään Parisin kom· 
munardien kukistus ja teloitukset. Kai · 

,selijoille näytetään Oulun telollukset, 

Varkauden verilöyly ja Seinäjoen am· 
pumiset. Erikoisina uuluuksina tarjotaan 
katseltavaksi Tampereen, Helsingin, Hä
meenlinnan, lahden ja Viipurin val
loituksel sekä Kotkan antautuminen, 
kaikki vangit ja vankileirit. 

Kaksikymmentuhanlinen katselija-
joukko on ihastunut nähdessään luok· 
kansa verihistoriaa. Näytännön loput. 
tua puhkeavat raivokkaat suosionosoi· 
tukset. Kansan joukosta hienoimmat 
naiset kantavat urhoja: Sallimuksen 
edustajaa, va lkoisia kenraalia ja von der 
Oolzia ympäri näyttämöä, jonka riemu· 
kulkueen aikana Sallimuksen ed ustaja 
ilmoittaa: . Näytäntöjä tullaan jatka· 
maan, _ Samassa myrskynä kaikuu hyvä· 
huudot. 

Hennalassa, toukokuulla v. 1918. 
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Sivu Suomen vapaushistoriasta, 

" 
1 

" 

. 1\1., porvarH r" .EllkMn vall."kumo"s!" 
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Kuljen kuin unissa"i pitkin katua. 
Olen taas vapaa, ihminen! En uskalla 
katsoa vastaantulijoila silmiin, minut 
voidaan tuntea. Vankila on vielä 11-
hellä takanani, se on painanut minuun 
leimansa. Maa huojuu allani, en osaa 
ohjata askeleitani. Pelkään, että minua 
seurataan ... 

- Kas vain •.. sinäkö, ilmielävänä ? 
- Terve. 

- Terve. 
- Enpä ollut tuntea, niin olet muut· 

tunut ." Kauanko jo olet ollut va· 
paana? 

Edessäni seisoi nuori sotilas; kasvoi 
ovat tutut, mutta muoto muuttunut. 
Olemme lapsuuden toverit, vanhat tut· 
tavat. En häntä pelkU. 

- Suoraa päätä tuhin vankilasta •.. 
- Niinkö? Ja minne nyt olet me· 

nossa? 
- En itsekään tiedä vielä, minne 

menisin ••• 
- Poikkea sitten kanssani kahville. 

Saadaan vähän jutella. 
Menemme läheisten kahvilaan. Soti

laan rinnalla tunnen itseni rauhalliseksi. 
Vähitellen katoaa vankilan jättämä tunne 
minusta ja voin ajatella eteenkin päin. 
Keskustelemme lopulta jotakuinkin va
paasti. Kun olen juurtajaksain selittå-
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nyt hänelle oman osani tapahtuneeseen, 
rohkenen jo tehdä hänellekin jonkun 
kysymyksen. 

- Entäs sinä? Mitenkä jouduit val-
koiseen armeijaan? . 

- Olin sattumalta sillä puolella, luli 
yleinen asevelvollisuus, täytyi menn! ... 

- Niinpä tietenkin ... Otitko osaa 
taisteluun? 

- Oli ottaminen. 
- Et kai senWn ollut ketään -

teloittamassa. 
Toverini on työmiehen poika, kuten 

minäkin. Meidän myötätuntomme on 
lapsena ollut kummankin työvJen puo
lella. Olemme kouluaikana kilvan ihail
leei suuria vallankumousmiehiä, pit!
neet heitä jaloina sankareina. Odotan 
niin ollen jännittyneenä, mitä hän vas
taisi kysymykseeni. Hän antaa kuiten
kin minun hetken odottaa ennenkuin 
vastaa. Se panee minut aavistamaan 
pahaa. 

- En tahdo sinulle valehdella. Sinä 
olet ollut mies ja ansaitset sellaisena 
enemmän kunnioitusta kuin minä. Olen 
totta puhueh ollut - raukka. 

- Olet siis ollut ampumassa aseet· 
tornia työmiehiä? 

- Niin. 
Minusta näyttää kuin pöytä välil-



lämme levenisi. Toverini sen lakana 
on kuin kääpiö. Jaksan sentään pysyä 
todellisuudessa. 

- Oikeinko totta? 
- Totta niin, mutta älähän hätäänny. 

Jahka kerron, arvostele sitten. 
- Kerro sitten. 
Toverini painaa päänsä alas, hän ha

kee sanoja. 
- Vain kerran jouduin siihen sakkiin, 

toisten osasin pitää varani. Se oli huhti
kuun alussa. Olimme juuri valloittaneet 
erään paikkakunnan täällä etelässä. Ilta
myöhällä komennettiin sitten se joukko· 
osasto, johon minä kuuluin, tekemään 
seudun puhdistusta. Eri asumuksista 
vangitsimme silloin yhteensä kymmen
kunta miestä, toisten tehdessä samoin 
toisaalla, ja kuljetimme vangit metsän 
reunaan, missä ne erään männyn juu
relle ammuttiin. 

- Ja sinäkin olit ampumassa. 
- Olin niin, mutta odotahan, kun-

nes kerron loppuun asti. 
Toverini epäröi selvästi, hänen pu

heensa on hapuilevaa. 
- Minä en tahtonut ottaa siihen 

osaa ... 
Kieltäydyitkö? 

- En, sitä en uskaltanut tehdä. 
- Mikset uskaltanut, eihän sotilaan 

ole pakko toimia - teloittajana? 
- Se ei siihen aikaan tullut kysy· 

mykseen. Minua olisi ruvettu epäile
lemään ja olisin pian saanut itse mennä 
samaa tietä. 

Mutta mitä sitten teit? 
Koetin ampua - ohi. 
Ja onnistuit? 
Onnistuin. 
Oletko varma siitä? 
Olen. 

Hetkeksi olen valmis uskomaan häntä. 
Mutta sitten valtaa minut epäilys. To
verini ei ole jaksanut pysyä lotuudessa. 

Tapahtuiko ampuminen etäältä? 
- Ei, aivan läheltä. 
- Mitenkä voit suunnata pyssyn si-

vulle, niin ettei sitä huomattu? Kuinka 
uskalsit tehdä sen? 

- Oli jo pimeä ... 
- No mitenkä sitten muut osasivat 

ampua? 
- Sanoinhan jo: välimatka oli ly

hyt - ja toiset tähtäsivät tarkkaan. 
Kun en ole asiantuntija, jään epäi_ 

levälle kannalle. Mielenkiintoni on kui· 
tenkin herännyt niitä onnettomia koho 
taan, jotka silloin oli teloitettu. Teen 
muutaman kysymyksen. 

Tunsitko ketään ammutuista? 
- En ketään. 
- Et siis edes tiedä, olivatko he 

syylIisiäkään? 
En, sitä on mahdoton tietää. 
Olivatko nuoria tai vanhoja? 
Molempia sekaisin. 
Entäs, kuinka he olivat puetut ? 
Tavallisia työmiehiä olivat kaikki. 
Saatoit sen sentään erottaa! 

Vaikenemme kumpikin. Sydäntäni 
kirvelee. Minuun koskee noiden on· 
neltomien kohtalo, tunnen vihaa heidän 
murhaajiaan kohtaan. Halveksin tove
riani, inhoan häntä. 

- No kuolivatko he heli? 
- Melkein. Joilakin täytyi pistimillä 

auttaa, etteivät jääneet kitumaan. 
- Murhaajå ... 
Toverini Iyyhistyy kokoon, mykistyy. 

En viitsi häntä katsella. Jätän kahvilan. 
Kuljen taas piikin katua, mutta val

veilla. Astun uhmalell elämään. 
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Valkoisen vamon ajoilta. 
Kirj. Tyko W. 

Oli toukokuun 8 päivä 1918. Olin 
kaksi edellistä yötä maannut Kouvolan 
sotilaskasarmin päävahdin kylmällä ja 
likaisella kivi lattialla. kärsien kymme
nien, satojen vankien kanssa si inä kauo 
heata vilua. Kapit, käytävät ja . isomurju_ 
olivat sullotut täyteen vankeja, niin että 
lattiapinta.ala ei mitenkään tahtonut riit
tää makuupaikaksi, joten toisten täytyi 
istua sillä ajalla kun toiset olivat pit-
känään, väsynyttä ruumistaan lepuutta
massa. Käymälä, johon ovi kävi . isosta 
murjusta o, oli epäkunnossa, joten sen 
lattialla oli sanoin kuvaamatoin epä
siisteys. Siellä kävi vankeja, niin että 
ovi ei kennnyt kiinni olemaan juuri 
lainkaan. Siellä siis levisi huoneisiin, 
taajan ihmisjoukon pilaamaan ilmaan, 
tavaton löyhkä, joten ilma oli sakeaa, 
haisevaa. Täytyi siis pitää akkunoita 
auki. Akkunoisla puhabi sisälle kolkko 
keväinen pohjaluuli. Sen koskelus lun
tui kauhealla nälkäisinä ja viluisina 
kylmällä kivilaltialla viruviin vankeihin. 
Siinä makaaminen ei ollut helpppoa, 
mutta seisoakaan ei jaksanut aina ja 
istuimia ei ollut, että olisi saanut istua, 
ja jos joitakin penkkejä olikin, virui 
niissäkin pitkänään olevia miehiä. Senpä
vuoksi aina tuontuostaki n nousi lattialta 
joku pahimmin kärsivä sulkemaan akku-
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noita, mutta kun ne olivat suljetut, 
riensi joku toinen niitä avaamaan, sillä 
ilma oli kauheata. 

Tällaisia öitä ja samanlaisia päiviä 
olin viettänyt siellä jo kaksi. Tuosta 
kauheasta vilusta olin saanut vaikean 
yskän ja nyt tunsin itsessäni olevan 
kuumetta. Jalkani eivät mitenkään tah
toneet kannattaa ruumistani ja suutan i 
kuivasi, niin että sitä täytyi yhtenään 
kaslaa. Vilunväreet kiertelivät yhtenään 
pitkin ruumistani. 

Valitin vartijalle vaivojani ja kysyin, 
olisiko mahdollisuutta saada lääkärin 
apua, tai edes jotakin kuumeeseen ja 
yskään sopivaa lääkettä. ~ Kyllä täällä 
lääkäri on. Vartokaa nyt, niin minä 
koitan saada sille tietoa - vaslasi var
tija hyvin välinpitämätlömällä äänellä. 

Odotteiin ja odotteiin, kävellen, sen 
kuin tungoksessa voin ja jaksoin, piikin 
huoneita, koettaen paeta kylmää pohja
tuulla, joka akkunoista puhalsi ja tunki 
miltei joka paikkaan ja joka kuumei
seen ruumiiseeni vaikutti sanomattoman 
ilkeästi. Niin kävellen saavuin taasen 
kerran koppien väliseltä käytävältä 
_isoon murjuun . . Siellä ei o llut kuin 
jokunen mies. KummasleJin vähän , 
mihin miehet olivat paenneet, kun sa
massa tuli . sivumurjusta. joku sotilas-



alipäällikkökuntaan kuuluva nuori mies 
ja sanoi: - Menkää tekin tuonne riviin 
pihalle. 

Tqttelin käskyä ja menin pihalle, 
jossa jo muutamain vartijasotilaitten 
vartioimana seisoi toistakymmentä mies
tä kahdessa rivissä. Tuli mieleeni, että 
jokohan ovenvartija oli puhunut mi
nusta. ja että nyt viedään lääkärille. 
Kauan ei tuo luulo minulla kuitenkaan 
ollut, sillä rivissä miehet alkoivat kuis
kailla: - Mahtanevatkohan vie4ä ruu
miita kaivamaan? 

Hetken kuluttua tuli käskijäni ulos, 
mukanaan muutamia vankeja_ Minä 
selitin hänelle, että olin sairas ja tar
vitsin lääkärin apua. 

- Kyllä te pian saatte lääkärin apua 
- sanoi mies äänellä, josta kuvastui 
katkeraa pilkkaa. Hän laski miehet. 
- Yksi on liikaa ... menkää te takai
sin - sanoi hän laskettuaan ja viittasi 
eräälle miehelle rivissä. 

- Enkö minä saisi mennä pois, kun 
olen sairas, enkä jaksa kuitenkaan 
mitään tehdä? - kysyin pyytävästi 
häneltä. - Ette . . _ teillä on nalli pääs
sänne, näytte olevan herrasmiehiä. Olkaa 
vain paikoiHanne vastasi hän kylmästi. 

Aseteltuaan rivejämme, m.m. Kouvo
lan kaasumestari Koski-vainajan, joka 
näkyi olevan erikoisesti hänen silmä
tikkunaan ja jota hän kaiken aikaa sitten 
mitä i1keimmin kiusasi, rivin etupäähän, 
hyppäsi hän sotilaan pitelemän ratsun 
selkään ja komensi meidät marssimaan 
jälessään, pyssyniekkain vartijain kävel
lessä sivuillamme. 

Päästyämme Kouvolan asutuksen pii
riin, oli kaduilla i1kkuvaa yleisöä, joka 
suu leveällä naureskeli vahingoniloisesti 
ja heitteli ilkkuvia pilasanojaan meille. 

Nuoko ovat niitä murhamiehiä ... 
hyi, katalia roistoja. Että kehtaattekin 
vielä itseänne näyttää ... senkin halva
tut punikit. Voi ilkeitä! - huudahteli 
eräs vanha vaimo, kulkien rinnallemme 
meidän saavuttua lähelle Kouvolan 
poliisilaitosta. 

Poliisilaitokselle päästyä riensin minä 
kaivolle, sillä suuni oli aivan kuiva, niin 
että kieli ei tahtonut siellä kääntyä. 
Saatuani vettä, sälytettiin minulle eräästä 
ulkohuoneesta kimppu lapioita, toiset 
miehet saivat myös joko saman laisen 
taakan tai kannettavakseen tyhjiä paa
reja. Sen jälkeen lähdettiin ratsumie
hen komentaessa jonnekin suolle Kou
volan kauppalan takana. 

Tällävälin oli joukkoomme tuotu eräs 
isonlainen Nissinen-niminen, kirvesmie
heltä näyttävä vanki, joka opasti koko 
joukon suolla eräälle kohtaa, missä 
näkyi olevan pöyhittyä savea. 

- Tässä se on - sanoi Nissinen , 
osoittaen pöyhittyä paikkaal }. 

Sen jälkeen komennettiin meidät 
kaivamaan vetelää savea. Sitä en olisi 
jaksanut tehdä, mutta vartijasotilaitten, 
jotka olivat varsin raakoja savolaisia, 
kiväärien uhkaamana täytyi ponnistaa, 
yrittäen viimeisinkin voimin. 

Pian taasen kuivi suuni niin, että sitä 
täytyi saada kaslaa. Tullessani olin sitä 
jo kastanut eräässä suokuopassa olevassa 
lätäkössä. Menin ratsumiehen luo ja 
pyysin päästä samalle lätäkölle juo
maan vettä. Sain vaivoin kieltäni käy
mään pyyntöäni tehdessäni. Hän ken
ties vähän sääli minua, myöntäen luvan 
ja käskien erään vahtisotilaan perääni. 
Nyt myöhemmin olen kauhistuen aja
tellut kulkuani metsässä: raaka savo
lainen vireessä olevan kiväärin kanssa 
perässäni. Mutta onneksi ei silloin vielä 
ollut muodissa vankien . karkaamisyri . 
tykseh, sillä valkoiset saivat teurastus
haluaan muutenkin aivan vapaasti vielä 
silloin tyydyttää. Palasin siis hengissä 
haudalle takaisin. 

1) Nissistä en enään sen jälestä nähnyt. 
Hänen ei tarvinnut olla ruumiita kaiva
massa. Hän kuului osoiltaneen kaikki 
Kouvolassa ,Punaisten aikana surmattujen 
haudat valkOIsille, josta 'palkkioksi . valkoi· 
set hänet kuuluvat ampuneen, olettaen, että 
hän oli ollut sunnaamisissa osallinen, kun 
hän haudatkin tiesi. 
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Sillävälin olivat vankitoverini kaiva
neet hautaa noi n puolen metrin verran, 
jolloin jo alkoi kuopasta, verisen savi
liejun sisältä, näkyä vaaterisoja, niini
mattoja ja niiden välistä pilkistää esiin 
paljaita ruumiinosia. Pian senjälkeen 
olimme nostaneet kuopasta kahdeksan 
ruumista, jotka olivat väkivaltaisesti sur
mattuja, toisilla pistimenreikiä, toisilla 
ampumahaava rinnassa tai päässä. Joi
takin oli, joi lta kuu la oli vienyt pois 
toisen puolen kalJoa. Ruumiilla oli 
toisilla viihän vaatteita yllä, toiset aivan 
alastomia. Muuten oli haudassa irto
naisia vaatekappaleita, palltoila y. m. 
väliverhoina eri ruumiskerrosten välillä. 
Ruumiit nimittäin olivat kerroksittain 
1I0in kaksi metriä kun nekin suuruisessa 
halldassa. 

Kun kahdeksan ruumista oli saatu 
paareille, komensi ratsumies kuusitoista 
joukostamme kanlamaan paareja sekä 
puolet vartioista heidän mukaansa, jol
loin tämä surullinen karavaani lähti 
li ikkeelle Kouvolan puistoa kohti. Kara
vaanin alkuun ensimäisenä taasen asetti 
ratsumies kaasumestari Kosken, nähtä
västi sillä, että hän ensimäisenä saisi 
kestää yleisön pilkan. 

Minun oli taasen suuni aivan kuiva, 
joten täytyi mennä sitä kastamaan lätä
kölle, samaten vartijan seuraamana kuin 
äskenkin. Pyysin ja sain luvan, ja täten 
säästyin menemästä paareja kantamaan 
ja siten kärsimästä siitä ivasta ja ilkku
misesta, jota kantajat saivat osakseen. 

Palattuani lätäköltä täytyi minun ru
veta raahaamaan haudasta toisen jälell e 
jääneen miehen kanssa siellä vielä ole
via ruumiita. Tehtävä ei ollut helpom
pia, sillä minä oli n kovin voimaton ja 
haudan pohja oli täynnä veristä savi
liejua, jossa ruumiit olivat. Kun toinen 
miehistä pelkäsi mennä hautaan, täytyi 
minun sinne mennä, nauhakengilläni 
kahlaamaan tuohon liejuun. Kenkäni 
siitä pian täyttyivät. Ruumiit olivat 
raskaita ja kuoppa jo syvä. Vartijat 
sen lisäksi ärhensivät ja karjuivai kiro/I-
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len, jos niitä laahaamalla pitelimme. 
Silloin sattui eräs kammottava tapaus, 
joka toisissa oloissa olisi vaikuttanut 
ties kuinka, multa joka silloin val
linneen mielialan takia jäi vähemmälle 
vaikutukselle, 

Viimeisenä haudassa oli suuri, raskas 
miehen ruumis, Suurella vaivalla sain 
sen niin ylös, että toverini haudan reu
nalla yletiyi siihen ja sai vainajan kädet 
käsiinsä. Ruumis oli alaston ja oli sitä 
ammultu otsaan, jolloin kuula mennes
sään oli vienyt takaraivon pois, niin 
että vainajan kallo oli aivan tyhjä. 
Sitten kun toverini oli saanut siitä kiinni, 
nostimme ruumiin niin että se seläl
lään ollen tuli rintakehästään riippu
maan haudan syrjälle, jalat haulaan päin, 
jolloin meidän, saadaksemme se koko
naan ylös, täytyi korjala olteitamme. 
Niin tuli ruumis olemaan hetken aikaa 
omalla painollaan rutistamassa rinta
kehUnsä. Vainajan rinla oli jäänyt 
täyteen ilmaa ja nyt, kun rinta pusertui 
jäätynytlä haudansyrjää vasten, työntyi 
sieltä ilma ulos, pannen vainajan ääni
jänteet toimimaan. Ruumis huusi kam
mottaval la, todella haudantakaisella 
äänellä muutaman sekunnin ajan sur· 
keasti, u-u-u-u·uu. Jos aika olisi ollut 
yö ja pimeä, olisi vaikutus varmaankin 
ollut hirveä, niin kolkko oli tuo ääni. 

Ruumiita oli haudassa vielä neljä 
sen jälkeen kun kahdeksan ensimäistä. 
oli ylösotettu. Ne saimme ylös ennen 
kuin edellisten kantajat palasivat. Saim
me si is hetken aikaa istua levähtä.mässä 
ja minä sain käydä suutan i kastamassa. 
Kun kantajat palasivat, saivat heistä 
neljä paria taasen käydä paareja kanta
maan, Koski ensimäisenä. Minä sain 
lapiotaakan kanssa kulkea jälessä. Kun 
paareissa ei ollut niskan yli käyviä 
kantoremmejä, lepäsi kaikki paino kan
tajain sormilla, joten kantajat olivat jo 
edellisestä kerrasta hyvin väsyneitä, var
sin kin kaasumestari Koski oli sieluII i
sesti ja ruumiillisesti kiusattu. Senpä
vuoksi oli tuon surullisen kulkueen aina 



muutaman kymmenen metrin paassa 
pysähdyttävä lepäämään. Kosken surul
lista tilaa säälien pyysikin eräs vanki, 
kouvolalainen ylimääräinen asemamies 
O. O. Halme, saada mennä kantamaan 
paareja Kosken sijasta. Tähän pyyn
töön ei kuitenkaan ratsumies suostunut, 
vaan selitti, että Koski on niin suuri 
rikollinenl), että häntä ei saa sääliä. 
Kantajia kohdannut yleisön iva ja 
ilkkuminen teki nämä matkat heille 
todellisiksi Oolkatan retkiksi. 

Hitaasti kulkien saavuttiin KouvoJan 
puistoon. Siellä oli kaamea näky. Pitkin 
puistoa oli alastomia ruumiita kymme
nittäin ja niitä pesemässä kasarmilta 
tuotuja punikkivankeja. Tätä surullista 
näkyä katselemassa ja kenties ruumiiden 
joukosta kadonneita omaisiaan elsi
mässä, oli kymmenittäin, sadottain ihmi
siä, jolka kielellään piiskasivat onnet
tomia ruumiiden pesijöitä vartijasoti
laitten säestämänä. 

Siellä kerrottiin sotilaitten pakotta
neen Sascha Metsävuoren (enl. Sukoff), 
jonka kerrottiin kuuluneen Kouvolan 
esikuntaan ja olleen syyllinen useaan 
murhaan, syleilemään ja suutelemaan 
joka ruumista yleisön ilkkuessa. Samoin 
kerrottiin siellä tapahtuneen, että kasar
milla oli tuotu ruumiita pesemään nuo
rukainen Toivo Samonen Kouvolasta. 
Kun sotilaspäällikkö oli häntä käskenyt 
pesemään ruumiita, oli tämä kieltäytynyt, 
selittäen, että peskööt ne, jotka ovat 
niitä tehneetkin. Silloin oli päällikkö 
uhannut ampua ellei S. tottele. ~ Ei 

1) Koski toimi kapinan aikana ainoastaan 
Kouvolan vallankumousoikeuden puheen
johtajana. Hänet valkoiset lopulta ampui
vat toukokuun 25 päivänä samana vuonna. 

punikki lahtarin kuulaa säiky _ oli S. 
silloin vastannut. Silloin oli valkoinen 
vetänyt esiin brovninginsa ja ampunut. 
Ensimäisestä lakauksesla ei S. vielä 
kaatunut, vaan sanoi rauhallisesti: . Ei 
näy lahlarin kuula punikkiin tepsivän. ~ 
Vasta toisella laukauksella oli hän sitten 
kaatunut toisten vainajain rinnalle. 

Tuota kaameala näkyä ei meidän 
kauan tarvinnut katsella, sillä pian taas 
komennettiin Kouvolan poliisilaitokselie 
viemään sieltä otettuja kapineila ja sieltä 
edelleen kasarmilIe. KasarmilIe vietäessä 
vielä ratsumies kiusotteli jo muutenkin 
sielullisesti sekä ruumiillisesti uupunutta 
kaasumestari Koskea, että hänet vielä 
haudataan samaan kuoppaan, iosta nyt 
oli ruumiit' pois korjattu. Tapahtuiko 
niin? En tiedä. 

Jälkeenpäin sain tietää, että sakis
samme, ruumiita korjaamassa oli ollut 
kuuluisan rosvoparin Leppä & Sinisalo 
toinen osakas Sinisalo, joka muutamia 
päiviä sen jälkeen ammuttiin syystä, että 
hän, kuten kerrottiin, oli ollut edellämai · 
nitun Metsävuori-Sukoffin apulaisena 
noita punaisten aikuisia murhia tekemässä. 

Surullisia jälkeä oli tehty punaisten 
aikana Kouvolassa, mutta vielä surulli
sempaa valkoisten valtaan päästyä, sillä 
erään sikäläisen suojeluskuntalaisen ker
toman mukaan tehtiin Kouvolan paik
keilla punaisten aikana 96 murhaa, 
mutta valkoisten valtaan päästyä koko
naisia 1,200 murhaa. Punaiset mur
haajat ovat saaneet . ansailun palkkansa _, 
mutta valkoiset ovat vapaina ja vapau
den risteillä sekä valkoisilla ruusuilla 
koristeltuina. 

Milloinka pääsee oikeus maassa sille 
kuuluvalle kunniasijalle? 
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Kirj. Haar lo Uskela. 

Hän eestä t:apauden , kotimaan 
ja rahan, maineen liiksi soti11laa11" 
ja teki monta suurta _urotyötä_. 
Vaan tUlhka säilyi - onni oli myötä. 

Run turv(l$S· oli mM ja 1>apaus, 
niin sa ttui me:rhllinen tapaus: 
Hän 1l'lWren, kaunim neidon 

näki - kosi, 
1Jaan rukkaset sai sievät - se O1l tosi. 

Kuolwhti veri nuoren sankarin, 
hän katsoi tyttöön kfdsein ankarin, 
luimana tempas revolt·erin vyösUiän. 

Päin tyllin päätä tähtö,s, laukaisi 
ja säilällä1lsä mtsan. aukaisi, -
sai t·apaudenristirt urotyös/ään. 



Olen nauttinut onnea joskus 
vain . .. 

KlrJ. Hurw Uslle14. 

Olen nauttinut onnea joskus ",'ain 
ja maksanut kallista hintaa. 
Oli varhain jo kärsimys roverinain 
ja murhe mun raaleli rintaa. 

Ja harvoin maijasta tUlutinnon 
olen saanut maJkaUa mai.~taa . 
Elontaivaani paksussa pilussä on, 
vain harvoin aurinko paistaa., 

Vain joskus jO'ukosta murheitten 
olen ItJytänyt onnemnurun, 
mul u.~ein nautinnonmaljojen 
sain pohJalta suuren surun. 

Vaan turhaa ma huulekn tu.9kiStain 
surun, murheen mustasta yöstä, 
Käyn eespätn 'Voimia ponnistain, 
haen lohtu.a tmkille työstä. 
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Oli eräs syksyinen ilta v. 1918. Tuo 
tuttu joukko oli taasen tapansa mukaan 
kokoontunut . Taiteilijakahvilan :t pikku
huoneeseen. Se oli nuorlso·osastomme 
kantajoukkoa. Monivuotisia yhteistyön 
tekijöitä kaikki. Tämän kesättömän ter
rorikesän aikanakin oli heitä liittänyt 
yhteen ne näkymättömät toveruussiteet, 
joita ei valkoisinkaan vihamies kyennyt 
peitsillä ja sapeleilla katkomaan. Siinä 
olivat sodan säästämät "Sepeteus . ja 
_Metsänpoika . , si inä vankileirilläkin 
nuorekkuutenta säilyttänyt . Ara-, hän 
joka kantoi suoraksi jääneessä jalassaan 
kansalaissodan surullista mu istomerkkiä. 
Siinä oli :t Hanski . , tuo suorasukaisuu
destaan tässä joukos.c;a niin tunnettu ja 
pidetty savolainen leikin laskija, äskettäin 
Suomenlinnasta ~ I omalle · laskettu, kuten 
hän itse sanoi. Eipä puuttunut joukosta 
naisiakaan. Tytöistä parhaat . Ma·Le- . , 
»Airh ja . Anni . , siinä se kolmikko, 
jota yhteisellä nimeJlä kutsuttiin osas
tomme »henkiseksi apilaaksi .. Kaikki 
he olivat mukana tässä vaatimattomassa 
illanvietossa, kuten ennen onnellisempi
nakin aikoina. Puuttui vain • Tohtori 
Piiters . ja »Matti-pastori. koko osas
tomme rauhanaikaisesta henkisestä yli-
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mystöstä. Heitä kaivattiin ja lähetettiin 
kirjekortilla yhteiset terveiset, _Matti _ 
papille . Tammisaaren pakkolyölaitok
selle ja ,Piitersille . Hennalan vanki
leirille. 

Keskustelu oli koko illan kulkenut 
vanhoissa muistoissa, kuten on luon
nollisia yhteistoiminnan iloihin ja surui
hin lotluneilla nuorukaisilla ja neitosilla 
sellaisen kesän jälkeen, jolloin heidät 
oli ulkoapäin tulevalla pakkovoimalla 
raa'asti estetty tuota elämän kutsumus. 
taan täyttämästä. Haikean leppoisina 
su keltautuivat muistojen komeroistaesille 
menneiden kesien ihanat saarimatkat 
kisoineen ja lauluineen. Sielujen editse 
kiilivät kauniina ja elämäntäyteisinä enti
set yhdessäolohetkel. Keskustelun vilk
kaammillaankin ollessa sattui joku esille 
viskattu sana tai lause koskettamaan 
jonkun pöydän ääressä olijan alatajun 
nassa uinuvaa muistoa ja heti jäi hän 
tuijottamaan omaan sieluunsa - siellä 
kirkastuvaa - kuvaa kuulematta, tai 
näkemättä mitä ympärillä tapahtui. 

Se painostava tuntu, joka omien, sekä 
toverien kauheiden kärsimyksien joh
dosta oli sinä kesänä jokaisen työläis
yksilön sieluun lyijynraskaana l~keutu-



nut, oli tehnyt tähänkin seuraan kuulu· 
vat yksilöt tavallisia sentimenttaalisem· 
miksi. Tosin kyllä olivat he jokainen 
nuoruutensa voimalla säilyttäneet toi· 
vonsa tulevaisuuteen, vaan se toivo ei 
antanut paljoakaan puheenaihetta. Jokai
nen ikäänkuin vaistomaisesti lajusi tove
rillaan olevan sisäisessä olemuksessa 
så,lössä saman aarteen kuin itselläänkin 
- uskon työväenluokan ylösnousemi
seen, vaan siitä ei puhuttu. Tuntui 
niin hyvältä palvoa sitä siellä povella 
kätkössä tulevien aikojen varalle. 

Kun taasen oli vaivuttu yhteiseen 
alakuloisuuteen, eivätkä silloin tällöin 
heitetyt irralliset lauseet saaneet mielen
kiintoisuutta heräämään, kuultiin _Hans· 
kin» lyövän nyrkkinsä pöytään ja kuin 
itselleen mörähtävän: • Kyllä ne vaan 
ovat hävyttömiä, sikoja kerrassaan, kun 
kehtaavat sellaista puhua! . 

_No mikä . Hanskille . tuli? lausah
tivat tytöt kuin yhdestä suusla ja ikään· 
kuin säikähtäen jyräystä, joka pudotti hei
dän mielikuvituksensa niin omituisen 
äkisti äsken vielä korkeista ilmapiireistä. 
Pojatkin katsoivat kysyvästi . Hanskia . , 
joka itsekin pelästyen esi intymistään sel· 
vitteli: · Sattui vain mieleeni eräs tapaus 
. Smolnasla . , jonka kai tekin olette 
kuulleet, mutta vääräässä valossa . • 

»Kerro, kerro! . 
»Ei se juttu ole paljoa kummempi, 

kuin monet muutkaan kansalaissotaa 
koskevat jutut. Vaan se, mitenkä tuo 
pikku tapahtuma on porvarien taholta 
selostettu, sehän se saa tässä häpeästä 
punastumaan. Se totta totisesti todistaa, 
että he eivät valitse keinoja kun on 
kysymyksessä punakaartilaisten solvaa· 
minen. » Katkeravivahteinen surunvoit
toisuus, jolla tuo ajatus tulkittiin, 
oli herättänyt kaikkien mielenkiinnon. 
Äänettöminä tuijottivat he . Hanskiin . , 
joka suorasukaisella kertomistavailaan 
jatkoi: 

. Ollessani Suomenlinnassa kesällä, 
kuulin porvarien levittäneen täällä kau
pungiSsa juttua, että kun valkoiset sai-

vai valloitetuksi .Smolnan . punaisilta, 
löysivät he siellä eräästä sivuhuoneesta 
nuoren naisen ammuttuna, Lähemmin 
tutkittaessa naisia, havaittiin hänessä 
väkivallan merkkejä. Kaikesta päättäen 
ovat punakaarttilaisroistot, ehkäpä johta
jat, raiskanneet väkivalloin naisen ja 
sen jälkeen ampuneet hänet. Siis vielä 
viimeisellä hetkelläänkin harjoittivat pu
naiset tapansa mukaista raakuutta. -
Sellainen 011 juttu porvarien selostamana. 
Luultavasti tekin olette sen kuulleet! 
Asia ei kuitenkaan ole siten. Minä 
kyllä tiedän sen, olinhan minäkin si l
loin . Smolnassa . , Se on kyllä totta, 
että sieltä lyötyi tytön ruumis. - Olin 
itse kantamassa häntä sivuhuoneeseen, 
vaan tyttö sai sunnansa porvarien, eikä 
punakaartilaisten kuulasta. On muu
ten hävyttömän halpamaista tahria ty
tön muistoa moisilla likaisilla jutuilla, 
sillä hänen mu istonsa on pyhä. 1°s 
kaikki työläisyksilöt olisivat olleet yhtä 
pelkäämältömiä, kuin tuo tyttö, olisivat . 
asiamme ehkä hieman toisin! 

Niin! Se tapahtui .Smolnassa , sil
loin perjantain ja lauantain välisenä 
yönä, viimeisenä en nen Helsi ngin vai
Joitusta. Saksalaiset olivat juuri tehneet 
Espranadin puolelta hyökkäyksen, joka 
torjuttiin eräälle akkunal1e asetetulla 
kuularuiskul1a ja kivääritulella. Hyök
kääjien peräydytlyä vaimeni äsken niin 
helvetillisesti korvia repivä kuulien viuhe 
ja mtinä. Silloin, tällöin halkaisi joku 
etenevä yksinäinen kiväärin laukaus seu
dun himmeää hiljaisuutta, antaen noille 
kauheita tulevaisuuden aavistuksia täynnä 
oleville kevät yön hetkIlle vieläkin kaa
meamman värityksen. Kuolema oli taa
sen korjannut runsaan sadon. Heikkoja 
valituksia ja epätoivoisia huokailuja 
kohosi yön hämäryyden verhoamalla 
Esplanaditta. Äkkiä häiritsee aavemaista 
hiljaisuutta kiväärin rätkäys ja korahtava 
kil jaiSI!: auttakaa! Riensimme akkunaan 
ja levottoman kaasulyhdyn juurella, 
melkeinpä akkunan kohdalla, näimme 
vanhan punakaartilaisen puoleksi ma-
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kaavassa asennossa katukäy
tävällä. Nojaten toisen kä-
tensä kyynärpäällä katukäy
tävään koki hän toisella kä
dellään, suonenvedon tapai
sesti sitä rintaansa vasten 
puristaen, tukkia poveltansa 
pursuavaa verivirtaa. Mie
hen huulilta pääsi tuon tuos
takin tukahdutettu korahdus. 
Käsitimme heti mitä oli ta
pahtunut. Hän, tuo vanhus, 
oli saanut kuulan rintaansa 
yrittäessään tauonneen kuu
lasateen jälkeen kiiruhtaa 
taistelupaikan ohi. Kaikesta 
päättäen oli ampuminen ta
pahtunut puiston vastaisella 
puolella olevasta Kämpin 
hotellin akkunasta, jonne 
äskeiset hyökkääjät olivat 
peräytyneet. .Sota ei tunne 
sääliä . , sanotaan, vaan tuon miehen 
onneton tila, hänen toivoton ähkymi
sensä ja tuon tuostakin korahtava: 
auttakaa! huutonsa, ne koskettivat mei
dän jokaisen siellä ylhäällä olijan 
povella sodan jokapäiväisen raakuu
den kääpiöimää ihmistä. Jokaiselle sel
visi omassa itsessään, että jotain olisi 
hänen hyväksensä tehtävä. Lieneekö tuo 
sellaisessa tilanteessa niin harvinainen 
hyveen pilkahdus johtunut niistä ou
doista tulevaisuuden aavisteluista, joita 
ei kukaan enään sinä yönä voinut 
paeta. - Olihan joka yksilön tajun
nassa selviytynyt tietoisuus siitä, että 
pelimme on pelattu loppuun, on vain 
tuntien kysymys milloinka viimeinen 
jännitys laukeaa. 1a sellaisina hetkinä 
herää rinnassa kuolleeksi luultu ihmi
syys. On kuin jokainen loppuselvitystä 
odotellessaan hapuilisi jotain oikein 
painavaa hyvyyden tekoa viimeisessä 
tilinpäätöksessä tulopuolelle merkittä
väksi. lieneekö tuo auttamisen tärkeys
tajuilu meissä johtunut siitä, eli mah
toiko meissä vaikuttaa aatteen sala
peräinen voima, en tiedä. jokainen 
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kuitenkin tunsi olevan itsellään velvolli
suuksia ammuttua toveria kohtaan. Vaan 
miten auttaa, panematta alttiiksi omaa 
henkeänsä. Oli selvää, että taloa pidet
tiin joka taholta silmällä, ja jos portilla 
keksittäisiin liikettä, kohdistettaisiin heti 
kuulasade sitä kohti. Omituinen tilanne. 
Velvollisuus ja pelko oman minänsä 
puolesta olivat vastakkain. Kumpikin 
tuntuivat yhtä voimakkailta. Äkkiä kuu
luu kauppatorilta päin auton surina. 
Toivon välähdys iskee jokaisen aivoi
hin. Tarkastamme jännittyneenä. Aivan 
oikein. Punaisen ristin aulo kääntyy kul
massa, ajaen täyttä vauhtia taloa kohti. 
Silmänräpäyksessä vedimme ilmaa keuh
koihimme ja seuraavassa silmänräpäyk
sessä, kun auto oli tullut lähemmäksi 
päästimme yhteisen huudon: . Korjatkaa 
jumalan nimessä tuo ammuttu mies 
tuosta kadulta! . Turhaan! Auto ajoi 
ohi hiljentämättä vauhtiaan. Varmaan
kaan eivät autossa olijat käsittäneet 
huutoamme, eivätkä nähneet ammuttua. 
tahi eivät he välittäneet siitä! 

Huutomme oli herättänyt toisessa 
huoneessa olevien naisten huomion. He 



tietysti ottivat selvän mistä huuto johtui 
ja kotvan kuluttua kuultiin seinän takana 
nuoren tytön sanovan toverittarelleen! 
'$ Kyllä miehet ovat sentään raukkoja: 
Mennään me hakemaan hänet portista 
sisälle! Samalla kuulimme heidän juoksu
askelin poistuvan huoneesta. Häpeän 
puna sävähti meidän miesten kasvoille, 
kuultuamme tytön syyttävät sanat. Neu
vottomina katselimme toisiamme. Äkkiä 
pamahtaa kiväärin laukaus, vielä toinen 
ja rikkonaisesta akkunasta tunkeutuu 
vihlova kirkaisu: )ampuivat kirotut! , 
Kamalan aavistuksen valtaamana juoksin 
huoneesta rappukäytävään ja siitä ales. 
Porttihoiviin saavuttuani kohtasin surulli
sen näyn. Nuori tyttö makaa hervotto
mana portin pielessä kaula kiväärin 
kuulan lävistämänä. Hänen vähän van
hempi toverittarensa seisoossa tyrmisty
neenä vieressä. Portlivahdissa seisovalta 
iäkkäältä punakaartilaissoturilta sain 
kuulla, että tytöt olivat hetki silte tul
leet JUOksujalkaa vaatien avaamaan port
tin. Heidän tarkoituksensa oli hakea 
kaasulyhdyn juurella voihkiva puna
kaartilainen portin sisäpuolelle. Kun 

hän oli: avannut portin ja 
edellä kulkenut tyttö as
tunut pari askelta katu
käytävällä, oli tyttö am
multuna retkahtanut port
tia vasten kaatuen aivan 
toverittarensa syliin, joka 
juuri~ yritti portlinaukosta 
hänen jäljessään kadulle. 
~ Tytön auttamana vedin 
ammutun portin sisäpuo
lelle ja rämäytin portin 
kiinni _, selosti portinvar
tija. 

Aavistukseni oli siis tot
ta. Tyttö oli saanut surman
nuolen aikoessaan rohkeu
dessaan tehdä kadulla voih
kivalle punakaartilaisvan
hukselle viimeisen palve
luksen. Kyyneleet kohou· 
sivat väkisenkin silmiini 

ajatellessani hänen niin nuorena sam· 
muvaa elämäänsä, jonka hän oli uh
rannut ihmisrintaa liikahuttelevista voi
mista korkeimman - ihmisyyden käs
kystä. Hänen tekoansa täytyy tosiaankin 
ihailla! Uhreista kalleimman - elämänsä 
kantoi hän yhteisen asiamme alttarille. 

Ei kuulunut valitusta hänen hetki 
hetkellä kalpenevilla huuliltaan. Vain 
syvä katseensa tuijotti jonnekin. läm
min veri, joka hetki sitte oli kohah
dellut elinvoimasta kylläisenä nuoruutta 
uhoilevassa ruumiissa, se valui tasaisena 
purona portti käytävän kiviselle perman
nolle jähmettyäkseen siinä tummaksi 
lätäköksi. 

Ammutun vierellä seisovan tytön kanssa 
kannoimme henkitoreissaan nytkähtele
vän ruumiin toisen kerroksen erääseen 
sivuhuoneeseen, missä muutaman minuu
tin kuluttua kalpeaksi käynyt ruumis 
värähti viimeisen elämää ilmaisevan vä
rähdyksensä. Katkeamaton veri viiva yh
disti ruumiin porttihoivissa olevaan 
verilätäkkÖÖn. Se lieneekin ollut seu
raavana päivänä valkoisilla valloiltajilla 
hyvänä oppaana tytön ruumishuonee-
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seen. Vaan ikuinen häpeä heille, ettähä
nen muistonsa häpäisivät likaisilla 
jutuilIansa, sillä todellisuudessa hän oli 
heidän viaton uhrinsa. » 

Vielä kertomuksen päälyttyäkin vallitsi 
huoneessa kotvan aikaa syvä, suruvivah
teinen äänettömyys. Tuntui kuin jokai
nen olisi kuunnellut oman sielunsa 
kammioissa viritettyä hautahymniä kerto
muksen kovakohtaloiselle sankarittarelle. 

HyväksyvälIä hartaudella olivat toiset 
kuunnelleet tuota korutonta kertomusta. 
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Hautakellol. 
KlrJ. KlJSperl Tanttu. 

Keskitaivahalla päi1'yt pai.9taa, 
kuuma kultakehrä heinäkuun, 
sirkat sirriUävät heim'kosBa, 
peipol piipiUävät pensastossa, 
perhot käyvät kukkakisaillwn. 

Kiuru kimpoo yli I.-irknn tornin 
Iwllehehkui,qehen auer maan, 
laulun teuho ylös nostot/aa, 
yhä, yhii alemmaks jää maa, 
kunnes kaIoo pU1:en hatta1·aan. 

Ranlamalla kuulttu airoin loiske, 
kirkon kellot kuollehelle saimI, 
'valittaen värää t·askismnnut. 
Multaan muuttaa äsken ilakoinut, 
siksi sä'h'eletkin kapinoivat. 



(Kirje telkien taa.) 

Kirj. Lyyli Eronen. 

Ystäväni! 
, Kaksi kertaa on saapunut tervehdyk

sesi muurien maailmasta, kaksi kertaa 
He vastaukseni tavoittanut rislikon ja 
telkien takana olevan. 

Kiitos muistamastasi! 
Tänään saapui kolmas viesti, lehdet 

kertoivat. .. Elinkautiseen ... 
Tuntuisi keinotekoiselta, jollen kajoisi 

tähän kohtalosi viime vaiheeseen. Mutta 
ensin: mitä auttaisi tässä säälin, surkut
telun, valituksen sanat. Mikä on, se on. 
Tällaista et tosin aivan odottanut, et 
tuntenut olojamme. Et arvannut: sama 
vaino, sama sokeus kuin lähes kaksi 
vuotta sitten. Voi voitetuita! 

Silti: parempien aikojen toivoa älä 
kadota. Etkähän sitä teekään! 

Lohduttajaksi minusta muuten ei 
olisi. En ole niitä, jot.ka löytävät tien 
surevien ja epätoivoisten sydämiin. 
Mutta en myös usko, että sinä olisit 
sureva ja epätoivoinen. Sinun ajatuk
sesi, toivosi ja ihanteesi - kärsimykse· 
sikin - ovat pienen, kurjan arkipäivän 
ja sen ihmisten yläpuolella. Antakaam· 
me kuolleiden haudata kuolleitansa! 

Kuitenkm, kaikitenkin: jos löydät itsel
lesi jotain seuraavasta, niin kuule sitten! 

Ajattelen joskus näin: 
Edelläni on ääretön joukko vuosia, 

vuosituhansia vaiheineen, joihin tietä-

misem ei ulotu vähäiseksi murto-osaksi· 
kaan, lukemattomia sukupolvia ja yksi_ 
löitä kuin merenpohjan hietajyväset. 
Ja niin on kenties jälkeenikin. Elän 
avaruuteen singotulla pienellä pisteellä, 
maapalloksi nimitetyllä, satojen miljoo· 
nien kaltaisteni olentojen kera, jotka 
vihaavat, kidutlavat, kadehtivat tai hal · 
veksivat toinen toisiaan. R.akastavat tus· 
kin koskaan. Kaikki valta ja voima on 
sen, joka syystä tai toisesta pääsee ja 
pystyy aikansa esittämään isännän osaa. 
Mutta kirvelevintä kaikesta on se, ettei 
siinä löydä oikeudenmukaisuuden jäl
keäkään. Vain väkivaltaa ja vääryyttä 
ja taas väkivaltaa ja vääryyttä. 

Meidän pallomme kaltaisia on lu ke· 
mattomia maailmojen avaruudessa, syt
tyviä, liekkiviä, sammuvia. Elän kor
keintaan muutamia vuosikymmeniä, 
iäisyyden ajassa huomaamattoman se· 
kunninlyönnin ... 

No niin. Kun näin ajattelen, niin 
vähät silloin päivieni iloista, suruista, vä
hät lankeemuksistani, maineestani, vähät 
elontieni merkityksettömistä nousukoh· 
dista. Maailmojen meren hietajyvänen! 
Tunnen kuitenkin, että olen elänyt kaikki 
ajat maailmojen meressä, alku ihmisestä 
nykyistä kulttuurikautta edustavaan luon
nonherraan saakka, milloin sorretluna 
ja solvaistuna, milloin hyvinvoinnin ja 
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arvonannon kukkuloilla, milloin keret
ti läisenä ja kapinoitsijana, milloin oikea
oppisena inkvisiittorina Kaikkialla ja 
kaikessa olen ollut mukana, olet ollut 
si nä, on ollut jokainen elävä, tunteva 
osanen sii tä llärettömästä inh imillisestä 
kaikkeudesta, jolle eräs on antanu t nimen 
. suuri me~. Ja mitäpä, jos olisin (olisit, 
olisi) ollut joskus pieni kukka ja joskus 
lintunen. Kunhan aina elävä, aisteleva, 
heiki n kärsivä, hetkin elämisenriemua 
herkählelevä olento. 

Tämlln oman, eikä sittenkään yksin 
minulle omalaatuisen, elämänoppini 
valossa minä olemustani ja vaiheitani 
usein tarkastelen. Niin varsinkin vas
toinJcäymisten hetkellä. Sillä .siten hän 
voin parhaiten vaimentaa pahan ja vas
tenmielisyyden lunteen. Toisin ajoin. 
Ei toki aina 

• 

Voi meidän kulttuuriamme, puolue
elämäämme ja mieli piteitfemme kiihkoa. 
Mikä tässä kaikessa on totta? Mikä 
tässä kaikessa on väärää? Ja kuka jaksaa 
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olla olematta joukkosielu tässä sameassa 
ryöpyssä? 

Enemmän yksilöllisyyttä, enemmän 
valoa sielu.ihin, enemmän hengelle 
todellista ravintoa Niin tahtoisin huutaa 
kaikille ja kaikkialla. Millonka tosiaan 
jaksammekaan parantua joukkotaudeis
tamme, milloinka jätämme hämärät epä
jumalamme ja pylväspyhimyksemme, 
olivatpa ne sitten nimeltään Buddha 
tai Mannerheim tai mikä muu hyvänsä? 
Milloinka opimme ymmörlAmliän ja 
ajattelemaan? Ja ennen kaikkea, mil
loinka opimme me kaikki lcammoamaan 
ja vihaamaan väliryytlii ja vakivallaa? 
(Sieluani kouristaa tämä ajatus!) 

Jää hyvästi. Muista hietajyvänen 
äärettömässä maailmassa! Eläml yhtä 
pitkä edessä kuin takanakin. Ikuinen. 
Hetkiesi ihanuus ei riipu aina ulkonai
sen elämäsi puitteista. Sisäisen elämän 
sykähtely ja hurma: muistot, ajatukset, 
unelmat ja toiveet - niissä rikkautemme. 

Elinkautinen .. . ikuisesti vapoo/ 
Ave atque vale - hyvästi ja voi 

hyvin! 
Ysl4väsi. 
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Mies kö"lJhä t;-ietiin l.:ankilll(tll} 
ja aivan syyttä, suoltn . 
Rangaistusaikaa kaikki(Ul1/. 
01' kaksitoista 'Vuolla. 

Ja mimo ilJ..i, 'wikcI"Qi; 
. ,. Voi, ollia, rakas Im.lta! 

Nyt tuoni muUe tulla 1'0':, 
kun sinut vietiin multa.' 

Mies lolulutleli vaimoaan: 
• Viel' uusi päivä koilma, 
ja kaikki muuttuu kokonaan , 
kun oikeus kerran wiUaa.,. 

Hän kärsii, kärsii, odottaa 
ja tuskat kestää jaksaa. 
Vaan oikeutt' ei !.:ö!lhä ,~aa, 
se maassa paljon maksaa. 

Ja aika kulkee kulkuaan, 
häll armon saa ja palaa 
kotiinsa vihdoin, vaimoaalI 
hän suuteLee ja nalaa, 

Vaan vaimo~ '/;ieroo, kääntyy pois, 
ja luolaan häuet työntää. -
:0 Tokka/um sulia loitlen ois? 
mies kysyy, - mimo myöntää. 

lllies luskissansa vaikeroi: 
,. Voi, oma, rakas kulta! 
Nyt moni muUe tulla "vi, 
kun sinut 1Jietiin multa.' 

" 



Muistelmia piikkilankojen valtakunnasta. 
KirJ. K.llu Korho. 

Susisaari - ! Tuhannet työläiset tuon 
nimen muistavat, tuhansien sieluun se on 
lähtemättömästi syöpynyt. Useat muista· 
vat kadonneita puol isojansa. poikiansa 
lemmittyjänsä tai ystäviänsä, jotka ovat 
Susisaaren luolissa nälkään kuolleet tai 
siellä olevan valtakunnan lipun juurella 
, laillisesti ~ tapelut. Ja kaikilla niilJä, jotka 
siellä ovat olleet ja hengissä selvin'neet, 
on unhottumaltomia muistoja tuosta 
_kauhunsaaresta _, Ken muistaa siellä 
kärsimäänsä nälkäkuuria, ken tuntee 
saamiensa ruoskaniskujen jälkien sel
käänsä kirveltävän . .. Monen korvissa 
soivat vielä ruoskillujen huudot, pys-
synpauke ja raa'at sanat, kun kuulevat 
Sllsisaaresta mainittavan. 

Eräänä elokuun sunnuntaina saivat 
Tarkka·ampujasaaren kasarmeihin ma
joitetut tuomitut vangit tutun määräyk
sen: ~ tavarat kasaan ja ulosh Pihalle 
tultuaan miehet" asetettiin neliiniehisiin 
ruotuihin ja kuului komen nus: . eteen
päin mars ! Joka jumal'auta vilkuu 
ympärilleen tai poikkeaa vähänkin syr
jään - ammutaan! _ 

Meitä oli kaksi nuorisoliittolaista ri
vissä rinnakkain. Matkan varrella us-
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kalsimme vahtisotilaalta udella, mihin 
viedään. Vastausta emme saaneet. 
Mutta jonon alkupäässä o li saatu tie
tää, että päämaalina on Susisaari. Ja 
sikäli kuin tieto levisi koko joukkoon, 
painuivat miesten jo ennestään kuma
rat ja kapeat hartiat vieläkin kumaram
paan. Tiedettiin, että Susisaaren o lot 
olivat kurjaakin kurjemmat. 

Useita sortui tielle ja korjattiin joko 
sairaalaan tai Santahaminaan. - -
Illansuussa tulimme erään linnakkeen 
alitse saarelle johtavan tunnelin su ulle. 
Mieliala oli toivottoman raskas. Ei 
uskallettu edes ääneen puhua. Eräs 
mies kuisk::.si vieressäni olevalle nuoriso
liittolaiselle: _mitenkähän monta tuon 
kautta elävänä takaisin palaa - ? 
Kumpikaan heistä ei palannut -- . Tun
nelinsuu ammotti edessämme kuin val
tainen, kaikkinielevä hornankita. Usean 
mieleen muistuivat sanat, jotka Dante 
näki helvetin portilla: 

.Ma johdan kaupunkihin kärsimyksen, 
Ma johdan tuskaan iankaikkisehen -
Ma Johdan kadoletun kansan joukkoon 
- - - - - ken tästä käy 
saa kaiken toivon heittää h - - -



Tulimme kasarmin n:o 7 pihamaalle 
uupuneina ja janoisina. Ruokaa ei saatu 
kokp päivänä. Polttava jano uhkasi 
näännyttää. Vettä ei ollut -, Jotkut 
huomasivat, että kasarmin päässä ole
van tallin luola virtasi kuravettä pitkin 
kallionkourua. Vettä - ! Jokainen juoksi 
hakemaan. Mutta sitäkään eivät varti
jat sallineet. Muuan heistä kolhasi ki
väärin tukilla erästä vankia päähän, että 
tukki katkesi. Ja toinen huusi: I minä 
en katko tukkeja, minä ammun, jollette 
pysy alallanne! _ Monien tarkastusten, 
sadatlelujen ja huutojen jälkeen pääsi 
joukkomme kasarmiin, jonka likaiselle 
lattialle ryhmityttiin nukkumaan, nälkäi· 
sinä ja turtuneina .. 

• 
Syksyinen aamu. - Ilma 

on harmaa ja sumuinen. Koko 
Susi saari näyttää kuolleelta. 
Kylmä pohjatuuli joskus vä· 
rähdyttää pensaitten viimeisiä 
keltaisia lehtiä - puhelinlan
gat valittavat hiljaa. , Sam
maltuneella vallinsarvella kä· 
velee yksi näinen vahtisoti
las.- --

Kasannien ovet ovat luki
tul. Vangit kyllä tietävät mitä 
se merkitsee: miehiä on viety 

· Iipun juurelle_, Mutta mitä 
varten niitä pidetään lukit
tuna niin kauan? Edellisillä 
kerroilla on koko toimitus 
ohi mennyt jo viiden ai
kaan aamulla. 

Pian asia selviää. Eräs 
var.lija tulee juosten kasar
mille. _Paarit !_ huutaa hän, 
_onko täällä paareja? 

_Mitä te niillä teette?_ 
kysyy joku joukosta. _ Ette 
suinkaan aijo sairaita viedä 
ammuttavaksi? Kuolevathan 
ne muutenkin, siveellisin 
keinoin ... ' 

_Suus' kiinni,1 tiuskasi 
vartija, tempasi paarit ja lähti Oolga
talle päin. 

Hiukan myöhemmin kulkee kasar
mien ohitse omituinen saattue. Etum
maisenaj kannetaan paarei lla sotilasta, 
joka verissään kiemurtelee ja voihkii .. 
Paarien perässä kulkee kymmenkunta 
sotamiestä, kasvoillaan eläimellinen ilme. 
Ja viimeisenä tulevat leveät huonekalu
rattaat, joille on ladottu kuusi laatikkoa. 
Kuusi I maankavaltajaa _ on saanut _an_ 
saiton _. Puhkaistuista rinnoista pulp
puava veri tippuu maahan, osoittaen 
tietä, jota myöten _oikeus_ on kulkenul 

Päivän kuluessa leviää vankien keso 
kuuteen tieto, että erään telottajan kuula 
oli kimmonnut kivestä takaisin ampu
jaan itseensä. Kerrotaan myöskin, ellä 
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mainittu sotilas kuolintuskissaan katui 
kovin, että o li ruvennut _tappamaan 
veljiään ». - - Jonkin lainen vahingon
ilo kuvastuu miesten kalpeilla kasvoilla. 
Synkkänä ja uhmakkaana kaikuu kasar
min holveissa Susisaaren _kansallis_ 
laulu _: 

• Jå benge! valjuilla vangeillaan 
Tuo kiskovi mahti musla - , 
Voi! Muurit täillä ne kertovat vaan 
Kidutettujen kauhislusla. 

Niin, verikoiral ja konnat te 
Sen hulttio! helvetistä - -
Haa! Kaikki me teidät kiroomme 
Me sairahat syvyyksistä -! 

Sysimusta! saalana! ette te 
Voi mitata mieron merta. 
Me tarkoin tahtonne tunnemme 
Se on: imeä köyhän verta .• 

Saman päivän iltana kulkee kasar
meissa pari herraa -- upseeri ja siviili
mies - värviten miehiä Saksaan, pakko
töihin, Upseerilla on kädessään paperi, 
josta hän lukee ehtoja ja sääntöjä, 
minkä alaisiksi miehet Saksassa joutu
vat. Takaa valtion puolesta 3 mk. päi
vältä, hyvän kohtelun, lääkärin- ja sielun
hoidon, sekä jättää listan, mihin haluIIi
se! saavat , vapaaehtoisesti , merkitä ni· 
mensä. 

Yöllä on kasarmeissa tohinaa. Kina
taan ja riidellään, onko edullista mennä 
Saksaan, vai ei. Useat tuumivat, että 
kuoltava tänne on kuitenkin, ehkä siellä 
jotenkin voisi henkensä säi lyHää. Muu_ 
tamia satoj~ nimiä kertyy. Puolen
yön aikaan tekevät muuta-
mat nuoremmista päätök
sen, ettei ainakaan vapaa
ehtoisesti alistuta tuonlaisen 
valkoisen orjakaupan alai· 
siksi ja samalla päätetään, 
että ryhdytään agiteeraamaan 
koko Saksaan menoa vas
taan. Seuraavana päivänä 
ei tullut enää yhtään nimeä 
orjakontrahtiin . 

• 
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Usein tapahtui, että Susisaari tuli 
pimeäksi t. s. sähkökoneet tekivät la
kOIl. Ken silloin saltu i kulkemaan kasar
meilla, luuli varmaan tulleensa mana
laan tai luo laihmisen luokse. Turvau
duttiin pärtvalkeaan y. m. alkuaikaisiin 
valaistuskeinoihin. Jotkul t.ekivät kyntli
löitäkin löytäm istään rasvankappaleisl3 . 
Tällaiset pimeät illat täytyi pakostakin 
kuluttaa keskustelemalla ja laulamalla, 
kun ei valoa vaativampia töitä, kuten 
veistelemistä, lukemi5te tai täintappa· 
misla voitu tehdä. 

Eräinä tällaisena ,pimeänä . joulu
kuun iltana oli joukko vankeja ryh
mittynyt , kahvipöydän . ympärille, jolla 
oli joitakin mukeja, teepakki, ämpärill i
nen juurikasvettä, _kaljaa . ja rotan
raato. Laulettiin useita isänmaallisia 
lauluja, keskusteltiin ja koetettiin kaikin 
tavoin tappaa aikaa. Keskellä juhla
humua nousi eräs elinkautinen, otti 
rotanraadon käteensä ja piti seuraavan 
puheen: 

, Toverit! Tässä näette kuolleen ro
tan. - Joku aika sitten oli tämä rotta vielä 



elävä, se puikkelehti ja nakerteli omassa 
maailmassaan. Nyt sen puikkelehtimi
nen ja nakertelu on päättynyt, se on 
kuollut, kuollut.. . . 

Toverit! Vielä vähän aikaa, korkein
taan muutamia vuosikymmeniä ja me 
myös olemme kuolleet, kuolleet kuin 
tämä rotta tässä. Puikkelehtiminen ja 
nakertelu päättyy kerran, ja tässä on 
loppu. 

Mutta veljet! On jotakin mikä erot
taa meidät tästä rotasta. Mikä se on? 

Häntäkö? Ei, toverit! Näen tässä 
rofassa eläin kunnan edustajan, ja tuo
hon eläinkuntaan kuuluu sekä hännät
tömiä että hännällisiä lajeja. Multa on 
jotakin yleistä ja tosioleellista, joka 
eroltaa meidät ihmiset tämän rotan 
edustamasta luonnonosasta. Mitä se on? 

Sanon sen teille. Koko lyhyen elä
mänsä ajan puikkelehti ja nakerteli tämä 
rolta oman pienen itsensä, saisinko sa
nba, oman pienen persoonansa hyväksi, 
ehkä myös lähimmän perhepiirinsä hy
väksi. Koskaan ei sen sydäntä paisut
tanut valtava unelma koko roltasuvun 
onnellisesta tulevaisuudesta, milloinkaan 
ei se syttynyt pyhään hehkuun tietoi
sesta tahdosta elää, taistella, kärsiä ja 
kuollakin, jotta miljoonat pienet rotta
lapset tulevina vuosisatoina voisivat elää 
onnellisina, elämää ylistäen. 

Ja siinä, veljet, siinä se on eroitus 
meidän ja tämän rotan välillä - ! 

Meidän sydämemme voi laajentua 
-koko maailmaa syleileväksi, me voimme 
pyhässä innossa heittäytyä taisteluun 
oikeuden puolesta vääryyltä vastaan, 
me voimme kärsiä ja kuolla, jotta kyy
neleet kuivuisivat lajimme lasten sil
mistä, jotta ihminen eläisi ja elämää 
ylistäisi tässä vierellämme ja valta
merien takana, nyt ja vuosituhansien 
takaisessa tulevaisuudessa. 

Mutta, veljet! Eivätkö kaikki lajimme 
taistelevat ryhmät ja yhtymät sano tais
televansa oikeuden ja onnen puolesta? 
Me olemme täällä laulaneet isänmaallisia 
lauluja, eikö niissä soi sama vakuutus? 
Jos keskenään taistelevat joukkueet va
kuuttavat päämääränsä olevan saman, 
eikö koko taistelu ole mielettömyys? 

Ei, veljet! Löytyy taistelu, joka eroaa 
lajimme kaikista taisteluista yhtä paljon 
kun ne eroavat rottien tappeluista. 
Lajimme keskfnäisten taistelujen yhtei
senä tunnusmerkkinä on aina ollut se, 
että yhden voitto on merkinnyt toi!;en 
kuolemaa, että voittolaulu rajan tällä 
puolella on merkinnyt murhetta ja kyy
neleitä rajan tuolla puolella. 

Oi veljet! Katsokaa taistelua, jossa 
yhteiseen rintamaan yhtyvät pallomme 
kaikki kansat! Katsokaa miten puna
lippu hulmuaa kaikilla mantereilla, tem
maten mukaansa miljoonat ja taasen 
miljoonat työläiset! Kuulkaa voiton
laulua, ensimäistä maailmanhistoriassa, 
joka kertoo kaikkien onnesta, laulua, 
johon entiset voitetut vastustajatkin 
kuin pahasta unesta heränneinä riemui 
ten yhtyvät! 

Veljet! Rottiako tahdotte olla, vai 
ihmisiä? Ja edelleen; vanhojako aioIte 
voitonlauluja laulaa, joita aina säestää 
voitettujen, sortoonsyöstyjen haikea vali
tus - - ? Vai tahdotteko yhtyä 
maailman kaikkien sorrettujen yhteiseen 
voitonlauluun, lajimme heimolauluun, 
ihmisen lauluun - ? Vastatkaa veliet! ~ 

- - - - Puhuja vaikeni. Kyy
nel kimmelsi kuulijain silmänurkissa. 
Ja pyhän innostuksen valtaamana hyp
päsi jokainen seisomaan, yhtyen puhu
jan aiotlamaan Internationaleen, jonka 
säveleet voimakkaina ja uhmaavina kii
sivät Ehrensvärdin aikuisen linnan syn
kissä holveissa. - - - -
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Isä, isä! 
No mitä? 
Syliin! 

Olen saapunut kotiin Tammisaaren 
pakkotyölaitokselta, missä olen turhaan 
kuluttanut aikaani viimeiset puolitoista 
vuotta ilkeitten ihmisten iloksi, runsaan 
puoli vuotta ensin nähtyäni nälkää ja 
tapeltuani syöpäläisten kanssa Suomen
linnassa. Tähän asti en ole vielä kotia 
tuloni jälkeen muuta toiminut kuin käy
nyt tervehtimässä tuttaviani, koettanut 
kasata hajaantunutta perhettäni ja leik
kinyt lasten kanssa. 

Pikku tyttöni repii minua housun
lahkeesta ja hokee yhtenUn: 

- Sointu tahtoo syliin! 
Nostan tytön polvelleni seisomaan, 

ja hän kietoo pienet kätensä kaulaani, 
pistää pusun toisen perään ja katsoo 
tutkivasti minua pelottavan mustilla 
silmillään, ikäänkuin tahtoisi kysyä: 
• Missä ihmeessä isä näin kauan on 
ollut? _ 

Me olemme oikeastaan vastikään tul
leet esitellyiksi toisillemme, mutta meistä 
kummastakin tuntuu kuin olisimme ol
leet hyvät lutut jo kauan, kauan ai
kaa sitten. 
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Kaikki toiset lapseni olenkin nähnyt 
heli syntymän jälkeen, eikä yksikään 
niistä - tietystikään - ole syntynyt 
kaksi vuotiaana. 

Vanhin tyltöni istuu akkunan ääressl 
lukien raamatun historiastaan kertomuk
sia Jeesuksen ihmetöistä. Kaikki muut 
ihmeet tuntuvat hänestä koko lailla us
kottavilta, multa kuolleitten heräämistä 
hän ei oikein ota uskoakseen. Senvuoksi 
tahtoo hän tietää minunkin mielipiteeni 
näistä asioista, sillä äitinsä. on hänen 
kysymyksiinsä vastannut vain salaperäi
sesti myhäilIen. 

Hän kertoo Jairuksen tyttärestä ja 
Nainin lesken pojasta ja kysyy onko 
se mahdollista, että kuolleet voivat nousta 
istumaan ja puhua. 

Minä vastaan, etten minä tunne niin 
vanhoja asioita, mutla että Tammisaa· 
ren vankiteirillä ruumiit kyllä nousivat 
istumaan ja pyysivät leipää . 

- Kuka niitä siellä herälti? -. 
- Ei niilI. tarvinnut herättää, ne 

nousivat ylös kun tuli nälkä. 
Tyttö katsoo minua epäluuloisesti ja 

sanoo, eliei hän usko, että ne olivat kuol
leita. Minä vastaan, eitenhän minä tiedä, 
mutta siellä ne olivat ruumispinossa. 



• 

• 

Pinossako? 
Niin, suuressa läjässä. 
Nousiko niitä paljonkin? 
Eivät muut kuin päällimmäiset. 

Alimmaiset eivät päässeet. 
-- Nousihan Lalsaruskin haudasta, 

sanoo hän. vaikka oli maannut siellä 
jo monta päivää, niin että jo haisi. 

Minä sanoin, ettei se ole mikään ihme 
nousta ylös kallionkolosta. 

Mutta kun hän jo haisi. 
Moni haisee jo eläissäänkin, 

minä vastaan. Toista se on nousta 
maan alta, kun on kuollut nälkään, 
viskattu kuoppaan ja lyöty multaa päälle. 
Hennalan vankileirin hautausmaasta 
nousi yksi mies ylös käskemättä ja tuli 
vankilaan takaisin. Muutaman viikon 
kul4ltua hänet vietiin uudelleen hautaan, 
eikä hän kuulu sen jälkeen enää kummi
telleen. 

Multa tytön mielessä kummittelevat 
vielä Jeesus ja ryövärit ristillä, ja hän 
vertailee muinaisajan tapahtumia nyky
aikaisiin. Hän muistaa, että ryövärien 
luut rikottiin, mutta Jeesuksen luita ei 
rikottu, ja kysyy, olisivatko ryöväritkin 

nousseet ylös, niinkuin Jeesus teki, jos 
olisivat saaneet pitää luunsa ehjinä. 

Mahdollisesti, minä vastaan. En 
minä ole tullut sitä asiaa ajatelleeksi. 

- Mikseivät ruumiit enää nouse 
ylös, kysyy nuorin poikani. 

- Ne nousevat kerran kaikki yht
aikaa, minä vastaan. 

- Siitä tulee eri töminä! 
- Siitä tulee semmoinen jyräkkä, 

että kirkot, palatsit ja pakkotyölaitokset 
menevät nurin! 

Lasken tytön sylistäni lattialle ja alan 
kiihkeänä mittailla lattiaa nopein askelin, 
kuten olen vankilan kopissa tottunut 

- Isä, mikä sinulle tuli? 
- Ei mikään. 
Isluudun rauhoittuneena tuolille ja 

otan ihmettelevän pikku tytön uudel
leen syliini. 

- Tuleeko sitten maailman loppu, 
kysyy poika. 

- Tulee. 
- Mitä se sitten kannattaa ylÖS 

nousta? 
- Maailmanloppu tulee juuri sen

kautta, että kuolleet heräävät. 

;························l , 
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Pari palaa "Murikasta". 
~ Ihminen ei elä vain leivästä, vaan , 

jokaisesta sanasta j. n. e .• 
Siinä on totuus, jonka nälkää näke· 

vinkin täytyy myöntää. 
Vankileirillil, vilun ja nälän ahdis

tamana, kaiken kurjuuden keskellä etsi 
ihmishenki itselleen ravintoa yhtä hyvin 
kuin mätäneväIJe tomumajalleenkin. 
Sanomalehdet, vanhatkin, joita sattu
malta saatiin käsiin, luettiin niin tar
koin, ettei tiedemies tarkempaa työtä tee. 
Ja kun ne eivät riittäneet, ryhdyttiin 
julkaisemaan omaa lehteä, maanalaista 
tietenkin ja käsin kirjoitettua, joka sitten 
pantiin kiertämään miehestä mieheen. 

Tällaisia lehtiä lienee ollut useitakin 
eri vankilei reillä. Ja kaikki ne olivat 
pirteästi toimitettuja, kuten arvata sopi; 
toimitusvoim ista ei missään ollut puu
tetta. 

Lainaamme tähän näytteeksi pari palaa 
eräästä sellaisesta lehdestä, joka monelle 
lukijalle lienee vanha tuttu. Tarkoitamme 
Susisaarella ilmestynyttä ~ Murikkaa " 

jonka muutamia numeroita olemme 
onnistuneet jälkimaailmalle säilyttämään. 

• 
Molet:nmat palat ovat ~ Murikan ~ koi· 

mannesta numerosta, joka ilmestyi syk· 

5. 

syl1ä v. 191 8. Toisessa niistä saamme 
tutustua vankileirielämässä. tähän asti 
tuntemattomaan elimeen - neuvostoon, 
jonka julistuksen tässä julkaisemme, ja 
toisessa taas pääsemme oikeaan vanki· 
leirihuumorin makuun. 

Edellinen kuuluu hieman mukailtuna 
näin: 

Julistus Susisaaren kansalle. 

Susisaaren kansa. Tahdommeko me 
olla syrjässä. silloin, kun kansat ratko· 
vat auki laukan syömiä saumoja sortaA 
jien kauhtanoissa? Tahdommeko me 
edelleen kantaa raskasta ruokapakkia 
vihatun hallituksemme käskystä ja mars· 
sia tasajaloin sen keskuskeittiöön, missä 
meitä isketään vasten kuonoa norjalai
sella s illillä, jolle ei kymmeneen vuoteen 
ole näytetty vettä ? Tai tahdommeko 
me edelleen asettua valtiaitlemme maali· 
tauluksi silloin, kun ne toimeenpanevat 
ampumaharjoitllksia edesmenneen ja 
autllaasli nukkllneen Wilhelm lI:n pys· 
tyttämän lipputangon juurella? 

Sllsisaaren jalo kansa. Tahdommeko 
me tätä? 

Emme jukolill t! 



• 

Me vaadimme Susisaaren itsenäiseksi 
julistamista. Me tahdomme elää vapaata, 
itsenäistä, sivistyneelle kansalle sopivaa 
elämää, jota ei saa rajoittaa vieraan oikuis
ta riippuva mielivalta. Me tahdomme 
hoitaa itse omat 
sisäiset asiamme. 

Mutta me vaa· 
dimme 
vapaata 

myös 
pääsyä 

ulkomaisiin sata
miin ja kautta
kulkua valkoisen 
maan lävitse, 
meillä kun ei vielä 
ole merenkululle 
sopivia aluksia. 

Susisaaren 
kansa. Vaatikaa 
itsellelIne oikeut
ta. Syöskää alas 
sortajanne. Aset
takaa heidät var
taisiin kuin reikä
leivät tai pankaa 
heidän käsiinsä ja 
jalkoihinsa no
kiset ruokapakil. 

Susisaaren 
kansa. Kukista
kaa kiusaajanne. 
Asettakaa oma 
neuvostohal litus, 

joka oltaa vallan kansan nimessä kä-/ 
si insä Perustakaa ~ kaloria . -neuvostoja 

kaikkiin Susisaaren kanttooneihin valvo
maan, että sortaja tulee saamaan sääde
tyn määrän merivettä ja että leipänä käy

tetyt propsipuul 
tulevat tarkasti ja 
yhtä paksuiksi 

- s:ahIHtua: 
- uSlsaari 

nAiseksi ja va
paaksi! 

Sus i saarella 
marrask. 1918. 

Väliaikainen 
Neuvoslo. 

Kuten tästä nä
kyy, eivät miehet 
vielä olleet aivan 

masentuneita, 
vaikka elivätkin 
kuoleman raja
mailla, piikki lan. 
ka-aidan lakana. 
Vierellä olevasta 
taas huokuu mitä 
iloisin välinpitä
mättömyys kärsi
myksien suhteen, 
niin kamalia kuin 
ne olivatkin. 
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tlOlMA 
IJOlIJSIA-
~t1ASSA 

Kirj. Hannes Rllsllnen. 

On perjantai päivä. Aamusta alkaen 
on kauempaa kuulunut lähestyvän vi
hollisjoukon tykkien jyrähtely - ilma 
on sähköinen kuin suuren rajumyrskyn 
edellä. . . Hennostuneisuutta huomaa 
kaikkialla, keskikaupungin kadut ovat 
melkein autioina; joku kulkee kiireisesti, 
yksityisiä laukauksia kuuluu talojen ulla
konta ja vahtipaikoilla seisovat puna
kaartilaiset vetäytyvät syvemmälle port
tikäytäviin ... Tapaa sentään joukossa 
rohkeitakin työläiSIä, jotka vannoina sei
sovat paikallaan. He tietävät, että peli 
on menetetty, mutta näkevät ainoan 
mahdollisuuden olevan kaataa - kaataa 
niin monta vihollista kuin suinkin ; koh
talo on kuitenkin sama taisteluttakin 
aseista luopuen. 

Pelastumisen toivo välähtää vielä 
monen aivoissa. Esikunta antaa mää
räyksiä, pakko-otolla kootut, harjaantu
maltomat joukot komennetaan kaupun
gin ulkopuolella sijaitseviin puolustus
ketjuihin. 

On iltapäivä, tykkien jyrähtely, jota 
säestää kaupungin lähistöllä kuuluva 
kiväärien ja kuularuiskujen rätinä 
lähestyy. Saapuu sanomia: ketjut perään
fyvät, taistelua käydään kaupungin 
laidassa. 
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Kiiruhdan Smolnaan ... Sama her
mostuneisuus sielläkin .. Puhelimet rämi
sevät; keskusteluja, kiihtyneitäkin. Saa
puu määräyksiä: talo on tyhjenneltävä, 
peräännyttävä puolustusriniamaan. Al
kaa kuumeinen touhu; kenellä ei aseita, 
löytää varastolie; patruunalaalikoit3 
murskataan auki, taskut, rensselit, kaikki 
sullotaan täyteen. Pakataan laatikoihin 
tarpeellisinta mukaan oteltavaa. Pape
reita on kasottain permannolla; uuneissa 
roihuaa tuli, työnnetään sinne "kuu
kausien työn lulo.ksena kertyneet, 
historiallisesti arvokkaat arkistot. Pöy
tiä, tuoleja on sikin sokin - kuin 
hävityksen pesä on monelle rakkaaksi 
käynyt talo. Kaikki alkaa olla lähtö
valmiina, joukossa suuri osa naisia ja 
lapsia eri toimistoista ja ruokalasta, 
mikä sijaitsee talon alakerrassa; varsi
naista punakaartilaisjoukkoa ei talossa 
enää ole. 

Kuuluu pauketta lähistöltä - illan 
hämy hiipii huoneisiin .. Joku ryn
tää sisälle - viesti; kaartin kasarmi 
on piirilelty - loinen: Töölössä tais
tellaan. Syntyy hetken hälinä ; kuuluu 
huuloia: puolustuskuntoon, peräytymi
nen on mahdoton. Miehiä ryntää kadun 
varrella sijaitseviin huoneisiin ; kivärin-



perän iskuista lentävät akkunat säpä
leiksi, kuuluu lasinsirpaleitten helinää 
ja huonekalujen kolinaa. Kuin pyörre
myrskyn pyyhkäisemänä avartuvat huo
neet, rikki lyölyjen akkunain törröttäessä 
taistelu haasteena hyökkääjille; niiden 
ääreen kyyristyneenä, patruunakasa vie
rellään, kiväärin pi ippu akkunalaudalle 
asetettuna, vartoo kohtaloaan moni työ
läisraafaja, jonka nyt olojen pakosta 
ensi kerran on täytynyt tarttua kivääriin 
vakaumuksella kaataa - tai kaatua. 

Hälinä taukoaa,. vallitsee jännitty
nyt odotuksen aika. Yhä tummem
pana kieloo illanhämy huoneissa olijat 
salaperäiseen vaippaansa. Aution kadun 
yli juoksee joku etsien turvapaikkaa. 
Viu ... viu ... suhahtelevat kuulat 
ympäristöllä. Huoneessa kuuluu vain 
hillittyjä kyselyjä ja vastauksia. Katu
valaistus heijastaa pimeään huoneeseen. 
Aaveen tavoin kumaraan painuneena, 
välttääkseen akkunasta lentävän murha
nuolen iskua, kiirehtää joku yli per
mannon; vain askelten kolina häiritsee 
hiljaisuutta. - Pamaus, toinen kajah
taa huoneessa, salaman tavoin välähtää 
kiväärin tuli. Kuin kauhu-unesta heräten 
tarrautuvat vahdissa-olijat kivääreihinsä 
aikomuksella lähettää murhatervehdyk
sen hyökkä,1jilJe, minkä kuitenkin kes
keyttää kiljaisu: 

- Älkää ampuko, se on omien tove
rien viimeinen ketju tulossa rintamalta. 

Epämääräinen tuskan tunne jäykistää 
sormet vetäisemästä lipasinta - tuliko
han sittenkin tietämättään tehneeksi 
toveri murhan? 

- Ampukaa; ne on saksalaisia! kajah 
taa kirouksen säestämä kehoitus. 

Villipetojen ulvahtelun tavoin, sysi
mustassa pimeydessä täyttää kiväärin
pauke ja kuularuiskun särinä huoneen 
helvetillisellä pauhulla. Kuulia sinkoi lee 
vastineeksi hyökkääjien ketjusta, repien 
rappausta talon ulkosei nustalta. Ensi· 
otteen tauottua seuraa kaamea hiljaisuus, 
ruudin sauhu käryää huoneessa. Talon 
edustalla makaa haavoittu n ut sivili pukuu n 

puettu mies, vääntelehlien tuskaisesti ja 
päästäen ilmoille korvia vih lovan avun· 
huutonsa. Sunnan hengetärten riemu
musiikin tavoin vierivät mainingit kau
pungilla käynnissä olevan taistelun pauk
keesta ja shrapnellien räjähtelystä, lisäten 
huoneessa vallitsevan hiljaisuuden kaa· 
meulta. Kiiruhdan toisen kadun var
rella, varsinaisesti tulilinjalla sijaitsevaan 
huoneeseen. Kadun kulmauksessa viruu 
kuulien silpoma punakaartilainen, ei 
valittaen vaan heikosti kohottaen raih
naista silvottua kättänsä avunpyynnön 
merkiksi. KatuvaJaistuksessa hohtaa 
punainen veritulva ... 

Pihan puolella sijaitsevan huoneen 
ovi on raollaan, kuuluu päättävä nai
sen ääni: 

- Kyllä miehet sentään on rauk
koja, kun eivät mene sitä hakemaan 
pois. - Me menemme. 

Ja varoituksista huolimatta kiiruhtaa 
kaksi naista portille; porIIi avautuu, multa 
vain toinen kerkiää astua kadulle, kun 
kuula suhahtaa läpi hänen kaulansa, 
ruumiin retkahtaessa . porttia vasten ja 
Iysähtäessä veltosti portin eteen, josta 
porttivahdit sen kiskaisevat sisäpuolelle, 
paiskaten portin kiinni. 

Ruumista kanneitaessa toiseen ker
rokseen jättää kuulanreiästä pulppuava 
lämmin veri punaisen viirun merkiksi 
elämän tuhoutumisesta , . . 

Akkunan ohi kierii vihollisen sairas
vaunut, lavoilla röykkiö kuolleita ja 
haavoittuneita •.. 

Keskiyöhön saakka uusiintuu aika
ajoin sama meteli tuottamalla piirite
tyille suurempaa tuhoa, tauoten väliin 
kaameaksi hiljaisuudeksi. 

Kuin onnettaren suosi mana pääsee 
taloon taistelujen väliaikoina pieniä ryh
miä ja yksityisiä kadulla harhailevia 
punakaartilaisia. 

Joku tuntematon kadulta suojaan 
päässyt, nuori, fyysillisesti elämää uho 
kuva, ryysyihin puettu punakaartilainen 
jää vahtivuorolle poistuessani huoneesta. 
Hetken kulullua kuuluu helvetillinen 
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räjähdys, jatkuen sekamelskaiseksi ulvon
naksi ja tärisyltäen heikosti taloa. 

- Herra Jumala, kuinka tässä käy? va· 
Iittaa eräs nainen kauhusla kalvenneit
len kasvojen värähdellessä pelon vavis
tuksesla. 

Uteliaisuus houkuttelee takaisin. Oven 
aueltua taistelulinjalla sijaitsevaan huo· 
neeseen, outo valo-varjo häilähtää 
aavemaisen ennustavasti. Turun ka
sarmi roihuaa ilmiliekeissä, mahtavat 
savupatsaat vyöryvät korkeuksiin, kuin 
jättiläishirviöl uhaten olemassa-oloa. Ila
koiden kiemurteleva! räiskyvä! tuliliekit 
hulmahdellen savupalsaiden vyörystä. 
Häilähtelevä hermostuneisuus muuttuu 
salpaavaksi odolukseksi. 

- Pian on meidän vuoro, ääntää 
joku tuskin kuuluvasti. 

Vihollisen sairasvaunut koJaavat lähes
tyen taloa. Toisella rattaIlla olevista 
on kivääri kädessään. 

Mies, joka hetkeäkään poistumatta 
paikallaan on paukutellut illasta alkaen, 
komentaa päättävästi: _kivääri pois, jos 
mielii elää! . Tämä heittää sen kadulle ... 
Saapuvat kulmauksessa makaavan puna· 
kaartilaisen kohdalle, jonka tuska! tuo· 
nen viikatemies o n jO vaimentanut. 
Taas komennus samalta miehellä: 
»pysäyttäkää ja ottakaa ruumis! _ Mie· 
het hyppäävät alas rattailta ... 

- Perkele, se on punakaartilaisen 
raato, heitetään likarööriin ... 

- Itse putoatten samaa tietä, lausuu 
päättävä ääni. 

Kahdesta akkunasta ojentuu kivääreita 
tähtäysasentoon. Tajuten aseman vaka· 
vuuden he alistuval, nostaen ruumiin 
rattaille, ja jatkavat matkaansa häiriöttä 
ohi talon. 

Ilmassa suhisee pitkänä nauhana vi· 
hollisen sininen merkinantoviiri. Kuula
ryöppy rapisee seiniiän kiiruhtaessani 
seuraavaan huoneeseen vahti paikalle. 
Omituinen tunne pysäyttää askeleet -
kuollutko? Pahnan nojaan, joka oli 
työnnetty seinustalle akkunan pieleen, 
mistä voi istu valtaan pitää vahtia, nojau· 
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tuneena makaa vahtivuorolle jäänyt 
poika, rennosti kuin kuulan lävistä· 
miina. 

- Saatana, kun rappaus roiskuu sil· 
mille, lausuu viereisen akkunan vahti. 

Tarkastan lähemmin vahtitoveriani. 
Välittämättä ympäristö n melskeestä kuo r
saa hän, ei kuulan lävistiimänä, vaan 
unen tuudittamana rauhallinen hymy 
huulillaan, kuin lapsi kehdossa. Tyy
nesti vartoen kohtaloaan, vaikka talo 
luhistuisi ... 

Leppoisa kevatluuli lehahtaa rikki
naisesta akkunasta huoneeseen. Aamu
aurinko poistaa yön varjot • .. 

Puhelinyhteyttä ei ole. Eristettynä, 
kuin yksinäisellä saarella myrskyävän 
valtameren keskellä, tunteillen ristiriitai
suuden vallitessa, vartoen pelastajaa
tai tuhoaan, viettävät piiritetyt aikaansa. 
Kauppatorilla liikehlii pieni ryhmä sak· 
salaisia ... 

Saalista vaanivan eläimen tavoin ryö· 
mii pari uskaliasta avonaiselle parvek
keelle lähettäen räiskyvän aamuterveh 
dyksen torilla olijoille. Yksi keikahtaa 
jääden torille, toiset juoksevat piilo
paikkoih in ..• 

Kuulasade tulee vastineeksi, parvek
keelta pois vetäytyvien ilmoittaessa, että 
rannassa on saksalaisia laivoja. Kuuluu 
omituinen kohahdus, jota seuraa jyräh
dys jatkuen kuin repeilisi kallio. Talo 
vavahtelee kuin hajoaisivat perustukset. 
Laivoista kohdistuu tuli erääseen taloon 
tykin kuulat purskahtelevat läpi sen sei
nän, murskaantuneitten tiilien putoillessa 
kadu lle. Kuin kaamea painajainen valtaa 
huoneissa olijat. Taivaalla heloittaa kir
kas kevätaurinko. 

Tykkituli taukoaa. Torille kohoaa 
suuri valkoinen lippu. Kaksi miestä 
saapuu lippua kantaen taloon vaatien, 
että on antauduttava, katolle nostettava 
valkoinen lippu ... 

Kysytään antautumisehtoja; ehdot ei 
tule kysymykseenkään. Ainoastaan puo 
len tunnin mietlimisaika, kuten he sao 
noivat, ja lupa lähettää Senaatin .taloon 



neuvottelijat. Vaan ennen kuin lähet
timme palaa takaisin, tulevat saksalais
ten lähetit uudelleen antaen uhkavaati
muksen ... 

- Heti kun poistumme, aletaan ta
loa pommittaa, ellette antaudu. 

Vastaiselle rannalle on kiertänyt laiva. 
Sen tykit törröttävät uhmaavasti taloa 
kohti. Hätääntyneesti vai kertaa joku nai· 
sista: . antaudutaan,me kuolemme tänne .• 
Sekavan sorinan vallitessa töytää al.aker
rasta ylös . roteva, jyrkkäpiirteinen mies, 
tukka pörröllä, naama savun ja hien 
tahrimana ja syvälle painuneiden silmien 
kiiluessa vihasta kuin raatelevan pedon, 
molempia nyrkkejään kohotellen, yli 
hälinän kiljuen: . perkele, niin kauan, 
kuin yksikään kivi suojaa päätäni, minä 
ammun; ne tappavat kuitenkin • . : !. 

Lähetit poistuvat. 
Kuin hullun houreet risteilevät tun· 

teet - antautuako, vai ei, yksi kie1lää, 
toinen käskee. Minuutit venyvät iiiseksi 
helvetiksi. Raa'at karjunnat kajahtele· 
vat portaissa . . . Vahtien poistuttua 
paikoiltaan ryntää saksalaisten ketju ta
loon; rauiakypärät välkkyvät, rauta·antu
raise! saappaat kolaavat kiviportaissa ... 
Ristiriitaisista houreisla hätkähtää jouk
ko pelon kauhuun. Kiväärinperät mät
kähteleväl, ulosryntäävien pääkallot ko· 
lahtelevat portin pieleen asetluneitten 
koUin iskuisla. 

Kauhun ilme kasvoilla juoksee joukko 
kauppatorille, kohti uusia kauhuja. -

Koston hengelärten riemulanssin ym
päröimänä hulmahlelee jo talon katolla 
sini-valkoinen lippu. - - --

Kuvia Suomenlinnasta. 

Keltt!lI. Murju. 
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VALTIO= 
OIKEUSIJIK 

'k/RJ. XA4RLO ust<ELA 

Kosti Suominen oli yksinkertainen 
maalaisnuorukainen, tuskin vielä täysi
kasvuinen. Hän ei kuulunut punakaar
tiin eikä hänellä ollut minkäänlaista 
asetta, ja jos hänellä olisi ollutkin, niin 
hän tuskin olisi osannut sitä käyttää. 

Kun en minä aio puhua hänestä mi
tään pahaa, niin olen tässä maininnut 
hänen oikean nimensä. 

Jos joku vuoden 1918 alussa olisi 
sanonut, että Kosti Suominen saman 
vuoden kesällä tuomitaan vaItiopetok-
sesta ja osallisuudesta murhaan kah
deksitoista vuodeksi kuritushuoneeseen 
ja puoleksitoistakymmeneksi vuodeksi 
senjälkeen kansalaisluottamusla vaille, 
niin hänen läheiset omaisensa ja tulta
vansa olisivat sanoneet sellaista ennus
tajaa pähkähulluksi. Sillä Kosti oli var
sin rauhallinen nuorukainen, joka ei 
tapellut eikä tehnyt kenellekään mitään 
pahaa eikä ymmärtänyt polilikasta tuon 
taivaallista. 

Tuski npa hän edes tiesi, että puna
kaartia oli olemassa, ennenkuin muula
mia punakaartilaisia ilmestyi hänen koti
mökilleen ja kysyivät tiesikö hän mitään 
eräistä nimitetyistä vastavallankumouk
sellisista. 

Kosti ei tien nyt, mikä vasta vallan
kumouksellinen o li, mutta miehet tunsi 
hän nimeltään 1a tarjoutui kohteliaasti 
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opastamaan kysyjiä heidän luokseen, 
koska tiesi heidän olinpaikkansa. Ei 
hän ymmärtänyt siinä mitään pahaa 
olevan, sillä kerrankos sitä kysytään ja 
neuvotaan. 

Hän men i siis ja näytti, missä kyseen
alaiset henkilöt o lival Mutta minä voi
si n melkein tarjoutua ammuttavaksi, jos 
Kostilla oli kaukaisi nta aavistustakaan 
siitä, että kyseenalaisista henkilö istä joku 
tulisi ammuttavaksi - jos nimittäm jota
kuta vielä huvitlaisi minut ampua, ku
ten siihen aikaan muutamia olisi huvit
tanut. 

Nyt kävi kuitenkin niin hullusti, että 
joku niistä henkilöistä, joiden luo Kosti 
Suomi nen punakaarti laisia opasti, heli 
sen jälkeen väkivaltaisen kuoleman 
kautta erosi tästä maailmasta, ja kun 
valkoiset pian sen jälkeeu saivat vallan 
käsiinsä, vangittii n Kosti monen muun 
mukana ja asetettiin syytteeseen osalli
suudesta murhaan. 

Minun tekee mieleni vertailun vuoksi 
ottaa tähän esi merkki siitä, miten kenen 
tahansa kunniallisen kansalaisen saat
taisi käydä, vaikkei hän o lisi yksin 
kertainen maalaisnuorukainenkaan, vaan 
vallan valistunut ja elämän monipuoli
si in ongelmiin syventynyt henkilö, jos 
kova onni asettaisi hänet sellaiseen ase
maan, että hänen läsnäollessaan taikka 
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hänen läheisyydessään surmattaisiin hä
nen tuntemansa henkilö vaikkapa vas
toin hänen tahtoaaan, ja jollei hänelle 
anneltaisi tilaisuutta itseään puolustaa 
sellaisella yksinkenaisella väitteellä, ettei 
se hänen syynsä ollut. 

Ajatelkaamme esim., että joku kiuk
kuinen ja verenhimoinen monarkisti, 
jolla jostain syystä on pientä kaunaa 
Helsingin Sanomain päätoi mittajaa vas
taan ja hän senvuoksi katsoo olevansa 
oikeutettu ottamaan tämän hengiltä, 
siinä tarkoituksessa menee Helsingin 
Sanomain toimitushuoneistoon, missä 
ensimmäiseksi tapaa -, sanokaamme 
nyt vaikka -- herra Tiituksen, jolta 
kysyy, onko päätoimittaja tavattavissa. 
,Herra Tiitus voisi kyllä hänelle huo
mauttaa, että päätoim'ittaja on omassa 
huoneessaan ja että ovella on nimi
kilpi, niin että kyllä sin ne osaa. Mutta 
sivistyneenä ja siis kohteliaana miehenä 
herra Tiitus saattaa monarkistin kädestä 
piteän päätoimittajan luokse, avaapa 
hänelle vielä ovenkin ja sanoo: , tehkää 
hyvin! . Oripenbergiläinensieppaa pikku ' 
pyssyn takataskustaan, ojentaa sen pii
pun päin päätoimittajan naamaa, ja 
en nenkuin herra Tiitus on ehtinyt siu
naamaan~kaan päätoimittaja makaa pää 
lävistetlynä lattialla. 

YmmärräIlehän, ellen minä tällaista 
toivo enkä edes ennusta, 
sanon vain, että näin voisi 
tapahtua maassa, missä ylly
tys murhaan on julkista ja 
luvallista, milteipä joskus 
aivan ammatillista, kun taas 
toiselta puolen ihmisiä voi
daan tuomita elin kautiseen 
kuritushuonerangaistukseen 
taikka kuolemaan vain sen
tähden, että ovat sattuneet 
näkemään ihmisiä ammut
tavan taikka kuulleet siitä 
puhuttavan. 

Olisiko nyt oikein ja koh
tuullista - jos esittämäni 
esimerkki käytännössä toteu-

tuisi, - että herra Tiitus tuomittaisiin 
kahdeksitoista vuodeksi juuri- ja lanttu
sopalIe vain sentähden, että hän mitään 
pahaa aavistamatta ohjasi verenhimoi
sen Oripenbergiläisen päätoimittajan 
huoneeseen, - itselleen rangaistukseksi 
ja muille varoitukseksi? 

Näin kävi Kosti Suomiselle, joka tosin 
ei ollut mikään oppinut eikä valistunut 
J!lies, multa kuitenkin aivan kiltti ja 
rehellinen nuorukainen, joka ei milloi n
kaan ollut ajatellutkaan ketään ampua ja 
joka tuskin vieläkään osaisi pyssyä ladata. 

Hänet ku ljetettiin ensin lähimmän 
kaupungin putkaan, missä hän pelolla 
ja vavistuksella odotti _murhaan osalli
sen kohtaloa_, nähdessään, että varhai
si na aamu hetkinä murjutovereita aivan 
mitättömistä syistä haettiin putkasta ja 
vietiin hautausmaan viereen ammutta
vaksi. Putkasta hänet vietiin jo vähem
män hengenvaaralliseen paikkaan, Hel
si ngin reaalilyseolJe ja siellä Suomen
linnaan ,missä puutteellisen valtion muo· 
nan lisäksi etsiskeli syödäkseen nokkosia, 
mohoja ja perunan kuoria tunkialta, 
pOltteli venäläisen kirjan lehtiin käärit
tyjä katajan- ja haavan kuoria ja hörppi 
lakkiaisenjuurista keittämäänsä ~ kahvia •. 
Pysyi sentään hengissä - eihän se ol
lut ainoa ihme, mikä siihen aikaan 
tapahtui! - ja lastatti in eräänä kyl-
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mänä syyspäivänä monen muun mukana 
lotjaan, jolla kuljetettiin Tammisaaren 
rantaan ja sieltä vankijonossa saatet· 
tiin Tammisaaren pakkotyölaitokselle. 
Monta eri kurjuuden muotoa siellä 
kestettyään ja monta eri amnestiaa 51-
vuufehuaan on sentään voimistunut ja 

ehkä vähän miehistynytkin, ja odottaa 
nyt, - ainoana lohdutuksenaan se tieto, 
että hän on ainakin kenraalin arvoinen 
mies, koskei häntä pilrim päälliköiden 
mukana uskallettu vapaaksi laskea, -
sellaista amnestiaa, joka vapauttaa aivan 
viattomalkin. 

Kuvia Suomenlinnasta. 

Peli , kftynnlssl. 
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Jussi Railo. 
Klrj. Yr~ RIlsI.nen. 

Parin viime vuoden ajalla on Suo
men sosialidemokraattinen nuorisoliike 
saanut antaa monta parhainta poikaansa 
Tuonen jumalille. Kansalaissotaa ~u· 
rannut, historiassa vertaistaan hakeva 
verisen vainon aika vei murhahimois
ten telottajien ja vankileirikidutuksen 
uhreina paljon meidän parhaitamme 
manan majoille, puhumattakaan itse tais
teluissa kaatuneista. Mutta kansalais· 
sodan jälkiselvilyksiä seurannut aika on 
myös säälimättömällä 
kädellä harventanut ri· 
vejämme, kaataen Suo-
men sosialidemokraat· 
tisen nuorisoliikkeen 
tähän asti huomatta
vimmat johtajat Väinö 
Vankkojan ja Jussi 
Railon. Luokaamme 
tässä lyhyt katsaus 
Suomen sos.-dem. nuo-
risoliiton monivuotisen 
sihteerin, Jussi Railon, 
lyhyeen, mutta toimin· 
nasta ja työstä rikkaa
seen elämään. 

Jussi Railo syntyi 
Nousiaisissa maalis
kuun 20 p:nä 1887. 

5 

Käytyään kolme luokkaa kotipitäjänsä 
kansakoulua, siirtyi hän Turun suoma· 
laiseen Iyseoon, jonka seitsemännellä 
luokalta erosi 1907, liittyen »Sosialistin_ 
toimitukseen. Turusta siirtyi hän kui
tenkin jo saman vuoden lopulla Kuo
pioon. jossa otti innokkaasti osaa puo
luetoimintaan, ollen m. m. Kuopion 
sos.·dem. nuoriso·osaston perustajia. Ke
säkuussa v. J 908 siirtyi Railo Tampe
reelle toimittajaksi »Kansan l ehteen » 

ollen tässä toimessa 
seuraavan vuoden syk
syyn saakka, jolloin 
meni opintojaan jat
kamaan Liikemiesten 
Kauppaopistoon Hel
singissä. Kuumeinen 
halunsa järjestötoimin
taan työväenliikkeessä 
ei sallinut hänen pääl
tää siellä opintojaan, 
vaan tuli hän liittomme 
si hteeriksi, keSä.k6ussa 
191 o. Toista" vuotta 
kesti hänen tämä ensi
mäinen si hleeriyskau· 
tensa eli syyskuun al
kuun v. 1911 , jolloin 
hän liittyi ~ Työmiehen » 
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toimitukseen. Kansanedustajana oli Railo 
Uudenmaan vaalipiiristä valittuna v:n 
t 914 valtiopäivillä. V. J 915 syksyllä 
tuli hän jälleen liittomme palvelukseen, 
ensiksi järjestäjänä, kunnes hänet valit
tiin Tampereen kokouksessa 1917 jäl
leen liiton järjestäväksi sihteeriksi, missä 
toimessa oli tammik. 15 p:ään 1918 
saakka, siirtyen silloin sos.-dem. puo
luetoimikunnan perustaman kUl1nallisen 
neuvontatoimiston johtajaksi. Tämä 
toimi ei tullut kuitenkaan kuin aivan 
lyhytaikaiseksi, sillä kansalaissota alkoi 
saman tammikuun lopussa ja samoin· 
kuin muutkin työväenliikkeemme toi
mitsijat, samoin joutui hänkin vallan
kumouksellisten palvelukseen, tullen 
hoitamaan Helsingi n Toimec:ppanevan 
komitean tärkeää sihteerin tointa. Kan
salaissodan päätyttyä, joului hän monien 
muiden tavoin maanpakolaisuuteen Ve
näjälle, josta kuitenkin jo kesällä samana 
vuonna siirtyi Ruotsiin, elellen siellä, 
Tukholmassa. Jacob Rcmellin nimellä 
hiljaista maan pakolaisen elämää eroi
tettuna perheestään, joka jäi Suomeen. 
Maanpakolaisen vaivat ja vastukset, alin
omainen pelko tulla valtiollisten urkki
jain ilmiantamana karkoiletuksi Suo
meen synkistivät hänen mieltään niin, 
että hän mielen järkytyksestä ryhtyi epä
toivoiseen tekoon, tuottaen itselleen 
kuoleman omalla kädellään. Maan
pakolaistoverien saattamana laskettiin 
Jussi Railon maalliset jäännökset hau· 
dan lepoon Tukholmassa. Venäjän 
Neuvostotasavallan konsulaalti Tuk· 
holmassa kustansi tämän maanpako
laisuudessa kuolleen suomalaisen hau
tauksen. 

Näihin ulkonaisiin elämäkerran puit
teisiin mahtuu harvinaisen suuri ja rikas 
elämäntyö. Voimme kuitenkin huoletta 
sanoa, että niin moninaiset kuin ne 
työväenliikkeen riennot ja harrastelut 
olivatkin, joihin Jussi Railon nimi yh
distyy, niin sittenkin jäi hänen nuo-

.. 

rena sammuneen elämänsä päät yöksi se, 
minkä hän teki Suomen sos.·dem. nuo· 
risoliikkeessä. 

Jussi Railo oli hämmästyttävän ener
ginen Juonne. Ja nuorisoliike tarjosi 
työalan, jossa ei tointa ja touhua puut. 
tunut. Hän suunnitteli ja järjesti, kir
joitti ja puhui. Ja sitä mukaa kasvoi· 
vat liiton osastot luvussa ja jäsenmää
rässä. Ehtymältömällä innolla seurasi 
hän ulkomaisten veljesliittojen toimin
taa, ammensi sieltä niitä toiminta- ja 
työmuotoja, jotka parhaiksi havaitsi, 
sovitti niitä meikäläisiin oloihin komen
taen lukuisilla päiväkäskyillään (kierto
kirjeillä) ja kehoittavilla arlikkeleillaan 
osastot panemaan niitä toimeen. Kun 
hän ensi kerran luopui liiton sihteerin 
toimesta v. 1911 huomattiin pian, kuinka 
suuri isku se liitolle oli. Ja varmaan 
oli tyytyväisyys liitossa yleinen, kun 
hänet jälleen v. 191 5 saatiin takaisin 
liiton palvelukseen. Jussi Railo o li 
innokas, palavasieluinen aatleenmies ja 
samalla kertaa tarmokas, kaikki nyörit 
käsissään pitävä järjestäjä. Ja ne oli
vatkin juuri nämä ominaisuudet, jotka 
tekivät hänet niin sopivaksi nuoriso
liikkeen johtoon, saaltaen hänen kyl
vönsä niin satoisaksi. 

Tuhannet ja taas tuhannet työläisnuo-
ret ovat saaneet innostuksen tulta joko 
niistä voimakashenkisistä puheista ja esi
telmistä tai niistä perusteellisista kirjoi
tuksista, joilla hän vaikutti työläisnuo· 
risoomme,ja usei mmat niistä tovereista, • 
jotka nykyään ovat nuorisoliikkeemme 
toimihenkilöinä, joko palkattuina tai 
ilman, ovat saaneet, ken enemmän ken 
vähemmän, oppia ja opastusta sos.·dem. 
nuorisoliikkeen toimintamuodoissa tältä 
maanpakolaisuudessa murtuneelta Suo
men sosialidemokraattisen nuorisoliik
keen mieheltä, joka lyhyellä, mutta sitä 
voimakkaammalla elämäntyöllään laski 
lujan perustan Suomen työläisnuorten so-
sial idemokraattiselle järjestötoimi nnalle . 



Kössi l\hmala 
V.llanJ1umolUmleh,nl, /lIr1.l/Ij.n. 1. Ihm/un.f. 

KIrI. Ky&/I H- l>i. 

Kun me joinakin 
hetkinä, vapaudut
luamme kiiruhtavan 
ajan hyörinästä. py
sähdymme muiste-
lemaan niitä tove
reita, jotka työväen 
vallankumotistaiste
lu ja sitä seuranut 
valkoinen valta vaati 
uhrikseen. jäämme 
me tavallista pitem
mäksi aikaa Kössi 
Ahmalan nimen koho 
dalle. Ei siksi, että 
unohtaisimme jokai
sen vallankumous
taistelijan tehtävän 
olleen yhtä välttämät
tömän ja jokaisen 
täyttäneen paikkansa niin hyvin kun on 
voinut, vaan siksi, että työväenliikkeen 
eri yksi löiden kyntämä vaka työväenjär-
jestöjen ja yleensä työväenluokan valis
tus· ja sivistystyössä saattaa kuitenkin 
olla niin eri pitkä ja eri syvyinen. - -

Kössi Ahmala syntyi Lumijoella 
13. 2. 1889. Muutti Ouluun v. 1905, 
anlautuen kellosepän ammattiin. Oles· 
keli myöhemmin 1911-12 Seinäjoella, 
josta, ryhtyessään matkaposteljooniksi, 
siirtyi Helsinkiin v. 1913. Asuen Hei· 
singissä hän hoiteli posteljoonitehtäviään 
Helsingin ja Pietarin välillä. Kun vallan· 
kumous v. 1918 tammikuun lopulla 
puhkesi ja porvarillisen maailmankatso· 
muksen elähytlämät postivirkailijal jälli. 
vät toimensa, alkaen saboteeraamaan, 
valittiin Kössi Ahmala ,. Postineuvoston ,. 
jäseneksi. Tässä raskastöisessä ja edes· 
vastuullisessa tehtävässä, hoitaessaan 
vajavaisen virkakunnan avulla punaisen 
Suomen postiverkkoa, hän seitsemän 
muun Postineuvostossa olleen toverinsa 

kanssa oli siihen 
saakka, kunnes val
koisten joukot vai· 
loitelluaan Viipurin 
(Posti neuvosto o li 
pari viikkoa ennen 
Helsingin valtausta 
siirtynyt Viipuriin) 
piirillivät Viipurin 
postitalon, minne 
Postineuvoston jä· 
senet o livat kokoon
tuneet. Neljännes
tunti sen jälkeen sei
soivat 6 Postineu
voston jäsentä, Kös· 
si Ahmala yhtenä 
mukana, ojennettu
jen kiväärinpiippu-
jen edessä, joiden 

yhteislaukaus päätti kunnollisesti tehtä
vänsä suoritlaneiden miesten päivätyön. 

»Me olemme murroskauden lapsia., 
sanoo Kössi A. eräässJ. jälkeenjättämäs
sään kirjeessä - ja todellakin se oli 
murroskauden alkua. kun hän 16 vuo
tiaana nuorukaisena saapui Ouluun, 
alotlaakseen varsinaisen elämän taipa
leensa ja elättäikseen itsen}ä omien 
kättensä työllä. 

Silloin alkoi työväenliike levitä laa
jempiin työläisjoukkoihin - saaden 
luokkatietoisemman luonteen; ja kun 
v. 1905 suurlakon viestit saapuivat Ou
luun oli Kössi Ahmala koko nuoruu
den innosluksellaan ja pohjalais·tarmok
kuudellaan mukana tässä kaukaa häämöil
tävän vapausajan, aamutuulen väreilyssä. 

Se oli pyhäisen innostuksen ja toi· 
minnan aikaa. Monet syttyivät taistelu
hetken aikana ja -- sammuivat olojen 
tasaannuttua, mutla myös useat kohotti
vat taistelumerkin yhä korkeammalle 
ja saivat sydämeensä voiton kipinän. 
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Juuri näissä merkeissä aloitti Kössi A. 
jatkoi ja lopetti. 

Kun suurlakon jälkimainingil vielä 
värisyttivät työläismieliä. alettiin kautta 
maan perustamaan sos.-dem. nuoriso
osastoja, samalla kun ennen toimineet> 
nuorisoseurat vapautuivat alkiolaisuu· 
desta. Kössi A. oli oleskelukaupunkinsa 
Oulun nuoriso-osaston yhtenä ansiok
kaimpana perustajana ja eteenpäinvie
jäna, toimien m. m. osaston puheen. 
johtajana ja osaston käsinkirjoitetun 
sanomalehden ahkerana avustajana. -
Sei näjoelle muutettuaan toimi hän myös 
sikäläisessä sos.-dem. nuoriso-osastossa, 
ollen sen puheenjohtajanakin. 
, Helsingin sos.-dem. Nuorisoseura, 
jonka jäseneksi Kössi Ahmala liittyi, 
muutettuaan Helsinkiin, v. 1913, voi 
arvioida varsin huomattavaksi sen työn 
jonka hän on tehnyt seuran hyväksi. 
Hänen selvä luokkatietoisuutensa oli 
monasti painavasti vaikuttamassa me
nettelytapa- y. m. tärkeitä kysymyksiä 
ratkaistaessa ja hänen laajat kirjalliset 
tietonsa ja kirjallisel tuotteensa antoivat 
henkistä sisältöä seuran toiminnalle. 

Kössi Ahmala aloitti kirjallisen toi
mintansa, jonka kautta hän laajemmin 
tuli tunnetuksi Suomen työläisnuorison 
ja työväestön keskuudessa, jo hyvin nuo
rena. Kirjoitellen jo 1910 runoja ja 
sivistyksellisiä kirjoitelmia Oulun os. 
käsin kirjoitettuun sanomalehteen, joila 
sitten myöhemmin on julkaistukin, jat
koi hän kirjallista toimintaansa Työläis
nuorison ja Nuorisoliiton ynnä muit
ten työväen julkaisujen ahkerana avusta
jana. Helsingissä oloaikanaan, etenkin 
viime vuosina oli hänen kirjallinen tuo
tantonsa -runsain ja monipuolisin. Hän 
tekikin työtä kuumeenlapaisella kiireellä, 
jättäen jälkeensä käsinkirjoituksina yh
den runo- ja kertomuskokoelman ja 
yhden kokoelman satuja, jonka hän val
lankumouksen kestäessä, niinä harvoina 
vapaushetkinään, joita hän silloin oli 
tilaisuudessa kirjalliselle työlle omista
maan, lopullisesti viimeisteli, ynnä suu-
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ren joukon eri laatuisia aatteellisia ja 
sivistyksellisiä kirjoituksiaan. Kössi Ah
malan runotuotann"ossa on aaterunous 
vahvimmin edustettuna_ Se on voima
kashenkistä, selvän luokkatietoisuuden 
ja voiltamattoman voiman läpitunke
maa. Hän rakastaa sanonnan ominta
keisuutta ja näissä merkeissä se "saattaa 
joskus olla kankeahkoa, antaen aiheita 
muistutuksiUe, mutta sen teräshelähtely 
antaa lukijalle vakuuttavuuden, mikä 
ei aina ole runouden vahvimpana puo
lena. Taiteellisesti täyspainoisimpia 
ovat epäilemättä hänen kulkurilaulunsa, 
joissa realisen elämän ankara totuus ja 
romantillinen kauneus sulautuvat sopu
sointuisuudeksi, mikä vastustamattomasti 
tempaa lukijan mukaansa. 

Hänen suoranaisissa kirjoitelmissaan, 
joiden aiheet useasti ovat hyvinkin na
turalistisia, ollen otettuja laitakaupungin 
katu- ja kahvilaelämästä tai alhaalta sata
masta, makasiinien ja tavarasuojien vie
remiltä, on elämän todellisuustuntua. 
Näiden pohjakerrosten eläjien keskuu
dessa saattaa vIliin räiskyä mitä säke
nöivin hirtehishumoori, joka ikäänkuin 
lääkkeenä tarjotaan toiselle kovaosai
selle. Toisinaan taas pilkistää sieltä 
ihanteiden kajastusta tai mennehet muis
tot siirtävät näitä elämän ankeaosaisia 
onnellisempiin lapsuuden aikoihin." • 

Multa Kössi A. ei ole yksinpuolinen 
realisen elämän kuvaaja, tai taistelu
runoilija ja vallankumousmies, vaan 
myöskin syvä ajattelija, joka nöyriyen 
paljastaa päänsä maailman kaikkeudelli
sen elämän edessä, joka tuntee mitätt9-
myytensa maailman kaikkeudessa, mutta 
samalla myöskin suuruutensa, tunties
saan elämänoikeutensa. 

Satukokoelmaroa monissa eri kappa
leissa sykähtelee elämän runous ja 
filosofia kaikkein syvällisemmin. Niitä 
ei voi sivuuttaa pelkällä lukemisella, 
vaan täytyy pysähtyä hetkeksi tilintekoon 
itsensä ja elämän kanssa. 

Kun tarkastelee Kössi Ahmalan kir
jallisia töitä ja samalla muistaa, että 



hän 1uskin oli päässyt parhaimpaan 
miehuusikään, niin silloin tajuaa sen 
raskaan tappion, jonka Suomen työväen. 
kirjallisuus kärsi Kössi Ahmalan menet· 
tämisessä. 

Ja vielä täydellisemmin tajuavat he 
sen, jotka tuntevat hänet seuratoverina 
ja yleensä ihmisenä. On suuremmoi· 
nen nautinto palauttaa mieliin vuosia· 
sitten vietettyjä yhteisiä hetkiä kokous· 
tilaisuuksissa ja kahviloissa. Kukapa 
ei muistaisi hänen voimakkaan miehe· 
käsiä kädenpuristustaan ja , terve ) sa
naaasa. Suupielessään englantilaismal
linen piippunysä ja veitikka silmäkul· 
massaan antoi usein lupauksen parem
manpuoleisesta kahvilaistunnosta. Kössi 
A. kirjallisesti sivistYneenä ja syvän 
elämän kokemuksensa perusteella oli 
ehdottomasti kahvilaistuntojen henkinen 
keskus. 

Keskustelu saattoi kulkea ensin päi
vänpolitiikassa, sitten kirjallisuuden ja 
taiteen aloilla ja päättyä Decameron
juttujen loistavaan räiskyntään. Hänen 
satiiriset näkemyksensä saattoivat ikä
vimmätkin keskusteluaiheet nautinto
rikkaiksi, hänen voittamaton optimis· 
minsa saattoi epäilijänkin uskomaan ja 
innostumaan. 

Kössi Ahmala, ollen itse riittävän 
voimakas elääkseen täyteläistä tosielä-

mää, vihasi kaikkea puolinaisuutta' ja 
itsensä pettämistä. Hän asetti sieluIli
sen kehittyneisyyden ja hienoudell kaik· 
kien arvojen yläpuolelle. Niinpä hän 
pikkutytölleen jälkeenjättämässään kir
jeessä kirjoittaakin m. m. - - -

- , Sinä minun pikkutyttöseni, opi 
pitämään sielullista sivislyneisyyttä yli 
kaiken. Kehitä henkiSiä avujasi niin, 
että ne tuota päämäärää kohti tavoitta- .... 
vat. Palvele voimiesi. mukaan aa~teel-
lisia päämääriä, joiden tiedät tarkoitta-
van kaikkien olevaisten hyvää, ja tule-
vien sukupolvien onnea. Sen kautta 
palvele! oman sielusi hienostumisen 
asiaa ja sen kautta ainakin on toivoa 
elämästä kuolemankin jälkeen, sillä I ' 
(0. Brandel-in sanoilla): ~ Ajan vastai- ('J 
sen parhaiJsa elää on myöskin laji kuo
lemattomuutta. . - - --

Tällaisen kuolemattomuuden hän itse 
on eittämättömästi ansainnut. Hän oli 
kehityksessään pyrkinyt aina sinne missä 
ei mikään inhimillinen olisi vierasta, 
Hän oli selvemmin kuin monet muut 
voinut selvittää suhteensa elämään, kuo
lemaan jcr kuolemattomuuteen, ja juuri 
siksi hän saattoikin kylmällä tyyney
dellä seisoa murhaajiensa edessä ja ko
hottaa Eläköön-huudon sille vapaus
liikkeelle, jonka taisteluriveistä hänen 
itsensä oli kesken poistuttava . 

. . 
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Väinö Vankkoja. 
Kirj. Vihtori Huhlll. 

Suomen työväen- rien toiminta oli hl-
luokan nuorison py- nen mielestään liiaksi 
hiinvaelluspaikoiksi muotteihin vaipunut-

ovat tulleet hautaus- ta, liiaksi sov;nna;-
maat. Se oli jo niin suuteen ja yhleisym-
toHunut kuolonvies- märrykseen porvaris-
teihin, ettei tov. Väinö ton kanssa kallislu-
Vankkojankaan ~en- Via ja siksi hän her-
nenaikainen tuonelIe källä proldaarivais-
sortuminen vihlais- tollaan huomasikin, 
sul niin kipeästi sen että nuorisohan on· 
runneItua joukko- kio se pello, jossa 

' ruumista kuin se olisi jyrkän luokkataiste-
tehnyt, jos tämä olisi luo ja vallankumouk-
tapahtunut joitakin sen siemen pikem-
vuosia aikaisemmin. min tekee terl! ja et· 
Suomen työvlenluo- tä nuorisonhan oma· 
kan nuoriso oli vuoto tunto se on, joka pie-
ta ennen tätI syok- nimmästlkin koske-
kM viestiä saanut tuksesta väräjää. Ja 
kuulla niit! kymme· tässä tov. Vankkojan 
nittiin päivässl ja se tiesi, että sen par- vaisto osoitti pettimättömyytti. 
haan esitaistelijan, tov. VAinö Vankkojan Vaikka emme tunnustakaan yksilöjen 
elämänhiekka on jo aikoja sitten aika- osuutta liian suureksi joukkotoimin
nut loppuunvuotamisensa, niin ettei se nassa, olemme pakotetut sanomaan, 
tullut odottamatta. että tov. Vankkojan voimakkaan hen-

Tov. Väinö Vankkoja oli ehkä ra- gen kyntämät vaot tulevat näkymäAn 
kastetuin toveri sosialidemokraattisen Suomen sosialidemokraattisessa nuo
nuorison keskuudessa, eikä ihmekään, risoliikkeessä vielä pitkät ajat. Luokka
sillä olihan hAn oikeastaan koko liiton sodan kosropäivinä hävitti porvaristo 
syntysanojen ensimäinen lausuja, sen sosialidemokraattiselta nuorisoliikkeeltä 
ensimäisten järjestömuotojen luoja ja niin paljon elAvU voimaa, henkistä 
sen oman Unenkannattajan ensimäinen pääomaa. että kestä! vielä kauan, en
toimittaja Sosialidemokraattinen nuo- nenkuin me tässl suhteessa olemme 
riso tunsi tov. Vankkojassa hehkuva- sillä tasolla kuin mitä olimme tov. 
mielisen, rehellisen, kirpe1sanaisen ja Vankkojan aikoina ja siksi juuri näem
kaikkea tilannepolitiikkaa halveksivan, mekin vielä saavultamattomana edes
vaaroja pelillmAltömån vallankumous- slmme sen, missi jo olimme, ja siksi 
miehen, joka tahtoi ohjata maansa nuo- juuri tov. Vankkojan syvät vaot tuntu
risonkin sille tielle, jota hän itse jo vai meistä sellaisilta, joita emme mie
vuosikymmenen oli kulkenut. Aikai- lestämme vielä itse pysty kyntämUn. 
semmin kuului tov. Vankkoja vanhem-r Nämä kaikki tekevät tov. Vankkojan 
paan parveen, s. l s. toimi sosialidemo- muiston meille rakkaammaksi. 
kraattisessa puolueessa m. m. sanoma- Tov. Vankkoja oli, kuten sanottu, 
lehtimiehenä, mutta vanhempain tove- tilannepolitiikkaa halveksiva vallanku-
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mousmies, joka ei koskaan antanut mi
nisterisosialismissa ja liian syvälle up
poavassa parlamenttarismissa kuviteltu
jen tilapäisetujen samentaa kauas kan
tavaa katsettaan. Niinikään ei hän lain · 
kaan ottanut lukuun sitä, mitä jostain 
esim. kirjoituksesta sanoi se tai tämä 
maan tai taivaan mahtaja, jos asia oli 
sen arvoinen, että siitä ei voinut olla 
vaiti. Keisarin ja jumalan arka kunnia 
ja hallituksenmeno yleensäkin olivat 
tov. V:n ainaiset kompastuskivet, joi· 
den yli hän ei tahtonut kompastumatla 
pääslä - eikä päässytkään. Kuukausi
määriä istui hän majesteettia so:,/itta
massa vankilassa ja papin sekä halli· 
tusvallan edesottamisten kirpeä arvos· 
telu aiheuttivat sakkoja. Mutta ne ei
vät hiventäkään vääjänneet hänen kapi
noitsevaa ilmiöllistä vaJlankumousmiel
tään. Aivan kuin kohtalon kiusaa hänelle 
oli se, että juuri silloin, kuin luokkasota 
maassa raivosi, täytyi hänen raihnai· 
sena virua keuhkotautiparantolassa ja 
vastaanottaa viestejä niistä hirveistä kär
simyksistä, joihin työväenluokka ja vai· 
lankin sen nuoriso sen loppuselvitte
lyissä joutui. Mutta heti kun tauti hiu
kan hellitti otteistaan, nousi hän sai
rasvuoteellaan ja alkoi - horjuen ja 
ys~ten - ankaran työn, ryhtymällä 
uudelleen repimään ja rakenfanuuln, 
kuten hän eraassa kirjoituksessaan 
luokkasodan jälkeen sanoi. Vielä vii · 
meisillä viikoillaan näkyi hänessä elä-' 
vöityneenä se vallankumouksen heh
kuva henki, joka hänelle taistelunsa 
ajalla oli toiseksi luonnoksi tullut. Kun 
tämän kirjoittaja, silloin kun ei tov. 
V. enää itse jaksanut juuri mitään lu-

kea, kertoi hänelle Unkarin vallanku· 
mouksesta, nosti tietoisuus siitä hänet 
pariksi päiväksi jälleen ylös tautivuo
teeltaan ja hänessä vielä viime hetkil
lään elpyi jälleen v'uorenluja usko maa
ilmanvallankumouksen pikaiseen tuloon. 

Mutta luonto on lahjomaton. Leh
tien kellastuessa katkesi toveri Vank
kojankin ihanteellinen taistelujen tie. 
Viimeiseen asti hän ihanteisiinsa uskoi, 
viimeiseen asti hän vallankumoukselli
sen nuorison taistelulippua kunnialla 
kantoi. Että hän sitä oli kunnialla to
dellakin kantanut, sitä todisti se kuu
lakka elokuun ilta, jolloin hänet vii
meiselle matkalleen saatettiin. Koko 
synnyinkaupunkinsa työväestö - nuo
ret ja vanhat - riensivät hänelle täl
löin viime palvelustaan tekemään. Pu· 
heet ja seppeleet haudallaan osoittivat, 
että Suomen sosialidemokraattinen nuo
risoliike, Tampereen työväestö ja koko 
Suomen työväen luokka oli menettänyt 
yhden parhaimmista, urhoollisimmista 
ja rehelllsimmistä pojistaan. 

Toveri Väinö Vankkoja on lyhyellä 
elämänsä taipaleella ehtinyt veistää itsel
leen sellaisen muistopatsaan, jota par
hainkaan kuvanveistäjä ei olisi pysty
nyt tekemään. Hän on ollut luomassa 
historiaa; suomalaisen nuorison luokka
taistelun historian alkulehtiä, jotka ei
vät milloinkaan häviä, vaan joihin jo 
on liittynyt ja yhä liittyy kunniakas 
lehti toisensa jälkeen siksi kunnes koko 
työn ·maailmaa hallitsevat ne voimat, 
joiden luokkavoiman nostamiseksi tov. 
Vankkojakin kalliimman uhrinsa kantoi. 

Siinä mielessä me muistoasi kun
nioitamme. 
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Edvard Johannes Hämäläinen. 
Klr].. E. f - •. 

Hänet me nuoret 
tunsimme jokainen. 
Ja tunsi hänet moni 
vanhempikin työ
väen luokkataistelija. 
Kaikki me muistam-
me hänen hyvän 
tahtoisen hymynsä, 
hAnen avuliaisuuten-
sa ja etenkin on 
muistossamme mi
ten uhrautuvasti hän 
vastaanotti ja millä 
junnollisuudella hän 
täytti hänelle uskolu! 
tehtävät työväen eri · 
näisissä järjestöissä. 
Kun me muistamme 
miten . hän elonsa 
päivinä oli kanssam
me kaikessa. niin ei 
ole ihme, että alituisesti häntä kaipaam
me, kun hän ei enM ole luonamme. 

E. J. Hämäläinen, kuten häntä tavalli
sesti kutsuttiin, syntyi 23 p:nä elokuuta 
1889. Hänen isänsä, joka kuoli pojan 
o llessa vielä verrattain nuori, o li tavalli
nen metallityömits eikJ. siis jättänyt lii-
koja varoja jälkeensä, joten äiti joutui 
yksin huolehtimaan niin Edvardin kuin 
kolmen tyttAren kasvatuksesta ja toi
meentulosta. PitntJ torikauppaa pitJ
mälli äiti saikin heidän olonsa niin 
järjestetyksi, että toimeentulo o li loppu
aikoina jo verrattain hyvä. Torikau
passa o li Edvard äitinsä. mukana. Tämä 
kai toiselta puolen ja ehkä Sl:kin että 
Edvard oli ainoa poika, lienee tehnyt 
äidi n ja pojan välin niin tosi herttai· 
Sl:ksi, että Sl:llaista missään piireissä. har
voin tapaa. Hellän huolenpidon puo· 
Iin ja toisin saattoi jokainen perheen 
tuttava aina todeta. Edvard olikin lo
pulta kuin äidin ainoa lapsi, sillä pari 
sisarusta oli Sl:urannut isä! manan mao 
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joille ja yksi tyttä· 
ristä oli matkustanut 
ulkomaille koetfaak· 
seen siellä onneaan . 

Paitsi että Edvard 
nuorena poikana 
autteli äitiUn tori
kaupassa, koelttli 
hän samaa ammat· 
tia harjoitella vie· 
raallakin. Merille 
hänen halunsa kum· 
minkin veti ja pur
jehtikin hän lyhyen 
ajan Illhtmmillä 
vesillä. Nähtävi~ti 
huolenpito äidistä 
ei sallinut hänen 
varsinaisesti meri· 
mieheksi ruveta. Kir· 
vesmiehen töihin 

hän rupesi, siili elatustaan hankkiakseen, 
kunnes siirtyi Helsingin Työväenyhdis
tyksen ravintolanhoitajaksi, mutta puro 
jehtimista ja soutua hän urheilunaan 
harrasteli vapaat joutoaikansa, ja toden· 
näköisiä on, että juuri eräällä myrskyi· 
sellä kalastusmatkalla sattunut ankara 
vilustuminen auttoi alkuun sen taudin, 
joka hänet keskeltämme tempasi. 

Vaikka me USl:in muistamme tove:· 
rissamme nä itä jokapäiväisen elämän 
puolia, niin taistelutoverina, järjestöjen 
miehenä hän meille sittenkin on rako 
kain, sillä siinä hän meille on parhai
ten tunnettu. Järjestötoiminta olikin 
tälle toverillemme kaikki kaikessa. Jo 
nuorena li ittyi hln työalansa ammatti· 
osastoon ja silten Sl:n kautta Ammatti· 
järjestöön ja sos.·dem. puolueeseen. 
Järjestö issä hän pian sai runsaasti 1uot· 
tamustoimia. Ammattiosastossaan hän 
toimi t nsi n kirjurina ja sittemmin pu
heenjohtajana, jonka lisäksi jo silloin 
oli monissa muissa luottamustoim issa. 



V. 1913 ja 1914 hän oli pariin ottee
seen järjestäjänä Uudellamaalla. 1913 
suoritti hän Työväen Puolueopiston 
kurssin, siten saaden hyvän opastuksen 
niiden tiedon aseiden tuntemisessa,mitkä 
työväen luokkataistelijalIe ovat niin tuiki 
tarpeelliset. Huomattavimmat hänen 
varsinaisista luottamustoimistaan olivat 
Työväen Sanomalehti Oy:n johtokun
nan puheenjohtajan toimi, Ammattijär· 
jestön toimikunnan jäsenyys sekä sos.
dem. edustaja Helsingin kaupungin Val 
tuustossa ja monissa kaupungin luot
tamustoimissa_ 

Varsinaisen päivätyönsä suoritti Hä
mäläinen kumminkin Suomen sos.-dem. 
Nuorisoliikkeessä, jonka riveihin hän 
kU\flui Sörnäisten osaston kautta. Paitsi 
varsinaista toimintaansa nuorisoliiton 
jäsenenä oli hän varsin useissa tärkeissä 
luottamusloimissa liitossa. M. m. valit
tiin hän liittotoimikunnan varajäseneksi 
v. 1912, josta hän kuitenkin jo v. 1913 
siirtyi vakinaiseksi jäseneksi ollen sen 
kaikkein toimeliaimpia jäseniä. V.1917 
Tampereen edustajakokouksessa valit
tiin hän sitten liiton puheenjohtajaksi. 
- Sitä ennen oli hän ollut rn. m. 
Uudenmaan Nuorisopiirin järjestäjänä 
v. 1914, erinomaisen hyvin onnistuen 
tässä tehtävässään. 

Huomattavimman työnsä liiton hy
väksi suoritti hän ilmeisesti aikana, jol
loin mahdollisuudet olivat varsin rajoi
tetut. Kun kansalaissodan seurauksena 
maamme koko työväenliike oli täysin 
nujerrettuna oli Hämäläinen niitä, jotka 
ensimäisten joukossa nousivat sitä jäl
leen kohottamaan. Tällöin oli eritoten 
nuorisoliike hänen huolenaan. Yksi
tyisten toverien kesken asiasta neuvotel
tua alettiin ottaa selvää keitä eri osas
tojen toimihenkilöistä vielä oli hengissä 
tai muuten toimintakykyisenä, ja eipä 
aikaakaan kun kirjallinen valistustyö -
lukurenkaiden muodossa - pääsi al
kuun. Hämäläisen pienessä asunnossa 
toimintaa suunniteltiin. Vähitellen pääs
tiin niin pitkälle, että jouluksi 1918 jo 

• Työläisnuoriso. tuli tapaamaan enti
siä tuttujaan. 

Kesken parhainta innostusta ja elä
män toivoa astui kumminkin odotta
maton vieras rauhaisaan kotiin. Kesällä 
1918 saattoi toverimme rakkaan äitinsä 
tuonen tuville. Siitä alkaen ei hän enää 
milloinkaan ollut oikein entisellään. 
Tosin hän silloin oli kovin innoissaan, 
kun uudelleen pani pystyyn Työväen
talon ravintolaa, mutla sitten kun talon 
hävityksen vuosipäivänä saatiin ravin· 
tola avatuksi laukesi myös jännitys, 
jolloin uupunut taistelija vaipui tauti
vuoteelle, josta hän ei enää nou~ut. 
Lähes neljä kuukautta sairasti hän yhtä
mittaa. Koko tämän ajan sai hän olla 
miltei yksin, sillä lähellä ei ollut ketään 
omaista, joka olisi ollut tilaisuudessa 
hänestä huolehtimaan. Toverit kyllä 
alati kävivät hänen luonaan joutoai
koina, multa vieraan hoidossa hänen 
täytyi olla. Nurisematta hän kuitenkin 
kaikki kärsi, siinä alituisessa toivossz., 
että vielä jaksaisi nousta jatkamaan teh
täviään. Mutta se toivo petti. Silloin 
kun viikatemics astui pellolle tuleentu
nutta viljaa leikkaamaan katsoi myös 
tuonen viikatemies toverimme täyttä
neen päivän työnsä ja elokuun 6 päi
vän iltana 1919 auringon maille men
nessä, katkaisi sen oljen, joka toverimme 
maallisen puolen meihin liitti. Meren 
laineiden välkkymistä hän katseli niin 
kauan kun hän jaksoi, sillä sellaisen 
asunnon hän tahtoi, jonka ikkunat oli
vat valoon ja merelle päin. 

Toverit, valo, kukat, meri, ne sisäl
tävät kuvan poistuneen toverimme elä
mästä ja luonteesta. Valoisa oli hänen 
luonteensa, hyvää ja kaunista hän ra
kasti, toverillinen ja avulias hän oli niin 
yksityisenä miehenä kuin taistelutove
rina. Helsingin järjestynyt työläisnuoriso 
saattoikin maan poveen toverinsa sellai· 
sella juhlallisella hartaudella, että vain 
harvat voivat siinä iässä saada sellaista 
osakseen, ja kultista muodostui kumpu 
toverimme haudalle. 
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Mutta korkeimman kummun muo
dostaa kuitenkin se muisto, jonka pois
tunut toverimme ehti istuttaa jälkeen-

jääneiden mieliin. Ja se kumpu vel
voittaa meitä myös johonkin. 
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E. J. HlmllllHn hauta H~ls1nj(ln uudelL. hautallSmaall .. 

In Memoriiim. 
(E. J. H'm'l4lHn muls/oll. Lll/on HppelHfl n.ulrolsu.) 

V2'erii viesti: kuolema 01t 
käynyt keskellämm~, 
koriaamassa suuren sadon , 
parhaan ystärämme. 

Opastaja, YStäl'ä ja 
tor'eri n."t poissa .. 
Suru" harmaa henkä!J8 Ui!! 
sydänkammiossa 

jok'ainoon, ken tuntenut 01t 

sinut - suuren t.I/ti8i . . . 
hetlgessään hän hiljaa SiU1UllJ 

hauMn dime yön. -

Rauha työnsä telmf'/ifJlle, 
paljon tälillO. kes#; 
t!lönsli seisoo, muisto sii'lä 
säilyy ikuisesti. 

Emil Lindahl. 

E. J. Hlmlllisen nlmlklrJollus. 



l\rvo Vuorio. 

Toveri Arvo Vil
helm Vuorio, amma
tiltaan metallityöläi
nen, sittemmin toi
mittaja, oli syntynyt 
Urjalassa 28. 9. 1893 
ja kuoli Turussa 13. 
4. 1920. Asui Hel
singissä kaksi eri ker
taa, yhteens! noin 9 
vuoden ajan, ollen 
välillä Tampereella 
sekä viimeksi Turus
sa .Sosialistin :> toi
mituksessa. 

Järjestötoimintaan 
otti Vuorio innok· 
kaasti osaa. Lähei
simplnä h!nelle kui
tenkin oli nuorisoliike. Useassakin nuo
riso·osastossa hän toimi, vaan erikoisesti 
on mainittava hänen vaikutuksensa H:gin 
sos.-dem. Nuorisoseurassa. 

Vuorion kirjalliset faipumukset ilme
nivät jo nuorena. Työväenopistossa 
Helsingissä hän niitä kehitti , ja monet 
ovatkin ne eri elämänaloja käsittelevll.t, 
sekä kaunokirjalliset että artikkelikir
joiluksensa, jotka olemme saaneet hä
nen kynästään lähteneinä lukea työläis
nuorison sekA vanhemman väen leh-
dissä ja julkaisuissa. Paitsi kirjallisia 
taipumuksia, omasi Vuorio myöskin 
taiteellisia lahjoja, ollen hän m. m. 
etevä piirtäjä. 

Kansalaissotaan otti Vuorio osaa pu
naisten puolella, ollen sen alkuaikoina 
Helsingissä. Valtuuskunnan reistraattorin 
konttorissa, sekä kun nuorisokomppania 
perusteltiin, sen mukana usealla rinta
malla. Lahden edustalla haavoittui 
hän saksalaisen kuulasta jalkaan ja jou
tui vangiksi. Vankina oli hän v. 1918 
joulukuuhun saakka, maaten koko van
kinaoloaikansa sairaalassa. Vankilassa 
vallinneen hoidon puutteen seurauk-

sena oli, että haavoi
tettu jalkinsa ei tul
lut enää entiselleen, 
vaan tuli hänestä raa
jarikko, ontuva. 

Toisille antaa elä
mä antimensa kuin 
lahjaksi, toisien täy
tyy ne usein kin liian 
kalliisti maksaa. Ja 
kalliisti maksajina 
saavat aina olla ne 
yksilöt, jot ka eivät 
päämääräänsä kohti 
kulje mate!emalla, 
vaan pystyssä päin, 
uhmaten vastuksia -
uskaltaen murtumi

sen uhallakin säilytWsielussansa lapsena 
saatuja ihanteita. Toveri Vuoriosta voim
me sanoa, että Mn, jos kukaan kuului 
jälkimäisiin. Ei hän ollut elämän lempi
lapsi, ei minkään ilmaiseksi saaja. Päin
vastoin piteli häntä elämä liiankin kova
kouraisesti. Puhumattakaan fyysillisistä 
kärsimyksistä, joita hänen osaksensa, 
etenkin elämänsä viimeisinä vuosina, 
lankesi liiankin riittävästi, voimme me 
häntä lähellä olleet aavistella hänen 
kantaneen surun jlytävlä siementä sie
lunsa kätköissä. kehdosta hautaan saakka 
sisäisten pettymyksiensä vuoksi. Vilpi
tön rehellisyys niin vähässä kuin pal
jossakin sekä lapsellinen luottamus ym
päristönsä hyveellisyyteen, ne ovat aina 
o lleet rasittavana taakkana arkielämän 
lokaisia polkuja taivaltaessa. Monet 
voivat kuitenkin vapauttaa itsensä noista 
rasituksista - oUaa elämAn sellaisena 
kun se on : rumana, raakana ja ihan· 
teihin soveltumattomana. Sellaisille 
muuttuu elämJ ainakin siedettäväksi 
lokaviemärissä. kah laamiseksi - ihan· 
teet johtavat suuntaa siellä korkealla 
saavuttamattomissa - sen, kun johta-
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vai, taikka haihtuva! olemattomiin. 
Sellaiset ovat soveltuvia, elämä muuttuu 
vaivattomaksi. Heillä on mukautumi· 
sen taitoa. TinkimlttömAt luonteet saa· 
vat sen sijaan kärsiä unelmiensa lyijyn. 
raskaasta painosta. Heidl.n elAmAnsA 
on jokahetkisiä sielullista kamppailua 
ihanteittensa sAilyttAmisen puolesta. To
veri Vuorio oli juuri noita tinkimättö· 
miä luonteita. Luottaen hyvän ole· 
massaoloon, etsi hän aina ihanteittensa 
vastikkkeita, antamatta pdtymyksien jir
kyttAA uskoansa. 

Kuin koulupojan, oli hinen pakko 
viel! täysi. ikäisen! miehenikin punas
telIa, t!ytyessään kuunnella elämän loka· 
viemärin arkipiväisintä torinaa. Petty
mys pettymyksen jälkeen iski hänen 
sieluunsa yhä uusia kirveltlviä verihaa
voja. Tuskinpa edellinen oli ehtinyt 
arpeutua kuin jo iskettiin uusi. ja 
kaikkien noiden iskujen loppusummana 
oli kauhistava tietoisuus siitä, että on 

• 

koko elämänsä ajan tuomittu olemaan 
raajarikkona. Miten mahtoikaan se sat
tua! Miten mahtoikaan hänen sisäinen 
ihmisensä kiemurrella tuskasta sen 
iskun satuttamana. Hänellä olisi ollut 
oikeus kysyä elämältä, kenenkä rikko
muksista Mn saa kärsiä rangaistuksen? 
Sitl hin ei kuitenkaan tehnyt, sillä 
hln tiesi sen kysymättäkin . Hän tiesi, 
että kaikki ne, jotka ovat eläneet ja 
vielikin elivät vain omien eläimellis
ten pyyteittensA kannustamina, jotka ovat 
itsekkiiden tarkoitusperiensä sokaise
mina polkeneet luonnon ja ihmisyyden 
lait lokaan. he ovat syypiitä hänen 
seki tuhansien muiden kovakohtaloisten 
henkisiin ja ruumiillisiin kärsimyksiin. 
Tuon tietäen kantoi hän tyynesti oman 
elimAntaakkansa, kohdistaen elämAn· 
tehtAvänsä tulevaisuuden paremmaksi 
luomiseen. Kiitollisuudella paljastaa 
tuleva nuorisopolvi pUnsä työss!si 
sAilyvll1e muistolIesi! E. L. 

"Minä kuolen, mutta sosialismi elää 1" 
In memoriam Pauli Jokinen. 

Yksi etelä·hämiläisen sos.-dem. nuo
risoliikkeen hehkuvasieluisimpia tais
telijoita oli konttoristi Pauli jokinen. 
jo varhain, heti kansakoulusta pääs
tyään, liittyi hän Himeenlinnan osas· 
toon, jossa toimi siihen asti, kunnes 
valkoisen roistontyön uhrina sai siirtyä 
iäisyyteen. Hän oli kuin se sadun 
nuorukainen, joka keskellä nuoruus · 
ilojaan tautivuot~lIe sortui. muita 
uskoi kesän kukkeuden taas nostavan 
nuoruuden ruusut sairaille poskilleen ; 
hän uskoi kesiän, jota ei koskaan 
tullut Sillä kun kesä JimmittJ.vine au
rinkoineen ja vilvoittavine tuulineen 
saapui, silloin jo nuorukainen viimeistA 
untaan nurmen alla nukkui. Mutta hä
nellä oli kuitenkin nuorukaisen samen· 

7. 

tumaton usko kesän virvoittavaan voi
maan; vielä viime hetkelläänkin hän 
sen uskonsa ilmaisi. Hänen k~nså 
oli sosialistisen yhdenvertaisuuden kesä, 
jonka tulolle hän sekä elämänsä että 
kuolemansa pyhitii. Hänen viime sa
nansa olivat. silloin kuin valkoinen 
murhamies hänet maalimatkansa päähän 
asetti: minä kuolen, multa sosialismi 
ellidl ja hattuaan kohottaen, ylpeänä 
ja aatteelleen uskollisena näytti tämä 
kunnon sankari, että sosialismi on liian 
suurta kuollakseen sellaisten käsistä, joi
den koko elämänoikeus perustuu yh
teiskunnalliseen suurrikokseen. 

Toveri Pauli jokisen ellmäntyö, vaikka 
hän kuollessaan vasta oli n. 25-vuotias, 
oli eräissä suhteissa mittaamaton. Se 



oli yhtä suurta uurastusta, itsekkli
syydestä vapaata aatteen ja innostuksen 
aikaa sellaisen asian eteen, jossa hänen 
nuori sielunsa näki koko ihmiskunnan 
hyvinvoinnin. Tämän julkaisun tarkoi
tuksena ei ole historiikin tapaisessa 
esityksessä luetella 
sen tai sen valkoi
sen vainon uhriksi 
joutuneen nuoren 

taistelutoverimme 
lukuisia ansioita tai 
niitlen toimikuntien 
ja komiteoitten lu
kumääriä, joissa:hän 
työväenluokan hy
väksi oli aikansa 
uhrannut, vaanosoit· 
taa, että siinä nuo
risossa, joka luokka
sodan pyörteisiin 
hukkui, oli parvem
me parhaal Ja toveri 
Pauli Jokinen, jos 
kukaan, oli yksi 
niistä. Hän ei ollut 
aseellisen toiminnan 

mies ja vasten tahtoaan hänet vallanku
mouksen tällaiseen ilmenemismuotoon 
osaa ottamaan saatiin, mutta sitten kun 
hän _tilille _ toiminnastaan joutui, osasi 
hän kuolla niinkuin kuolee vain se, 
jonka luonne on kehittynyt yli kaikkien 

Iniiden pikkupyylei
den, jotka vallanku
mousaikojen levot
tomilla kausilla ovat 
niin tavallisia. Mutta 
parhaassa se aina on
kin viejän silmä ja 
parhaan ne Pauli 
Jokisessakin joukos
tamme veivät. Sinä 
kuolit, mutta sosia
lismi elää! Me muis
tamme sanasi ja nii
den kannustamana 
me lähdemme ja 
olemme jo lähteneet 
sosialismin tuloa kii
rehtimään. Me kul
jemmetaistelun kaut
ta uuteen elimiin ... 

{ Elmtll ErUlto. '-r. ~<.-
Jalmari Tammilaakso, Otto Vuoristo ja 

Kalle Vånskä. 
Näiden miesten nimet liittyvät eroit

tamattomasti Suomen sos.·dem. nuoriso
liikkeen historiaan. He ovat olleet ladun 
aukasijoita, erittäinkin Viipurin seudulla 
ja Karjalan kannaksella. Mutta heidän 
toimintansa on ulottunut laajemmalIekin 
alalle. Eivätkä he olleet yksinomaan 
nuorisoliikkeen miehiä vaan todellisia 
luokkataistelijoita, vakaumuksellisia so
sialisteja ja toiminnan miehiä. Monen
laisia olivatkin ne tehtlvlt, joita he jou
tuivat työväenliikkeessi suorittamaan, 
multa siitä huolimatta eivät he jättäneet 
nuorisoliikettä vaan toimivat siinä si ksi 

kunnes ennenaikainen kuolema heidät 
riisti. 

jalmari TammilcaJtso, syntynyt Viipu. 
rissa 3.7.1883., oli puhuja ja Järjestljä 
sekä useiden nuoriso-osastojen perustaja 
ja nuorisopiiritoimikunnan jäsen eri 
aikoina. Toimi m.m. it Työ __ lehden vas· 
taavana tsaarivallan aikana, minkä joh
dosta sai maailmansodan syttyessä Viipu. 
rin silloiselta komendantilta karkoitus· 
määräyksen Viipurin linnoitusalueelta, 
jonka jälkeen siirtyi Pietariin -ja sieltä 
Lappeenrantaan missä hänet vangittiin 
ja tuomittiin suorittamaan • Työ . -Ieh-
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delle langetettu 8 k.k. 
tuomio. Vankeudesta 
päästyään meni T. Tam
pereen työväentalon vah · 
timestariksi, jossa toi· 
messa oli vuoden 1917 
loppuun. Sieltä siirtyi T. 
Viipurin Nuorisopiiri
järjestän sihteeriksi vuo
den 1918 alusta. TUli! 
ollessaan joutui hän 
myös ottamaan osaa 
kansalaissotaan ja val
koisten valloiHajain saa
vuttua Viipuriin raa
hattiin muiden mukana 
vallien väliin, missä 
ammuttiin. 

Elämässään oli T.aina 
tunnettu järkähtämättö-

JlIlmarl Tamml1aak50. 

Hiekan Nuorisoseuraan, 
josta kuitenkin erosi mie· 
lipide-eroavaisuuksien 

takia ja alkoi innokkaasti 
ajaa sosialistisen nuori
soliikkeen asiaa. Kuului 
Viipurin sos.-dem. nuo
riso-osastoon • vuodesta 
1909 eli nykyisen osas
ton perustam isestaalkaen 
ja toimi useissa osaslon 
luoHamustoimissa m. m. 
osaston puheenjohtajana 
ja liittokokousedustaja
na. Viipurin nuorisopii
rijärjestön perustamises
ta alkaen kuului V. piiri 
toimikuntaan ollen m. m. 
sen puheenjohtajanakin. 

• miksi rehellisyyden ja oikeuden pu.ol
tajaksi. Niinpä kerrotaan, että hän Tam
pereella marraskuun suurlakon aikana, 

.11i Ililessään punakaartilaisval1attomuuk
sia, joutui omien puoluelaistensa taholta 
syytetyksi porvarillisuudesta_ Silloin oli 
T. sanonut: ~Jos minä olen oikeassa, 
en pelkää puolustaa mielipiteitäni kaik
kien edessä_ . 

Otto Vuoristo oli tunnettu opinha
luisena, eteenpäin pyrkivänä toiminnan 
miehenä. Jo nuorena poikasena oli hän 
kuulunut paikkakuntansa porvarilliseen 

0110 Vuoristo. 
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Vuoristo tunnettiin 
erityisesti aina harkitsevana -ja omape
räisenä persoonallisuutena, joka otti kai
ken mihin ryhtyi vakavalta kannalla. 

Ei ole täyttä vannuuHa, tuliko V . 
ammuttua, vai lopettiko hän itse elä
mänsä. luoklcasodan viimeisten päivien 
näkemykst:t vaikuttivat häneen siihen 
määrin, että hän, päästäkseen lisää näke
mästä, omalla kädellään lienee sulkenut 
silmänsä enempU näkemästä. Kuolles· 
saan oli Vuoristo 31 v_ 8 kk. 10 p:n 
ikäinen. Häneltä jäi jälkeen vaimo ja 
kaksi lasta. 

KIIlle VlnskL 



Kalle VdnsM, syntynyt 1889. Kuoli 
Viipurissa 27. 6. 1919, meneletfyUn 
terveytensä vankileirikurjuudessa Tam
m isaaressa. 

V. oli yksi Viipurin nuoriso-osaslon 
ja nuorisopiirijärjestön perustaja, osas
ton IO-vuotinen jäsen ja puheenjohtaja 
useampaan eri kertaan, piiritoimikunnan 
jäsen ja sen rahastonhoitaja piirin perus
tamisesta kuolemaansa asti. Tämän li-

• 

säksi oli V. paJjon käytetty monissa 
työväen luoltamustoimissa paikkakun
nallaan. 

Näissä miehissä menetti 505.- dem. 
nuorisoliike kolme tarmokasta esitaisteli
jaansa. Heidän muistoansa kunnioi
tatte nuoret parhaiten täyttlmällä sen 
aukon, jonka näiden toverien kuolema 
riveihimme jätti. 

Matti Salmi. 

Jokainen hämeen
linnalainen tunsi 
Malli Salmen, uut
teran, hiljaisen tais· 
telutoverin, joka va· 
javäkiseslä ruumiil
lisesta olemukses
taan huolimatta uh
rasi puolitoista vuo
sikymmentä nuores
ta elämästään si kä
Ilisen työväenliik
keen ja eritoten nuo· 
risotoiminnan hy
viksi - palkkanaan 
maanpettljän häpeä
leima, kuritushuone-
tuomio, nälkäkuo-
lema ja vankileirin 
rivihauta. 

Matti Salmi oli Hämeenlinnan osas
lon parhaita ja johtavimpia kykyjä, jolta 
riitti huomiota kaikille niille toiminnan 
saroille, jotka väsymätöntä kynlömiestä 
kysyivät. Paitsi nuorison herättämistä 
ja järjestämistä, oli hänen sydämellään 
yhtA läheisenä työväenluokan taiteelli
sen tason kohottaminen, ja rinnan sei
soikin apeamielisenä sen nuorison kanssa, 
joka luokka koston murhavimmalta oli 
sUstynyt. sikiläinen Työväennäyttämö 
tovtri Salmen vaatimattoman hauta
kummun Urellä. Se huomaamaton, mul-

la kauaslcantava työ, 
johon toveri Salmi 
koko elämänsä ajan, 
varhaisnuoresta al
kaen kortensa kan
toi, on niin suurta, 
että ne tyhmänyl
pelit narrit, jotka 
yhteiskuntamme päi
värinleill hallitse
vat, eivät jaksa sitä 
omien suurtekojensa 
pimennoisla erottaa, 
ja monet taisleluto
veritkin, jotka huo
mattavimmilla ky-
vyil1ä varustettuina 
harvoin ymmärtävät 
. Salmen Matin . ta
paisille hiljaisille 

työmuurahaisille arvoa heidän eläessään 
antaa, vasta jälkeenpäin kai huomaa
vat, että se työ se kantaakin kauas 
Mrien yli. 

Me onnelliset jotka säästyimme tois
taiseksi työtäsi jatkamaan, ainakin 
nyt ymmärrimme sinut, ja kunnioi
tamme muistoasi. Sinun suuruutesi 
oli vaatimattomuudessasi, ja sinun rie
musi rikkaus on niin suurta, ettei 
sitä pysty maailman mahtavinkaan ru
noilijanero täysin oikeuksiinsa saatta-
maan. 



v 

Sieluni kiitköistii 
kaikuvat kaameat soinnut, 
soittamat kiirsimysten, 
aikoina kauhun ja yön, 
jolloinka työviiki, 
nostama vapauskaipuun, 
turvatta tunnottoman 
voittajan armoille jiii . 

Kuinka se kaatoikin 
kuolema kaun einta viljaa, 
säiilittii. kaikki se Jöi 
lapset ja van/wksetkin. -
Tanssien taukoamatta se 
kilkutti luitaan 
villitty lu urankomies. 

S ielua viiltiien 
kauhea uhma ja pilkka 
valkoisten voittajien 
uhrien korvissa soi. 
Tyynenä, vaikertumattfl he 
k estiviit kaiken, 
tietiien: aatteemm e tiiii 
kanssa usa. kuole se ei. 

0 0 

v 
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Oikein te tiasitte; 
valkailla hiivitysmailla 
kantavat kukkia tMS 

purppuralehviiiset puut. 
Vapauskuiskoita lruiskivi 
lehvillii puiden 
aineesta irtltantunut 
henkenne kuolematon . 

Raadellut ruumunne, 

missä ne lienevät, missä, 
ehkiipä synty miimaan 
soihin ne kiitketty lie, 
taikka ne taivahaD linnuille 
hS8.skoiD8 jiiiineet 
pyövelin armosta on, -
emme me arvatQ voi. 

Kuitenkin, vaikkapa 
usean hauta se onkin 
jiiiineille tuntematon, 
muistonne sittenkin S86 

harteustunteihin tuhannet 
ryysyiset rinnat 
h engessii polvistumaan 
haudoille sankarien. 
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Turun sos.-dem. Nuoriso-osasto 

Lennart JOhan""n 
°1895, kaatunut 

Lahdusa. 

K. E. SaarIo 
°1898, kaatunut 

P1rttljllrvalUl. 

menetti luokkasodan melskeissä 
seuraavat jäsenet: 

S\loma NIemi 
°1893, murhattu 

Lahdessa. 

Karin Sundelin 
°1901, kaatunut 

Okerolslssa. 

Elin Taipa le 
° ' 899. k\loUut 

VenlJlllll. 

Ida Salmlnen 
01898, ammuttu 

Lahdusa. 

t 
I( 

l\rmas Lehtinen 
*1891, kuollut 

Urjalassa. 

Kane Laakso 
°189-1, kaatunut. 

Impi Ranu. 
"l'lO2, ammuttu 

LahdellP. 

Lydla Haapakorpi 
°1899, amm1,ltlu .... ,- Vendl. Puska 

°1889, kuoUut 
HlmHnUnnan 
vanldlelrlllL 



1 1 Ht lln 
0,895. kaatunut 

KorppoosM. 

Q. R. Svomlnen 
01 992, Uellmll_ 

IlImln.L 

E. Ber llholm 
°1190, hUkkunut 
tIatImIltllmllD. 

Hannu llaai! 
°'897, kulunut. 

Martta Sarkola 
' UI97, ammulIu ...,.,-

Vlktor;lIene 
° t89O, kuollut 

"ahlngonlaukauk_ 

-~ 

Lohjan sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

KI.1I1 RannIkko 
01 11187, hukkunut 
IIlt1mlltllmlin. 

.". -
'. ~ 

.. .. 
J. l\. Rosandah.l 

.,""- kuollut HI· 
meenllnnlmvaald-.,""" 

Paavo Salonttl .,896, kaalunut 
Lahdell58. 

K ..... 1o Qlad .,896, emmullu 
lIollolass.a • 

E. V. Rosaodahl 
',""- kaatunut 
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V. llndr_ 
° 1900, ""ollul HI· 
mecnllnnan "ankl

!1,lrlllI. 

V. NLk"n 
'UI92, kuollut HI
m"nllnnan ".nkL-

1,lrUla. 

l\. QuldstrGm 
0.902, .... llU\ut .... ,- Y. Salme", 

.... IIU\Ut. 

t 
J. Surlo 

°1901, kuollut Hl_ 
munUnn.n ".nkL_ 

1.lrlUa. 
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K. Lindroos 
° ' 885. kuollut HJ_ 
metnllnn.n vankl-

1.lrllIl. 

11m. Vire 
'.899. k •• tunut 

VU.lesSll. 

Il.. Vlklu!ld 
° 1893, murh.ttu 

L.hdo, ... 

R. LaIItlnen, 
..... unut. 

t 
Kiri H.I. 

o.88l, kuollut Suo
m.nllnnan vankl-

1.lrllIl. 



t 

Haaviston sos,-dem. Nuoriso-osasto, 

K. KuulIlla 
°18'11, mu,hllUu 

Hyvlnkllll.1. 

t 

lIu,," Pulalo 
°18%, kalllunul 
TUUloIIHn tili ... 

141ulIII.. 

t 

lI.. IUII/g 
'1897, kadonnut 
Tllm~n vllllol

luksessa. 

t 
Sulo H14mln4n 

°1900, kuollul HI
mt4nllnnlln v .. nkl_ 

V. Bai!lund 
° 189\1. kuollut 111-
mC4nllnnan vankl-

141riUL 

H. Merlkanlo 
*1878, kIIdokslnll.. 

E. Sohlm.n 
" IS9-f, kuollul HI_ 
mctnllnnan ",ankl

lelrllll. 141rllUL 

Kurun Karjulan sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

EV4rt V.hlgrfn. 
ammultu T.mp4-

reen •. 

U. M. NI4mln4n 
°1884, murhattu 

T.mp .... llto. 

L. O. Rantan.n 
" 1897, k •• 1unul 

RIIOVQden PlhIIlJ .. -
lahdella. 

-
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Tammisuon sos.-dem. Nuoriso-osaslo. 

n.o ... talQOn, 
kulunut SyvANI

lahdaua. 

V. Pllkanen 
' UN1, hlvlnnyt VIi_ 

purin vlIl101ll1l1 . 

R. Honkanen 
°1889, kuollut nl.l_ 
klln Klldsalmessa. 

-~ t t t t 
VUho Kovanen VlhL Mlkl Aklell a.dd, Hugo S6derholm 
• 11190. kulunut °1895, kael\lmd hlvlnnyt VIIpurin °1891, k •• tunut 

AhvolasH. Syvlullahdusa. lal llell1l". Syv.,sllahdusa. 

Loimaan Hirvikosken sos.-dem. Nuoriso-osaslo. 

H. P. Kannisto 
°1902, kuollut Tam· 

Ildsaaren vank!
leiril1l. 

T. R. MlkInen 
°UI9S, kuollut Ha-
me.nllnn.n vanki· 

lelrl\1L 
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"'- L Helkklll 
011191, kuollut Tam_ 
pereen vanklleirlllL 

P. l\. Vlrtamo 
° 11199. kuollut Riihi· 
mlen vankllelrll lA. 

l\. V. I!.landar 
°.891, kuIlU"'1 

SuodennlamelUl. 

K. V. Ruohon.n 
°t89'J,-'Io.aatunut 
U .... n. len rlnta_ 

mana. 

M. P. Karlsson 
Ollien. kuollul lal" ... 

lusuo saamulaan 
hUvoIst.. 

a. Palmqvlsl 
°1898, haNnu! 

Kanlt •• nplln ,als
tl h.llsa. 
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Vilho Vuori 
· 1894, kaatunut 

LavIusa. 

K. E. Koskinen 
·1900. kuollut Tam
pereen v.nkllolrllUl 

E. f\. K.rlsson 
°1899. kuollut HI· 
meenlinnan vanki· 

lelrlUa. 

K.l\mmela 
'Ul9ll, ammuttu 

Koskilla. 

J. Kauko 
·t901, kuollut T.m· 

mls.aren venkl
lelrlna. 

t 
Yrjö V. VlrI.mo 

• • 903, kuollut Loi· 
m •• n. v.hlngon· 

lauk.uksesla. 

t 

V. V. Rantanen 
·1900, kuollut Tam· 

mls.aren v.nkl· 
leirIlla. 

N. V. Kuusela 
° .898, kaalunut 

Tampereen t.lsle-

'"~ 

t 

E. Virta 
°1899. kuollut talste. 

luss ... a .. mlsta .. n 
h .... volst •. 

• 

t 
N. J. Salminen 

01899, .. mmuttu 
Hollolassa. • 

Toivo II S.lmlnen 
·'902, kuollut van· 
kUuta plbtylln. 

YrjlS KlvlkOJlk.l 
°1901, kaalunut 

HolloLassa. 

• 
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1\. Ranlakarl 
01891, ammuttu 

uhdessa. 

t 
Otto Oittinen 

'1891, ammuttu 
LahdesHI. 

t 
Hns. Oittinen 

0.900, ammuttu 
LahdU58. 
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Oilin sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

E. RantakarI 
°11194, ammuttu 

LahdeUL 

K. VaarasaLo 
°t86f, kuollut Su ... 
m~nllnnan vankl

lelrUla. 

• 

K. 1\. For$""'" 
°1895, ammuttu 

Rllhlmlelll.. 

E. Joklla 
°1897, ammuuu 

Lahdessa. 

K. V. LeppltkallLo 
'1899, kaatunut 

Lahden rintamalla. 

K.on,mbug 
°1888, ammuttu 

Lahdessll. 

t 
Katri S. RldvlI.\l 

°1898, kuoUut vahln· 
gonLIuklluksuta. . 

t 
HIll. Lampen 

kuollul Lappeen. 
ranna$$L 

t 
V, E. Vallenius 
°1896, ammultu 

Hollolan TennIlIsa. 

t 
Evert Lamp~n 

kuollut Lahdessa. 

t 
JlIlm. Johansson 
Ot8%, "."IUDutl1 

Lahden rintamalla., 

t 
Erkki Salo 

°1900, kuollut Kuo
pion vllnldlelril1l. 
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F. E. TuomInen' 
°lm kadonnut. 

E. J. KoskI 
°t896, murhalIu. 

1\. V. UL). 
• 11199, kaatunut 

OkcroldJN. 

Loimaan sos.-dem. Nuoriso-osaslo. 

N. J. MIniyli 
°189-4, kUlunul 

Koskan •. 

K. V. SalmInen 
"IMl. kuollut TlI.m_ 

misaaranvankl-
1"lrmL 

l\.. N.. T.,as 
°1896, m\1l'hatlu 

HolloI ...... 

1\. J. ){o~kln"n 
°IlI9J, murhall1.l. 

E. V. JOkl"en 
°18'19, kuollut Tam_ 

mluaren " .nkl· 
\elrllll. 

0. J. HUI'rv. 
° 1897, murhattu 

Lotmul)a. 

E. N. Vll'n 
01891. murhath. 

Hollola,UI. 

K. It. Kanerva 
°1889, murhattu 

H"nnalaua. 

KalIa Ra ln 
ollI"'. kuollut TUnLII 

... anldlelr111L 
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K. l\. Rallan .. n 
'1899, "atunul 

LavIalIa. 

K. K. Ojllll$l"" 
'1895, kllOllul HI· 
m""n llnnlUl vlUlkl· 

lelriUI. 

t 
No' F. T" . 1s 

'1899. murhattu 
"onolaua. 

t 

• 

H. Lalno 
'190(1., kuoUu' Tam· 

mlsalran vankI
lelri llL 

V. LIntula 
'1889, kuollul HI_ 
maenUnnan vanld· 

leiriIII. 

U. E. Hakala 
'18%, "n,mutt ... 

t 

ToIol "ho 
"1199, murhattu 

[Lahdella-

J. SIllanpII, 
kadonnuL 

"J, Lilla 
'1893, kaatunut Loi

maan tall telu'I.II, 

t 

P,uh_ 
',895, kaatunut 

Lavlan rinlamalla. 

Jalm. Kolvlslo 
" 897, UellmlllÖo 

mllsl, 

t 
F. M. Raltan"n 

'1895, kuollut Tam_ 
pereen vankllii· 

riUI. 

L H. Jlrvlnan 
' 18'11, ammuttu 

Helllnglna. 

L L SlIOmlnen 
' 11198, kaatunut. 

V. l\. Laaksonen 
'190(1., kuollul Tam_ 
, pertin vanki· 

1"lrina. 
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t 
Y. E. Vuori 

' 1896, hlvinnyt. 

t 

t · 
K. J. Laaksonen 

' .892, kuollut Kuo
pion vanldlelrilla. , 

t 

t 
N. N. LehUsaarl 

'1890, kuollut vankl
leLrlllL' 

K. 1\. Jalonen 
'1885, kuollut Rllhl_ 
m!cn vonklLelrll1a. 

T. M. Salminen 
'1980, kuollut vanki· 

lelrll1a. 

Pispalan sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

Edla H. Kunnas 
'L896, kuollut 1918. 

Salma Rantanen 
'1900, ammuttu. 

1\. Jltvlnen 
'1899, kuollut saa
rnlstllau haavoista. 

Pinna Jlrvlnen 
'1902, kuollut HIl

m«nUnnlU1 vanki· 
lelrlna. 

M. P. Koivunen 
' 1903, kaatunuL 
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Onkkaalan sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

E. V. Undfor. 
' 1196, murhattu 

HoUoIas.s.a. 

K. V. Tap~r. 
murhattu. 

t 
, ............ 

blvfnnyt Hellmll_ 
IlImlln. 
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K. l\. Sta/'ll 
' 1891, kadonnut. 

V. Klvlranta 
'1892. kuoli",! ta is· 
telussa l uml"aan 

h •• "olsta. 

V. E. Salama 
'1899, kaatunuL 

t 

Ed". Rantantn 
'1581. murhattu 

Ha"holl .. 

Joh. tarnl 
'1819. murhanu 

P81k1nn UI. 

Joh. Syrll 
'1894, murhattu. 

) . E. V .... nd. r 
' 1895, kuöllu! VII-
purin vankileirit1&. 

j. E. HlLdh 
'1&14, ku ollut HJ._ 

munUnn.n vlnl<l-
loelrlLIL 

K. 1\. Vainio 
'1883, mur hattu. 

t 
1\u~' Sav[otn 

' 181$, ' murhattu 
p.1UnHILI. 



Vuorelan sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

J\ISII Vuoristo 
'1M5. ammuttu 

... hd ...... 

Kaila Mar iO 
"895. "'aalUnul 

1\ .. 1.lIlIn rintamalla. 

KalL, I'alk 
'1898, ,,,.olIu! Suo
m\!'nllnnan vankl_ 

111.1118. 

K. Llndj/ren 
'1900, murhattu. 

T. Vainio 
'11180. murhattu 

MlnltlssL 

, . 1\ . MaUnen 
"899, kadokslsu. 

r.H. KWl" 
' 1899, murhaU .. 

VUpurl»a. 

K. L. LIIlne 
'1890. ammuttu 

HllmlnllUl!-

TorsL Henell 
'1897, murhaUlL 

OlvII O. Laaklo 
'1899, ammuU .... 

K. V.Uden 
' 1896, amm uttu 

IIlImln ..... 

t 
Vilho Hilpln ... 

"901, kaalunut. 

t t 
NJlI Nyberll! 

' 1900, kadolnfssa. 
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7 

Varkauden sos.-dem. Nuoriso-osaslo. 

E. SutlnM 
'1898, ammuttu. 

~ . . . , . 
ViinI! luukkonen 
' 1896, }\m'!'utlu. 

II. KOlunen 
' 1895, amm uttu. 

MaIti Luukkonen 
'1899, kuollut vankI_ 

leirilli. 

J. Sutinen 
·ltl~, kuollut Kuo
pion vlI.nkllelrllUI. 

'.6 
.~ 

'1 • 
" f • 

Lauri IIkonen 
'1$91, ammuttu. 

Otlo Hyttinen 
' 1892, ammuttu. 

K. Lindh 
-,8'n,lImmutlu 

VarkaudUSII. 

1\. Parkkinen 
'1893, ammuttu. 

K. Ulllteenmlki 
'1883, ammuU ... 

1\lek .. Blom, 
kuollut talstelu5511 
saamIstaan haa

voista. 

t 
Vll!am Muslonen" 
'1896, ammuttu. 

t 
~! ! aakhonen 

S, amm ulIu. 

t 
Olli Kolstlnen 

ammuU ... 

t 
V. Puustinen, 

kuollut vahingon. 
laukauksesla. 
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, 

• 

• 

t 
V. Johanuon, 

ammuttu. 

-1-

t 
lI"go vanskl 

ammuttu. 

t 
Vilho t.plo, 

ammunu. 

t 

t 
Eino Idman, 
ammuttu. 

HUIIO Jurvanen, 
ammuttu. 

H. Karpplnan 
kuollul talstclllSM 
s.amlslaan h .. • """, . Vilho Hynninen, 

ammuttu. 

t 
Ost.. Nieminen 

' 1889, kuollut Ha
meenUnnan vanki· 

IeIr1UL 

t 
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Urjalan sos.-dem.- Nuoriso-osasto. 

Lauri MIllInen 
" 891, kadokslsH. 

F. Surlnan 
' 1",- kadoluilsu.. 

Otlo Mlkl 
' 1896, kuollut Tam_ 

mlsu,..n vankI-
telotut. 

Loourl Mlkl 
' 1890, kaatunut 
lAmpUJln rin_ 

taman. .. 

t 
Santeri KUula 

'l8'J6, kuollul Tam_ 
pernn vankUdrlll •. 

t 
Evert Savlkko, 

k.dokslssa. 



KäkisaImen sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

Jl Klvlv.lIi 
' 1890, murhattu 
Klklsalmnsa. 

J. E.. Kopplnen 
°1895, kuo llut Tam_ 

m l$8.aren vankl
lelrllla. 

M. RsLkalnenl 
"1885, murhattu 
Klldsalmessa. 

H. PeUlnen 
'1896, murhattu 

VUpurb sa. 

E. SavOlainen 
'1896, murhaltll 

vilpurlua. 

H. Karppeus 
' 189'), kuollut Tam_ 

misaaren vankI
leirIlII.. 

~ Onni TUra 
'11196, murhattu 

VUpurlsH-

Oslt. Danllsbacka 
'1896, murhattu 
Klklsalmeu a. 

t 
N.: Mlkklllsson 
'1900, kaatunut 

Raudl,lu II_ 

Pekka Turunen 
'1890, mllrhattu 

Kokkolassa. 

t 
Janne RauU"lnen 
'1896, murhattu 

VIIpurissa, 
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Ikkalan sos.-dem. Nuoriso-osaslo. . 

1<, Nyholm 
"'895, kuollut vankl-

lel.lllll. 

Ida NIkander 
°1898, l\mmullu 

Inkooull. 

E. 1\,,110' 
°1874, kadoksls.sa. 

Palajärven sos.-dem. Nuoriso-osaslo. 

E. LIndqvist 
0 '891, murhattu 

Vlhdlss.l. 

Vuoksen sos.-dem. 
Nuoriso-osaslo. 

I\nttl Kurki 
018%, ammutlu 

Vllpurlsu.. 

t 
1{. 1\. UndS!r(lm 
"1878, murhanu 

VlhdlQ&. 

Janne Valo 
'1817, murhattu 

Vlhdl!sL 

Raahen sos.-dem. 
Nuoriso-osaslo. 

IV.:Purslalnen 
' 1895, kuollut Tam· 

mlsaa.ren vanltJ_ 
lelrlna. 



Hämeenlinnan sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

Lauri KO>'pI, 
kadonnut tuntemat. 

toman. tavall .. 

Raino Lahti 
"1890, ammuttu 

Hollololua. 

V. Vlleniul 
°1896, k.alunul 
KubmolslslIL 

R. Vlnao'n 
"l8IM, kUlun",! 

rtntamallL 

t 
Osk. Slr'n, 

ammUlIu Hlm",,_ ""M_ 
t 

II. P .. sIVllorl, 
murhattu. 

Lauri Laakso, 
kadonnut tunte,nat. 

lomallII tavalla. 

t 
l\lno E. Bergh.ll.\ 

· ltGO, kadoksIssa. 

t 
J. K. Lahto, 

ammuUu Lahden 
Hudull1a. 

t 
Silmu Kan..-vlo, 

murhattu. t '7_,.".". Of_ ...... . J 

Nuutajärven sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

K,lIa KIInni 
-1895, klMlUul Suo. m""""'_ 

1':.... • •• ~ .,It..I,:, 
10-.4 ..... ... · 47 
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Hämeenlinnan sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

lauri KorpI, 
kadonnut tuntemat

tomana tavan.. 

Reino Lehti 
°IMO, ammuttu 

Hollolusa. 

V. VUeo_h. •• 
° 1896, "' .. l .... ul 
Kuhmoblua. 

R. VI" ... .., 
°11l'M, kaatunut ... ...,.". 

t 
o.k. Sir_li, 

ammuttu HImHn· 
"~~ 

t 
II. Pau ll/llOrl, 

murhattu. 

lauri Laakso, 
kldonn\ll tuntema!

tomalla lava lla. 

t 
1\\00 E. BerghilL 
'1900, kadoksl5U1 . 

t 
J. K. Lehto, 

ammulIu Lahden 
.. "dullla. 

t 
Silmu Kanervlo, 

m urhattu. t '7_,.,.,., 0' .... ;..4 . J 

Nuutajärven sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

Kane KlInnl 
. ' 895, kuollul Suo

menlinnan " 

\ . 
\ , , 

~\' 
V . , 

1\rvld Wlrttamo 
o.soc., Iuoa tuout. 

--........ 

'0' 



Kuhmalahden sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

t 

V. Peltonen 
°1899, ammuttu 

LammLlIa. 

t 

F. l\h1al.nm 
01895, ammuttu 

Hauholla. 

t 

1\nnl Pihlalnllll, 
ammuttu Hau.-

holta. 

t 
F. HU!"Inen 

° 1896, kuollut HI_ 
munllnnatt vankl-

KaU, Hupanen 
0.891, .111011111 HI_ 
n1"nllnnan vankl_ 

V. Salonen 
°1900, ammuttu 

HoUolasu.. 

'""''''" larlllL 

Tyrvään sos.-dem. 
Nuoriso-osasto. 

K. H. Nieminen 
Olit9$, kuoUuI Tem

mla&arm vanJU.. .. -
102 

N. ... ~ 
• ............ utlU 

KUkaua. 

t 
luhO SlIlmln,n 
1896, ammulIu 

Hauholla. 

Rauman sos.-dem. 
Nuoriso-osasto. 

H&rUIII Kohonen 
, • ." ..... muttu. 

Urho "-Iisalo 
° UIIII , kuollut van

~ ...... 



Someron sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

R. "". ' 1885, murhaUu 
F~ 

Kalla I.lthtl 
'1898, ammuUu. 

J. TammInen 
'1894, kuoUlI1 Han-
nalan vanldJl lriUL 

J. Laakso 
' 189$, mllrhalhl 
F~ 

J. Und~n 
'1897, murhatlu 

Forssana. 

jalm. Karju 
'11'llS, ammultu. 

t 
Kaila Mlkl 

'1195, 1uI.lunul 
rm ....... U .. 

Vlin/tJV.nho 
'1894, murhattu. 

t 
JUlsi VUllrlund 
' 1896, murhattu.. 

Mauno LeIno 
'1883, murhattu 

1"0.11.1 . ... 

J. K. Virtanen 
'1897. kadonnut. 

t 
NikOlai Salo 

'1896, murhattu.. 
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Kuopion sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

L Hartikainen 
°1811, kuollut SIIr· 

nI.Islen kurlha_ 
huoneella. 

t 
F. Pitklnen 

01897, kuollut Kuo
pion v ankllelrllll. 

t 

Pekb Koponen 
°11191, ammuttu 

V.rluoudes .... 

Toivo Slrvlll 
'1190, kuollut vu· 
Uan ampumana 

Kuopion ven ldlel •• 

t 

K. H. PII"lrinta 
°.198, kuollut Kuo

pion nnkU. lrlLII. 

V. Huupponen 
o. tIIl8, kuollut Kuo-
pion vanllUelrl na. 

t 

l'I.ntll Holt.'" 
'1193, kuol1 .. 1 vln· 
kilasta plblylln. 

t 
P. UUlkkllnen 

° 1893, ammuttu 
Kuopion "aN.ntllll. 

Juho 1\1110 
0,I0-I0, kuollut K..o
plon vankn.lrlllL 

Plug. 1l.nUkalnon 
'1891, lu.oLlut Kuo
pion vankUelrllUl. 

M. Hyvlnn." 
'1894, luutunuL 
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Malmin sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

K. B. Toivon ... 
01"" ammlltlu Hioo 

m etnUnnesloL 

Leoa.. Mlnnlnen 
°1 8116., kuollu t Hioo 
Meenllnnan vankl-

\elrilll. 

Fr .... Undqvlst 
01 1118, ammuttu 

Kotkas.sa. 



Lauri RllsInotn' 
0.199, murtlattu 

HyvinkIlmI. 

K.. 1\. lindholm 
° 1895, ammllllu 

Vllldi ..... 

Vihdin sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

Ilnnas Puro 
o,!I9S, ammultu 

Vlbdlua. 

M. LlJmatalnen 
0.893, kulunut 

Lahdessa. 

K. F. I\hol. 
0'''' .mmllllu 

"ihdlul. 

E. 1\. Ekholm 
'11S9J, .mm\tllll 

Nummalaua.. 

1\. Nlkandu 
0.900, k .. tunlll 
ramp .. ,eUa. 

F. E. l!.kstrOm 
"taIMI, ammuttu 
""'~ 

Jl,. Svanborg 
0.199, .n .. !tuuu 

Vlhdlssl. 

. T. Lohik .. , 
°191)0. ammultu 
lslnsl tahdo" •• 

JOS 



Jokioisten Lammin sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

Kall. lAina 
"IIN, ammuttu 

Lohd_ 

Juho VIIlberg 
"1872, m urhattu 

Lahdessa. 

'06 

Stolml KOrII .,19S, ammuttu 
Joldolslna. 

JoolO VIrta 
'l lI96, kaatunu t 

J\ug. J\11lIonen; 
0. 86\1, k •• tl1nul. 

HänniIän sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

J. l Mllnky 
· \891, kuoLlut t ...... 

mlsalftft V...JU-
lalrillL 

Vlinö Malmnb 
"11It7, ammult\1 

lahdella. 

1\]ekl. Vainio 
01 865. ammuttu 

Jokioisilla. 



• 

Högforsin sos.-dem. Nuoriso-osasto. • 

K. V. I!:thol4n 
01890, kuollut RIIhi. 
m'~n vankllelriUL 

No P. V .. ala 
'.174. ammuttu 

Pusul ... a. 

V. M. V.lato 
° 198'7, kuollut Tam

misaaren vanki_ 
lel.IIU1. 

Paavo l\ho 
°'899, kuollut Hen

nalan vankl-

Mauno Koskinen' 
° 1900. kuollut " ..... 
klhlsta plUlslyUn. 

Ida S. LlDdem 
'UI96. "aatunut 

HauholLa. 

E. VlltaUus 0. a;s, k •• tunut 
Hauhon rlnlll-

malla. 

Eino Eltstrllm 
',900, kuollul v ..... 

\alrlllL 

Paul O. nlHIrg 
0UI96, ammu\lu 

HyvlnklllUl. 

J\nnu SuOtnI 
' 19(1), k1,lOIlut Ha. 

m .... llnn.n vanltl-
lel. 1llI. 

, .. IriI1&. 

1(17 



• VähikkäJän sos.-dem. · Nuoriso-osaslo. 

Vllnll Virtanen 
'(~ kuollut HI· 
meenlinnan vankl-

Laurl Nieminen 
° 1895, kuoUut Vlln
kIIasta pUstyun. 

K. Kylander 
01 896, murhattu 

Lahdessa.: 

K. Kuusimurto 
°1 890, kadonnut. 

lelrlUa. 

IOS 

Mikkelin sos.-dem. Nuoriso-osaslo. 

Evert Vahvaselkl 
01 890, ammuttu 
/IIlntyharJussa. 

Vlbt. VahvlI~elkl 
°11194, ammuttu 

lnkerolslssa. 

Hj. Relander 
" ' 895, ammuttu 

lnkerolslsslI. 

V. Parkkinen 
°11197, kuollut He n_ 

nalan vankl_ 
lelrlU!. 

I!... Immonen 
01891 , murhattu. 

-



Leppävirran sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

K. K. Nissinen] 
°1891, kuollut Kuo
pion vankUelrlna. 

Juho Nissinen 
°1895, kuollut Lep pl_ 

vlrrollla. 

Edl!. Lappalainen 
° .895, kaalunuL 

Eml Ulvoo 
01819, kuolhd Kuo

pIossa. 

1\leks Sulhkonen, 
ammuttu Varkau_ 

dessa. 

Emil Heiskanen, 
ammuttu Lepplvtr. 

roUla. 

Vlhl Sulhkonen, 
IImmultu.Varkeu_ 

,,~ 

Kostamojärven sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

Juho Lltmanen 
01871, kuollul van_ 

kl\.usa. 

P. Lllmomon 
0\887, kuollut VIIlI_ 

kllassa. 

1. Huolman 
01893, kuollut vanki. 

IlIsta pll$lyllln. 

' ''l 



H,11rJr.1 SoUn 
°1195, kadonnut 
""'-

Nalml Slnlv."r. 
01900, ammulhl HII_ 

mtenUnnassa. 

Paul SoIlD 
°1899, kuollul "1· 

m .... nllnnan vanki_ 
leiriIII. 
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Forssan sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

Totvo M.llln 
°1&95, kuollut Luo

lajau.. 

YrlG t Uonka 
°1900, ka"tunul 

rinlamana. 

Kalle KIvinen, 
ammutlu Forssassa. 

P. E. Kilpi 
°1900, kuollut Tam_ 

perHn vanlU
leLrllLl. 

K. !'lIppu 
'1t96. ammutlu 
,~ 

Q. Uuslm ... 1 
otl'n, ammuttu HI-
m~enll_ 

M.. Underm 
°1901, ammuttu 

Lohd_ 

VILI, Venho 
0\883, ammuttu 
,~-

VamG MIUot.. 
01898, "'d~IJH. 



Rovaniemen sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

/It Nieminen 
' l~ murhattu: 

Niilo Huo vinen 
'154, ammulIu No-

varalctml UI. 

K. KulUt,plO 
'1981, ammutlu H~ 

va.nlemallL 

.. . "'~~' 11't-
I ' , , 

Juho Sjl!berg 
°1-' hoUul VenI-

J''''' 

Leo ~kk.la 
'1896, murhattu Ro

"anlamalll. 

lauri Kellu"en 
'1899, ammuttu Ro

vanlemelll. 

J\bcl Vauhkonen 
'18&1, ammuttu Ro

vllnl,maLla. 

Kiikan sos.-dem. Nuoriso
osasto. 

K. J. l\\antn 
' 18\11, kuollut Tam_ 

misaaren vanl<\
klrll1L 

Ulvilan sos.-dem. Nuoriso
osasto . 

• 

SaUrl NU.k1 
'1190, kUNnul. 

JII 

• 



Tampereen sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

Niilo ROUIrOm, 
kutunut Taml*" 

reella. 

Yrjö E. Yei)a 
'1806, k •• tunut 

Tampereen .... Uol
\... : : tulisessa. 

E. N. Ydunas 
' 11199, !ulatunu 
Tampereella. 

El&a E. Majanen 
' 1897, kaalun\ll 
Tampe.HUa. 

F. V. Helminen 
' leon, ammuttu 
Tampereella. 

Fanny M. Kanarva 
"901, kuollut 1am_ 

perun vankl-J 
'aIrlUa. 

V. 1\. LIImmlnen 
' UW7, kuollut Tam_ 

misaaren vwl-
lelr IU'. 

.. . 

t 'f 

K. 1\. UI]a 
• U'90, kuollut Kuo

pion vanllll,lrma. 

K. M. NIe mi 
'1II9S, u..hll1u\ 
ramp*,,,UI. 

Viht. Kalllokoakl 
' t8lS, lnIoLlul ram_ 

pereen vanJd
IelrlUll. 

E. J. Vehmas 
' 1898, i<aatuolIl 
Tampereella. 
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Riihimäen sos.-dem. Nuoriso-osaslo. 

Eilw.rI Ko&kinen 
·1900. kuoUu1 Tam_ 

mlsaarm vankl-
1~lrlllL 

Karl SJlIltnln 
' 1190. m",'hattu 

RllhlmlellL 

Vllnll NlUanen 
' 1891, murhattv 

Rllhlmtena. 

Niilo Joltlnen 
°1 _94. mUThaUu 

MouhlJlrvenL 

T. StenbKk 
'1891, kuollu t Tam_ 

mIsaaren vankl
lelrllL!. 

K. E. Pel_ ... 
murhattu RIihI

mhUL 

Hugo IUan.., 
'1895, murhattu 

RlIhlmlaUI. 

8. E. VIrtanen 0'''' kuollut Lap-
p •• nrannll11 vankl_ 

lelrllll • 

P.u].~Rant.n.n 
°1880, murhattu 

Rllhlm l,UIL 

J. V. VIrtanen 
' 1M, murhattu 

RlIhlmleUI. 
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• 

JU$SI Kivinen 
'1U'7, muthaU" 

Rilhimlclll.. 

t 
Vlht. SuoJale., 

"uollul Tammlsall_ 
ren van .. ilelrllll. 

~~ 
~('i.-.~,., .: 

" 

Toivo Jo"~ 
..... Iunul Hunsalan 

lalsl,lunll. 

H. O. Salonen 
'11195, murhattu 

RlIhlmlell1.. 

.~ 
'. '-,.' . . 

• 

rT 
Martla Saarln.n 
'1902, murhaltu 

RiJhlmlall.l. 

IIJ. Syr1an.n 
'11192, murhlltu 

RlLhlmhlll. 

L. E. S.lonen 
'18'n, "uollut ullte

lllMll saml,t.,.n 
htlavollta. 

t 
Lauri Terho.: 

murhlttu RlIhl-
mlellL 

Kuhmalahden sos,-dem. Nuoriso-osasto, 

-
_. 

:r":i 
';:;, .-

• 
Hilma L .... IO 

'1899, murhtlttu. 
Kaarlo Tuloklll 

'1196, ..... Iunut Tuu· 
Ioksen talltahlSsa. 

T. LtilUnen 
'1900, ammuttu 

"autiolla. 
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Evftld Snellman. 
kuollut vankllelrUlI. 

Viljam lthlmaeus, 
kuolh.ot Suomen

linnan vankl_ 
lelrl1l1. 

K. Il.. Lllmp4n, 
mu.lultlu salras

vuoteella, 

Helsingin sos.-dem. Nuorisoseura. 

1\rmas HlIdfn, 
kuollut ha.vo(hln~. 

Olga Ithlmaeus, 
kuollut HImeen

IInnall vanki-
lelrlll.ll. .. 

Kane Hlrktlnen, 
kulunut HeJslngln 

tall teluS$L 

Uno Eklund, 
kaatunut Ruo

vedena. 

Uno 1\1<!n. 
kaatunut VHppulan 

UllslelusSll. 

K. Lllltlulrinen, 
ammuttu Varkau-

dessa. 

mimi lI ynynen, 
k •• tunul Hdslngln 

taistelussa. 

1\. E. Lahti. 
murhattu 1I .. l$ill. 

",",. 

E. Savolainen, 
kaatunut. 
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L O. LiDd..- Vllnl! LahtI, KaJpcrl T • .,t\u, 
"'8'», kuollut m .. o · kaatunut VllppUl4t> ammuttu Koove.. 
pakolaisen_ Pieuo· , ....... II htlllllLl. ,~ 

t t "1- t 
Otto Etg. B. L indell, Onni HOlopainen Puvo VUnlnen, 
amm uUu. kUlun u t rlnl~_ kU lunut linia_ kuollut Suomenlln-

mallo. ~, ... nan "ankn"lrl1ll. 

Turengin sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

Toivo NurmlnEn 
'1889. ammuttu HI_ 

mHnJinnusa. 

EI1l1\ Jarvlnen 
°189), ammuttu 

Tureng\ssL 
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Otto E. K~la$ 
° 1Il1)0, ammUIN HlI.-

meenUnnassa. 

Vlln!! Nylund 
• ..... ammuttu. 

Netto.. Haimi 
° 1896, ammuttu H._ 

m" nUnn_ase. 

VIIrMl Heinonen, 
kuollut Tammi
saar.n vanki-

1,lrlUL 

ll.u~ KI,ItkI""", 
kllol ui 1-.1,t,l_ 
saamlSIaa .. hu· 

volslL 

t 
MatU KotlLalnan, 

kuollut Tammlsa._ 
. en "ankUelrllll.. 

Kalle VIrtane .. 
0\ 899. murhattu. 

J. O. nmarinan 
01\101, kuollut Suo
menllMan vanJd.. 

l"lrillL 



• 

t 
Paavo Sinisalo 
' I~ I , kuollul 

Lahden vanki_ 
lelr llll. 

t 
Vilho Eklund 

ltllol1l.11 lI"nnal"n 
vankIleIrUla. 

t 
P. J\. Koskela, 

' IF~, kuollui lallI .... 
lIIna saamlsl ... " 

huvolslL 

Fredriksberg' in sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

VIinI! Vuoti 
'11"3, knlunul 

J'nhL'llssll. 

OP. hlLstrllm 
' Iin, k18lun,,1 Veh_ 
malsten tablelus5&. 

1V,,\d.. Kron 
' 1~1. 1".ollul Tam_ 

ml$&BRn vankl-
LtlrHIL 

PeI .. ka S.lmlnen 
'1109, .... tunul Veh_ 
malsten labtelllsM. 

Yrlll Rom.n 
'1891, kuollut Suo
menlinnan' vankl_ 

lelrUlL 

01'111 Valkonan 
' 1807, k •• lunul Veho 
malslen t"lslt huM. 

L B. Koskl ... n 
' 1193, murhattu 
SantahamInassa. 

Leo ErIksson 
" 894, kuollul Suo
menlinnan vankl-

1el.mL 

NIIlo HIetala 
' .«.0, k~.lumll V.h· 
malslen tabte]uSH.. 

E. B. J!.hQkanlo: 
"!19'!, kuollut 111_ 

meenlinnusa.. 
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f\uran sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

Matti lApl.t!J 
°19(11, kuollul va .. kl

la!la pllslynn. 

Emil 1'I"lla 
0. 8/13, 1I1I"'"nll\ 

Messllkylln 1,,5$1e· 
1 ....... 

lalm. Heinonen 
'IM, 1I\IOlIul R •• _ 

hen vllnkl1drllUl. 

I\rvo Koskinen 
'1~98, kuollut va
hlngonL" .. ka"k""n 

Johdosta. 

vnho ttelnonen 
°llon, lluoLIut Suo
manUnn"n vanki· 

IdrlUL 

V. LIndvall 
°1690, kuollut Turun 

lUnlnvllnkllaSSIl. 

Korkeakosken sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

NIIlo L11)a ' Im ammuttu 
tylynL 

Arvo Salon.n. 
ammuttu LylyuL 

VIinI! Ranl,,1a 
0 . 8(13, ammuttu 

Lylys$l.. 

J 
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Lappeenrannan sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

K. E.. Pat«n 
'1898, ammuttu 

LapiH"'nrann .. _ 

Mil<lto l uovleR 
' 1l1li8, murhalIu 

LappMlU'annaUll. 

t 
Emil Vl,l018Ialn,n 
'1900, ammuttu 

Lapp«nranna" •. 

t 
Otto Unl ... n,n 

'1875, Iwollul Suo
menUnnan vlU\ltl

Leirin •. 

• 

Mallu SalItIto 
'11M, ammunu 

.... ppnnrtuUlu ... ' 

Evald Salmela 
'11192, k.atlm,,! 101.11-
Mnon talsteha,&. 

t 
Vilho lIulkllonen 

'11195, kaatunut rin_ 
tamana. 

JIIho PukkI 
' 111%, kll1l1unul 

)0\I1I1nO"/II., 

1. 1\.. Sunlnt:n 
~; '1899, kaatunut 

lAmmi. 

RnUl Puh11th 
'Iin. ammuttu 

. ... ppeenr.nn ...... 

t 
Vllbo kilOlTa 

'l'lOl, kuollut VII· 
purin Vllnkn .. 1tl. 

t 
Tehvo H.101l1n 

' 1895, kaatunul rin
tamalla. 

", 



Kiukaisten (Köylypolven) sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

1. f. Lov~n 
·'894, kulunut 

Lahdessa. 

N. i\. llamlo .,886, kadonnut 
Lahden vankl_ 

LelrUUI. 

1. V. Laine 
0UI92, kadonn\ll. 

12<1 

1\nton LIndeqvist 
·11197, kadonnut 

Lahdula. 

V. N. Kal,lUomllkl 
°1 893, kadonnut 

Lahdesssa. 

1. E. Vahtera .'8%, lu~oUUI TUflln 
vankllelrUUI. 

J. P. YUjokl 
°181)1, kadonnut 

Lahdusa. 

O. L Orl:lnroos 
·'891, kadDnnul 

Lahde.ssL 

Vlhl Fd t 
.Im, kadonnut 

Lahdusa. 

VI!n{J Berg 
·'885, kadonnut 

Lahdusa. 

f( V. Kaullom!lki 
·'887, kaatunut 

lahdusa. 

Verneri Saimi 
°1881, ammuttu 

LahduUl. 



• • 

Leppäkosken sos.-dem.·' Nuoriso-osasto. 

Yrjö MalmbtorI/: 
° L900.luoalunu! Tiili. 
Ioksen talllelusu . 

t 
Lauri Lehtonen 

' 18')9, kuollut "'1-
mMnlinnan vanki· 

lel rll1l. 

L lAmpinen 
'UIO&, ammuLtu 

Hermoisissa. 

t 
VlinCl lAhtonen 

° tISl/2, kuollut 111_ 
mecmllnrnln vankl_ 

lelrUl •. 

Melalahden sos.-dem. 

• 

Nuoriso-osasto . 

1\. leinonen 
'1896, k •• tunut 

Viipurissa 

Vlhl. V1.>OfLnen 
' 1181. kuollut tapa_ 
tIIrmalHSlL IAppl-

kGlllal1a. 

t 
Juho Pldll! 

0 tlQ9, kuollut 111_ 
m .. nhnn.n vankI-

1.lrIl1l. 

0ruU V_ 
°1807, II.uollllt HI_ 
meenlln""n yankl_ 

LIlrUUI. 

t 
Kaarlo H). /IIellln. 

' 1"1, kulunut Tuu_ 
loItIen lalll.I"' ..... 

Palosaaren sos.-dem. 
Nuoriso-osasto. 

1\. 1\. Selin 
'1898, murkatl\l 

V.asa,.,. .. 
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Hyvinkään sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

HJ. Ha,,'aL. 
·11199, ammuttu. 

J\nnl Nlemln.n. 
ammuII ... 

/IIl. Kosklvhta 
°'891, ammultu. 

L IA.hUnen 
'1897. ammuttu ..... ,-

Viitaniemen! 
sos.-dem. Nuoriso

osasto. 

Ester Silander 
"'901. ammuttu ... ,,'-

Alma Lubo 
181)19, murhan" 

LoMasa. 

In, Holm 
'IQOI. ammuttu 

Yhdus.l. 

1\U.n Sinisalo 
"897, kuollut Rld ..... 

jllJ'veUI. 

Karihaaran 
sos.-dem. Nuoriso

osasto. 

Uno Virtanen 
°'800, ammult .. , 

1\. 1. Vartiainen 
'1894, kuolIu' Ku ... 
plon vankllelrlUL 

1\. HI. Tamminen 
'1891, lnlollul vankl

la.ta pll.lylln. 



• 

Kausalan sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

1\ntU f"als 
°tSCM. Iluollut sala
ampujan luodlsl4. 

1\nnl Koski 
·11196. kuollut Sanll_ 

h.rnln ...... 

Emil Su,l 
° 11195. kuollul talste_ 
luu. saaml,laan 

haavolslL 

EIM. Ulthla 
°18'ill, kuollul Riihi_ 
mlen vanldL,hillL 

t 
Vlht. 1\1110, 

kuollut Tammi· 
saaNn vanlll_ 

Lelrl1Ul, 

1\rvl Sievinen 
°11194, kuollut Tam

mluaren vanki· 
Lal.UIII.. 

t 
II). Mantere. 

ammulI .. KotklSs .... 

Messukylän sos.-dem. }ärventauksen sos.-dem. 
Nuoriso-osasto. 

K. L Kaarilahti 
'IhO, kuollut Tam. 
pereen vankl1elrUlI.. 

Nuoriso-osasto. 

Mikko NUronln 
' 1m ammun" 

VlrUllbs&. 
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Viipurin sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

K. V. tlelnonen 
' 1899, kaalunu' 

Rhvolllssa. 

Otlo Kettunen 
'1889, kaatunul Sy

vllsalahdessa. 

01&& Miettinen 
'1901, "uollut tals1e· 
lussa saam;su.an 

huvols ta. 

Pakka Laukkanen 
'1895, murhalIu 

Vllpurls ••. 

OtIO Pakarinen 
'1 8~3, murhaUu 

VIIpuri .... 

l\lno Pajunen 
'11197, k.atunut Vii_ 

purin Wltelus", 

t 
1\11. Vihtonen 

'1197· kadonnut. 

Launosten sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

K. J. Salmi 
' 18OZ, ammuttu 

Lopella. 
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K. V. Nurmi 
'1186. ammuttu 

Lopella. 

S. J. Vuo,lnen 
' I!IM. ammulIu 

RUhlml"na. 

t 
v.lnII Vuorlnan 

'111'19, kuolllll HI
munllnnan vanki· 

.elrlllL 



Oulun sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

, . . . 

t .~~ ',' " . • 
Ii. L Plslla 

01 1190, m urhattu 
Oulussa. 

SulO Pllrale 
°1893, k1.lollullsaLa
ampujan luodista. 

Yrjö I\Latalo 
·I~. ammuttu. 

VIinI! Moilanen 
Olm, murhattu 

Ouhw,a. 

Elsa M. Pyykltll 
·1898, ammuttu. 

Osk. Monanen 
°1892, kuollut vanki. 

lelrllll. 

t 
1\. J. Sepplnen, 

kuolLut vankilasta 
pllstyUn. 

Pietarsaaren sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

Kall.lo Suosalo 
' 1869, murhattu. 

Joh. Puurunen 
·1883, murhattu. 

Kllni PIIlliero, 
vankina oll"55l1an 

saLaj!erlisestl 
katosi. 

12. 



Helilän sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

HI. Luukkonen 
·1901, ammutl" 
Savltaipal"UL 

H. Procope 
0.9(11, kaatunut rin

taman". 

T. V,lsman 
" 869, "mm\lUII 
S.vitalpaleeUa. 

Vall. 1I"lander : 
°1891, ammuttu Kar_ 

hulassa. 

V,,1d. "_bmln 
· 189'1, kuol1ul Rllhl_ 
mllm vanlUkl, lIl11. 

Nokian sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

VIlDII TukIDen 
-'807, kaatunut 
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1\. V. MaLmberg 
0,M, k •• tunuL 

Kaarlo IUrvo 
°1193, kuollut ram-

per .. n v .... ltI· 
ltoirtUL 

... l\l,o~ .,900, I".ollut vankl""', ... 



I 

Kyrön sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

~" 
. ", 
, . 
. -,' 

.. 

. 
l\1b. Ih.ander 

'1894, m\lrhaltu 
LolmUllll. 

F. l\. Sjöblom 
'189\1, kuollut Tam. 

ml$uren vanki_ 
LeirILlI. 

K. E. Nummila" 
' 111'.13, ammuttu 

Hollolanll.. 

K. 1\. Koskinen 
'1892, murhattu 

Hollolassa. 

Sörnäisten sos.-dem. 
Nuoriso~osasto. 

Kon •• Zetter 
'1894, kuollut nnta_ 

malla. 

F. F. Lehti 
'1886, kuollut Tam_ 

pereen vankl
lelr UlI. 

'S' - . 
. , 

.. , : ... , 
, '. 

i\rvld Matson 
'1881, kaatunut. 

l\1no WalU, ',,,.. 

Martti Niemi 
'1893, kuoll ut Tam_ 

misaaren vankI
lei r illI. 

Hoilolan sos,-dem. Nuoriso
osasto. 

Heikki Penttinen 
'18901, murhattu Eli_ 

HnvllllrasSa. 
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Dalsbrukin ruotsalainen sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

Ivar Malin 
°1895, kutun"t 

lu.lisella. 

Onni Tlmone.n 
° 1900, kUlt\U1L1\ Ky_ 

r6skoskaUa. 

Tyyne Haapalainen 
0t80I, ammultu 

Lahdessa. 

t 

IIUJ. PunLaln .... 
° 1l1l'I6, .mm,,!t\I 

Lahdessa. 

f'r1tlof UlIgaldahl 
°1804, kuOllut kolUn_ 
tuli". vanklLelrUUl. 

Vald. Holmström 
01 899, ltuQUul VIIpu

ri n vankllelr lllL 

t 

Karl }. Puralalnln 
° 1894, kUltunut Kl'_ 

~kosk.l1L 

VaU .. Walllnlu' 
'1M, kaalunul 

MasabylSl. 

Hubert IIl1glund 
°11198, ku oll\1\ tah_ 

d,m v.nllll_hiL1a. 

I\Ured SOderholm 
° 1993, kllOllll\ Rllhl
mlen vanklklrilLL 

Karl Wikman 
° 189'/, k •• tunu! 
Tampe,«lla. 

Hui J. DJlrf 
°1901, kuolllll uh_ 

den vanldLelrll)L 

t 
Edvard Ml.1d 

° 11197, kadonnul. 
Ingrid M.W 

°1992, ammuttu 
Lahdusa. 

'aa1llto TIrkkonen 
' 1M, kaatunut Ky_ 

rflsko.lttUa. 

". 



Konrad Karwo .. 
' 189It. kulunut Hau 

hollll. 

f.\;rmas lI olmstrtlm 
1902, kUlunul Kv

rll~k.,.ken8. 

VaJpas Kuppi 
'U19'2, kuollut hae-
volhlnsa Tampe

.. ella, 

JaJma, Ma~on'" 
"189S, kuollut Tam
pereen. vankU.lrinl. 

t t 
Karl Engblom 

"11I'J5, kuollut Turun 
vankIleirIn •. 

Turun ruotsalainen ~os.-dem. Nuoriso-osastO. 

'NIIUam Lundberg 
-1886, ounmutlu fle'

slnj(lssl.. 

Gunna, Mllm 
"11l8l, ammuttu Suo

menllnlUlSu. 

.Vellrld Hui: 
"11!85, kadoksissa. 

SI,n Sj!llUtrl 
" 1901, kuolful HI· 
meenUnnan vankl

lelr11LL 

9 

Erik Borg 
" 1896, ammuttu 11,1-

sl n glss8. 

'---

K ... l NOrdstrllm. 
kuollut Tammlsaa
rln vankn,lrlnl. 

Harry 8ot'g 
"t894, I<UlunUI 

Goc!byssl. 
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Forsbyn ruotsala inen sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

1\lbln Ahlroot 
°11!91, <lmmlltlu 

Hollolassa: 

KarL 1\ugUSt5son 
°'891, ammuttu Hol

lolassa. 

1\\lgval Lindfors 
°tS95, kaatunut H~I· 

nol ..... 

J\rne Karlsson 
]898, kuoUut MI_ 

mHnUnnln vanki . 
leirin •. 

Edvard Bjllrksten_ 
°1896, kuollut Tam_ 

misaaren vankl_ 
1.1.IILI. 

t 
Otin QrllnL"nd 

0]1I9l, kuollut Hl_ 
meenlinnan vw!-

1,I.UUt 

• 

Teodor Lindslr&m 
1895, ammuttu Hoi 

loJaaH. -

O.slo.ar "j. Karlsson: 
°1895, kaatunut H,I· 

nol ..... 

• 

I\rtur TI~k. 0'''' kuol1ul Tam-
m\saaren vanki· 

1 .. [rllla. 



Strömlorsin ruotsalainen sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

Haj,!n.r s.t.sIman 
'11197, kuollul kotiinh.1\". vankIleirilII. 

t 
Viktor Rastnlan 

'1900. kUlunullt tl. 
nolu_, •. 

Uno Lindqvist 
'IM, ammuU .. 

Elkllomlssa. 

Alfred Wir~n 
'1886, ammuttu 1101 _ 

[(llassa. 

Qeorll Undqvlll 
'191)0, kuollu\ Tam _ 

mls.aren vankI-
LelrUlI. 

~Ienrlk JohansSOl1 
' 1II'IIl, kuollul 111m_ 
ml~.",.n """kl_ 

l.lrma. 

Tolkkisten ruotsalainen sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

/lUrd Blomberg 
'189Z. kuollut Tam_ 

ml ...... n vanltl_ 
Ielrill ... 

t 
Unnart Erik$$Ol'l 

' 1896, lodenml.lkel_ 
... U ammuttu 

Kolkassa. 

OIloflr Forsman 
'1893, kuollut r .... • 

mluaren vankI_ 
leirIlI •. 

131 



• 

Helsingin ruotsalainen sos.-dem. Nuoriso-osasto . 

H}tolm •• lIurcnlus 
°1894, kuollut haB
\lothl ..... Tempo!_ 

'Hn •. 

Mllrtin O.(lnmuk I\U.ad Wlltt>adul 
°11196, .... ol1u\ Suo- ' IIU, bdokslssa. 
menliuna" vankl-

1",1 . 1111. 

Snappertunan ja Hertonäsin ruotsalaiset sos.-dem. 
Nuoriso-osastot. 

t 
Slll;frld Uanrlllnon 
1900, kuollut Tam_ 
mls.en'" v.nkl_ 

lelrHlI. 

N. Mha 
Lulm"an 01. 

° 1808, "a,lun"I, 
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Emil IItnrlknon 
° 1896, lI .. ol1ul Tam_ 

mlsaar." v."k1_ 
le1.1I11I. 

/\1 •• 111 Mattsson 
'18')1, m".hall ... 

1\[,,/11 SOlllall 
°1899, kuollut Ta",· 

mlsaaren vllnkl _ 
leirina. 

Eri osastoista. 

[,emr.ll. .. kso 
lI )'v nkUn Oil. 

°1l1'J8, kuollul vllnkl_ 
1,,1,1111. 

1. II. Lindqvist 
KOylypol""n DL 

o.an, kuoll"t vanki_ 
\alrilla. 

1.lIun KulllnpU 
~'orS5l1n 05. 

o,8'Jib, ammulIu. 

TYÖVÄENLIIKKEEN 
KIRJASTO 



TyöVA!.NLlIKK!.~N KIRJASTO 

Sömälsten rintatie 25 A 
00500 HELSINKI 





E,"llalto 
'1884,1kllollul RIIh I
maan vanklLtlrillL 

.oripään sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

j. Lepistö 
'1887, kaatunut. 

No 1\. Nieminen 
'1797, kuonut Hen_ 
naJan vank'lel r!]ll. 

• , . .. 
' ..... .1.. ' 

~ ;, . ,\ . 
-Ii. ;' 

> ' .• 

\J. T. Haltal. 
'1888, kuollut Tam

peNeD vankllel· "',. 

M. Sarlln 
' 1$95, ammuttu 

YpI,JIUa. 

f. E. Kallio 
' 1886, kuollut Suo
menllnnlln vanki_ 

leir11UI. 

]ämsänkosken sos.-dem. Nuoriso-osaslo. 

V. NIHtynlln 
'1897, kaatunut 
Unklpohjass •• 

Eino 1\hlst"n 
'1892, kllatlUlut. 



jänhijoen ja Latovainion sos.-dem. Nuoriso-osasto. 

F. L Tlanl1.l\I 
'19(11, murhaU" 
HIm •• nUnnass,,-

t 
Toivo Vllo 

" 89B, ' murhattu 
HArQ"nILnnallL 

t 
lI.nton: Und 

" II8&, kuollut Tam
puHl!. vUlldlalrllJl.. 

I'hlli:_ vmanan 
'18'15, kuollul Tam_ 

peruI!. vankllel-
.1111. 

O. R. NUnUI 
' 1869, murhauu 

Lahd.na. 

L R. 1\alto 
' Ut9"1, kuollut Turun 

vankUelrma. 

Job. He lnn 
• 1888, murhattu 

Lahdus.a. 

K. NlInI .. 
'1897, murhattu ,-

J. Talpiainen 
'1894, murhattu 

Joklolslsu. 

t 
T~lnt.l. 

' 1897, kuollut HI_ 
me.nUnn ... vanldoo

lalrllJl.. 

t 

\l5 



96 

T. Eronen 
' I a~z, m\Uhattu 

VartslLlsaL 

Värisiiän sos.-dem. Nuoriso-osaslo. 

K. Rouhlalnen 
'1891, .... Iunul 
Vlrtalll.n taisi ... ...... 

V. KoHonen 
' •• 91, kuollut ram_ 

mlUanln v.ruo.l
laLrlllI.. 

Juho KG.l1d, 
mlUhattu Joen

(Suussa.. 

II\. Owchman 
"888. ammuttu 

JoelUuU'sa. 

1\. PIInanen 
'1m, kuollut Tam_ 

misaaren vankL
tel.lIIl. 

RoI). KolUto 
'1891, k.,oU". Tam

mL ...... RtI yankl· 
Leirin!. 

T. Hu.alnan 
'189Z, .mmulhl 

VllrI,LUlalA. 

Arvo SII .... 'n 
'1899, kuollut Tam_ 

ml" •• en vanld-
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