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TutkIjakunta. perustettu

v.1927, on asettanut tehtäväkseen koota aineisfoa- SUomen työ·
väen ]11 talonpoikain taisteluista sortoa ja rIIstaa vastC:21 o sekä

saattaa näiden taisteluiden kokemUksIa julkisuuteen o petuk -

seksi vastaisia taistelu'a va
Tässä tarkoituksessa on SVT
jula ssu v.
uo asotaa koskevia kokoelmateoksia: "Suomen työväen vallankumous , arvioita ja Itsekritllkklä - , ·PunakalSrtl rintama lla, ~

.Punaka artllaisten muistelmia Suomessa

v. 1918- . Vanhempia lII kkeitä valaisevat kirjat: .Bolshevikk ien
maan alainen

toiminta

Suomessa

ja Viaporin

kapinaa

ja

E. Haapalaisen .Suomen työväen ensimmäinen nousu (v. 1905)& .
SVT: n toimesta on myös ilmestynyt tov. T. F\ ntlkalse n toimlt·
tamana .SKP: n taistelun tieltä. Muistelmia, kuvauksia ja
aineistoa SKP: n 15·vuotistaipaleelta-, SVT on myös toi·
mittanut ·kirjoituksia eri nä ls!ln julkaisuihin sekä toimittaa
kirjoituksia sanomalehtiin, varsinkin Suomen luokkasodan
'1uoslpälviksl. SVT: n toimesta on valmisteilla kokoelmia ,
joiden tarkoituksena on valaista erikoisaloja Suomen työtä·
tekevän kan san taisteluista .
• Proletaarrsen vallank umoukse n rlntamllta- ·nlmellä on tarkoitus julalsta kirjoituskokoelmi a, joiden ~isältö ei ole sidottu
määräa ikaan eikä rajoltettuun toimialaan, vaan on näihin julkaisuihin tarkoitus koota muistelmia ja tutkielmia eri aloilta,
sikäli kuin niiden julkisaattaminen osoittautuu tarpeenvaati'
maks i. F\lka kausk irjamme ilmestymine n ei ole sidottu määriialkOlhin , vaan julaistaan sen numeroita sikäli kuin niitä valmistuu.
Tässä julkaisussa on tarkoituk sena paljastaa porvarien ja sosial idemokraatti e n historian väärennykslä ja arvostella yleensä
SVT:n toimialaa koskevia teoksia. Tarkoitus o n my öski n antaa
t,ilaa mielipiteide n vaihdolle riidanalaisista kysymyksistä, sikäli
kuin sellainen keskustelu puolueen kannalta pidetään tarkoituksenmukaisena. Myöskin julalstaan tietoja ja kokemuksia
.muiden maiden työläiste n taisteluiste, erikoisesti milloin ne
Jollain tavalla koskettavat Suomen työväen taisteluita , taikka
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ovat sille opetukseksi. Tehtävänsä voi julkaisumme täyttää
vain sillä ehdolla, että toverit antavat SVT: lie tässä suhteessa
apuMn. SVT: n Toimikunta kehoittaa tovereita ja Suomen
työväen lIikehtimisiä tutkivIa kerhoja lähettämää n tätä julkaisua va rten aineIstoa . Luk lessaen niln hyvin vestusti!!jlen
kuin myös meikäläisten kirjoituksia Suomen työväen talste.~
luisti!! erI aikana, herää useille tovereIlIe muistoja ja vasttlväitteitä. Ne on silloin hetI pantava paperille ja mikäli mahdollista asianmukaisesti todlstettuina lähetettävä S"T: lJe. Kun
tove rit huomaavat kirjallisuudessa tai kuulevat entIsten liikkeIden osanottaji lta tärkeitä tietoja, jotka valtlisevat Suomen
työtätekevän kansan taIstel un tietä, varsinkIn ratkaisevia käännekohtia, on syytä toimittaa näIstä tieto SVT: lIe. Tällä tavalla,
yhteistyöl lä, voi julkaisumme tuUa hyvinkin kiinnostavaksi
alnes- ja arvostelukokoe!maksl ja siten oStllttlan tuottaa hyötyä suomenkielisille työlälsil!e ja talonpojille Neuvostoliitossa,
Suomessa, I\merikassa y. m. Kehotamme myös tovereita ja
jä rjestöjä ryhtymään SVT:julktllsujen levittäj iksl ja sitävarten
asettumai!!n yhteytee n SVT: n ToImikunnan kanssa, jonka
osoite on : Leni ngrad, ,, 101" Kronverskaji!! uI. 23/59, kv. 48.
Tämän kokoelman aineiston julkaisu kuntoon muokka t: misessa on er ikoinen osuus SVT: n puheenjohtajalltl, tov. Y. SIrolalla. Hän on ollut toimituksen konsu ltanttina ja siten huomattavalla tavalla edistänyt kokoelman valmistusta.
SVT:n Toimikur. ta.

,
1. SUOMEN TYÖVÄEN VALLANKUMOUS
•

j

Huomautuksia historian tutkimisesta
SKP:n KK:n plenumln v, 1932 tekem ässä päätÖksessä . Työstä
Ideologisella rintam a lla " sa notaan m.m.:

. Nlin puolueemme om ien rivien bolshevlsal mlsessa kuIn
myöskin työssä suurten j oukl<;oje n lIktivisoimlse k si ja va ll an·
kumouksellisen tietoisu uden kasvattamiseksI o n tä rkeätä pyr'
kiä käyttämään hyväksemme myöskin Suomen vanhan työväenliikkeen kokemuksia ja opetuksltI... T2Il st etu a . .. vääriä
keltsomuksla ja vaaroja vastaa n ei voida menestyksellä käydä

ilman, että Suomen työväenluokan pääetaplt, marxilaisestl
vlIlaistuina sae.tetaan työväe n luoktm tietoon. Vasta sen kautta

voivat taIstelujen

antamat

kokemukset ja

opetukse t

tulltl

oikealla ja täysi n tehokkaalla tavalla käytettyä nykypäivälsen
ti!llstelun hyväksi . .. Mutta o n muistettava, että a s I 0 I d en
leninilä lne n esittäminen merkitsee Sitä, että
hyljät ään jyrkäst i kaikenlainen vi rh eide n puolus tam inen ta i peit te leminen , mutta myöskin
vältetään kaike nla ista epiihlstorli!llllsta hultoml sta (hi!lrv. allekirj.); joka veisi uuteen ·vlrheeseen eikä suinkaan auttaisi asia n selvittämistä.· (SK P:n päätöksi ä, slv. 408,412).
Näitä, bolshevistiselle historlankl rjoltukselle hyvin tärkeitä
ohjeita eivät historian t utkijamme i!l ina ota huomioon tai
huomiolvat ne aivan puutteellisesti. Useasti ehkä siksi, että
n IIde n noud i!lttami nen vaatii asi anomaiselta tutk lja lta vaivalo!sta
ja aikaa kysyvää, todella vakavaa tutkimus- ja ejattelutyötä.
Pääsee näet vähemmällä työllä, jos tyytyy vein matkim ai!ln ,
korkeintaan mukailemean yleisiä mää ritelmiä. Mutta silloin
ei myöskään tu los vastaa marxil aiselle historhm tutkimiselle
asetettavia vaatimuksia. Marxismin-leninismin klassikotlte,
Marxilte, Engelsiltä, LenInIItä ja Stalinilta on olemassa suur i
joukko työväenliikkeen historian kirjoituksessa välttämättä
huomioon otettavia yleispäteviä määritelmiä kuin myös m ää rättyjen maiden kon kreettiste n historiallisten oloje n ja tapaustenk ln
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arvioita. Ne ovat välttämätön ohjenuora. Niiden avulla vC?idaan asIoita jza Ihmisiä vlssillä tava lla luokitella. MuttD niitäkään ei voi mekaanisesti sovelluttaa kaikkIIn oloihin, U sein
ovat eri maiden olojen ja tapausten ulkonaiset pilrteetkln
likipitäln samanlaiset, mutta lä)ofempi tarkastelu osottaa sitte nkin löytyvän niillä kaikilla omia erikoispiirteitään . MiteJ:)
tarkka Lenin oli esim, puolueiden ja Ihmisten ryhmittelyssä,
osottaa m.rri, hänen menettelynsä taantumusalkzma, Erlvätiset opportunistit hän esim. jakoi selllldsiln, joiden kanssa
saattoi vlsselssä rajoissa olla yhteistoiminnassa, ja siten ajaa
heitäkin kenties eteenpä in oikealle tielle, ja sellaisiin, joiden
kanssa piti välit katkaista kokonZlan, Kirjeessään . SaksZlllllsille
koz:nmunl steille" (1921) nimittää hän ScheidemanlZl, Legieniä
ja Davldia .itsensä myyneiksi ~, mutta Kautskya jZl H ilfe rdlngiä
.Iuonteettomiksl" pääoman lakeijoiksr. Ja vaikka Saksan
vasenrZldikaalit. niiden mukana myöskin Rosa Luxemburg~
oHvZlt vain eräs keskustalaisuuden muunnos, nIIn sittenkin
hän piti näitä kokonaan toisen kategorian tedstelljoina kuin
KautskyZl jza hänen kaltaisiaan. Mekaanisesta historian käslUeI y~ t ä tahtoi myöskin toveri Stalin varoittaa pilkatessaan trotskiI Dlsi~ Arkistorottia, jotka eivät halunneet nähdä elävää luokkataiste lua, vaan muokkaslvat omiA teorloitaan jonkin heidän
tarkoituksilleen näennäisesti sopivan ~Iöydön· pohjalla.
Se seikka. että Suomen työväenliik k een eri vl!liheista ei vielä
ole suoritettu yksityiskohtai sta marxilaista ~Hvlota, cn Zlntanut mahdollisuuden sitä käsitte levissä kirjoituksissa moniin
opportunisttsiln historian selittelylhin ja t oiselta puolen kaavamaiseen ja yksipuoliseen kritiikkiin.
Tunnettu ja yleisesti tunnustettu tosiasia esim. on, että
Suomen vanha sosialidemokraattinen puolue ei ollut mikään
bolshevlstinen puolue. Sen sisään ei edes muodostunut
bolshevlstlstZl ryhmää. Tästä ovat eräät näist ä kysymyksistä
kirjoittelevat toverit tehneet sen johtopäätöksen , että Suomen
työväenliikkeen poliittinen arvio on jo sillä suoritettu, kun
julistetaan Suomen työväenluokZln taistelu jl!l sitä johtcnuttosin kyllä huonosti johtanut-puolue kokonaisuudessaan
menshevlstiseksl, korkeintaan kes.kustalaiseksi , niin yleensä
kuIn k2likissa yksltylskohdissaankln, Joinakin vallankumouksen nousuk2luslna asetetaan tätä v2lstaan sitten tavallisesti
joukkojen suuri vallankumouksellin en v2llmeus ja taisteJuhalu.
Tällöin tehdää n kuitenkin " k2lrkea marxismin väären n ys~
VaJ!ankumouksellisille nousukausille omi nainen joukkojen,
suuressa määrässä aikuvoimainen lIikehtimlnen ja vallDn-
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kumouksellinen kärsimättömyys esitetään silloin samana kuin.
vallankumouksellinen tietoisuus.
Näin tehdään joukoista
bolshevikkejä tai miltei bolshevikkejä. Jää myös selittämättä ..
mistä ne ovat tuon bolshevistisen Ideologian sl!Ianeet, sikäli
kuln \ niissä sitä todella on. Puolueen johtava osuus ja merkitys.
proletaarlscssa luokkataistelussa kultlltaen tuolla ylimalkaisella

lIrviolla. Niin yksinkertainen ei asia kuitenkaan ole.
Suomen proletarfaatin taistelun tie~ä ei voida" oikein ymmir1 tää'" eikä käsitellä, jos jätetään kokonaan huomioimatta ne.

\.

\

erilaiset virtaukset. jotka vanhassa sosialidemokrllattisessa
puolueessa koko sen olemassaolon aikana esIIntyivät. ja se.
toisin ajoin hyvinkin kiihkeä taistelu, jota sen piirissä· kiiytlln.
porvarillista vaikutusta vasta2ln, puolueen taistelu kyvyn ja
joukkojen luokkatietoisuuden kohottamisen puolesta. Tässä
ta[st~ussa Ilmeni myös pyrkimystä oikean mllrxllalsen linjan,
löytämiseen. Siinä esiintyi suuria heikkouksia ja se johti
va sta häviöllä päättyneen vallankumouksen kokemusten kautta
ja Len inin oppiin tutustumisen avu-Ila oikean Marxln ! Lenlnln~
Stalinin tien löytämiseen. Mutta tämän taistelun perinteet
ovat sittenkin nyt, niin myönteislne kuin kielteislnekln puolineen, (myönteiset rohk2llsevina. kielteiset varolttavlnll esimerkkeinä) tärkeät Suomen kommunistis.elle puolue~lIe ja sen
jäsenille talstellessaan proletaaristen joukkojen vaJhmkumouksellisen tieto Isuuden kohottamiseksi. Eri virtausten välisIllä
ta!steluill21 on myöskin .ollut määräävä vaikutus la2ljojen joukkojen vallankumouksellisen tietoisuude n kehittymisessä. Senkään vuoksi niitä ei siis saa jättää ·huomlolmatta. Niiden
selvittämine n antaa sitäpaitSI vllsta oikean käsityksen Suomen
proletariaatin talsteluistl!l.
Opettavaa on tässä muistM se, mitä Engels kirjoitti Ranskan
työväenpuolueen hajaantuessa: . Gu esden ja Lafarguen yhteistoiminta Medonin ja Broussen kanssa ei ollut tosin a luksi
vältettävissä puoluetta perustettaessa, mutta minulla ja Marxilla ei ole koska an ollut harhaluuloja siitä, että se olisi pysyvä.
RIItakysymys on puhtaasti periaatteellinen: onko taistelua
käytävä proletariaa tin luokkataisteluna porvarlstoe. vastaan
vai onko sallittava täysi n opportunistisesti (tai nlinku in se
kuuluu soslalistisena käännöksenä: possibillstisesll) jättää
liikkeen ja ohjelman luokkaluonne aina silloin syrjään ,.. kun
s~n kautta voidaan saada enemmän ääniä, enemmän kennattajla? Malon ja Brousse ovat sellltäneet kannattavansa jälkimm äistä, uhraten siten liikkeen proletaa rlsen luokkeluonteen ja
tehneet eroamisen · vä lttämättömäksi. Se on myös hyvä.
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Proletariaatin kehitys tapahtuu kaikkialla sisäisen taistelun kautta (harv. allekirj.)ja Ranska, joka
ensi kerran muodostaa työväenpuolueen, ei tee poikkeusta.~
(Engelsin kirje BebeliJle 28/10-1882).
Työväenlllkkeen piirissä suoritetun sisäisen tai5telun huomioi·
minen ei suinkaan millään tavalla edeHytä kritiikin lieventä mistä ja opportunististen virheiden peittämistä. Päinvastoin
käy kritIIkki juuri tämän kautta konkreettisemmaksi, oikeaksi
ja todelJi"sta hyötyä tuottavaksi. Tutkimuksen tehtävä on
tietenkin antaa kustakin vlrtauksesta poliittinen arvio ja osottaa sen historiallinen paikka liikkeessä. Uuden vallankumouksen puolesta talstelevaJle proletariaatilJe on epäilemättä hyö·
dyksi tietää, mikä niistä silloisessa historiallisessa' tilanteessa
on eteenpäin, korkeampaan luokkatietoisuuteen pyrkivää ja
mitä tästä puuttui edustaakseen oikeata mluxilaisuuttll. Elävän
elämän ja taistelun moninaisuuden ymmärtäminen on välttämätöntä myös tämän päivän taistelujen johtaI]1isessa ja järjestämisessä.
Hyvin mielenKiintoinen esim. on jo viime vuosisadan lopulla,
ennen työväenpuolueen perustamista käyty taistelu wrlghtilälsyyttä, avonaista p ~)(var!lllsuutta vastaan Suomen työväenliikkeessä. Kapitalismin kehittyessä lisääntyvä ja voimistuva
proletariaatti joutuu tällöIn jo yhä useammin avoimeen ristiriitaan rllstäjlensä kanssa, taloudelliset taistelut lisääntyvät
vuosi vuodelta. Taistelujen kokemuksia selitetään nyt jo v:sta
1895 ilmestyneessä "Työmiehessä~ ja muissa julkaisuissa.
Niissä esit.etään-myös ulkomaiden työväenliikkeen kokemuksia.
Näin selviää proletariaatin etujoukolle aste asteelta työläisten
ja porvariston etujen sovittamaton vastakkaisuus. Pääasiassa
vapaamielisiin por.varispiireihin vetoava ja työväenkysymystä
n. s. sosiallpoliittiselta kannalta ajava vanha työväenyhdistystoiminta ei voinut nyt enää työläisiä tyydyttää. Taistelu pal.
jastaa työläisten valtiollisten oikeuksien puuttumisen ke!ikessa
rälkeydessään. NIIden saamiseksi eSitetyt vaatimukset käyvät
jyrkemmiksl jll taistelutavat proletaarisemmiksl. Yhteistyö
työväen yhdistyksissä toimivien porvarien kanssa käy päivä
päivältä vaike.a mmaksl. Sosialismi tunn etaan kyllä, sikäli
kuin sitä tunnetaan, pääasiassa ruotsalaisen reformistisen
sosialismin muodossa. Mutta sIIhenkin sisältyy jo oman
työväen puolueen olemassaolo. Niin joudutaan jo oman
poliittisen puolueen perustam isajalukseen. Työväenyhdistyks issä alkaa taistelu sen puolesta. Taistelun etupäässä kulkee
pääkaupungin, HelSingin työväenyhdistys, jossa paikallinen

työväenpuolue perustetaan Jo 1898. Helsingin työväen radi·
kaali$inta sivust"a johtavat näinä a ikoina suutarinkisälli Eetu
Salin ja entinen kirjakauppa-apulainen Taavi Tainio, jotka
molemmat olivat matkustelleet Ruotsissa ja joutuneet siellä
kosketuksiin sosialististen aatteiden kanssa. Yhtenä eturivin
miehenä esiintyy heidän rinnallaan myös kirvesmies Matti
Hälleberg (PaasIvuori). Koko maata käsittävä työväenpuolue
perustettiin v. 1899 Turussa. Puolueeseen IIiUynelsiln työväenyhdistykslin jäi tällöinkin vielä paljon porvarillisia aineksia.
SiOolslssa taantumuksellisissa oloissa ja po rvarill isen, todella
demokraattisen puolueen p4uttuessa eSiintyi työväenliike ja
työväen puolue johdon m u kaisl mpa na yleisdemokraattlsten vaatimusten edustajana, joten osa porvarlJlisradikaallsia ainekslmkin
edelleenkin kannattivat monia sen tunnuksia. Samalla ne
tietysti koettivat jarruttaa työväenpuolueen kehittymistä todelli·
seksi luokkataistelupuolueeksi. Entisestä sovintopolItiIkasta
työväenyhdistyksi ssä ei voinut siis oJIa puhettakaan. Perusta·
vassa kokouksessa hyväksytty ohjelma ei tosin vielä yhdessäoloa kokonaan mahdottomaksi tehnyt. Sen periaatteell ista
osaa, jonka lienee kirjoittanut RuotS'in sosdem puolueen johtaja Hj. Brantlng, sanoi m.m. Edvard Valpas Forssan puoluekokouksessa 1903 niin yleiseksi, että ~sen ovat voineet hyväk·
syä yhtä hyvin jotkut krlstillissoslallstlset suunnat kuin sosialidemokraatltkln". Samoin vältti Valpas v. 1904 puoluekokouksessa, että puolueella ei ole ' ollut sIIhen mennessä mitään
yhtenäistä menettelytapaa ja puolue niin ollen on vain joukko
erillisiä ryhmiä.
Näinä aikoina Suomen työväestö kuIte nkin joutuu yhä
enemmän tutustumaan sosiallsmlinkln. Se tapahtuu ensin
tosin hyvin opportunistisessa, pääasiassa trl Nils af Ursinrn
esittämässä muodossa. 1890-luvulla julkalsemlssaan kalentereissa ja kirjoissa hän selosti työläisten kurjla oloja kotl- ja
ulkomailla, kertoen joskus työväen taisteluista ulkomailla ja
vetosi olojen korjaamiseksi porvariston järkeen, pyrkien osottamaan, miten va!!rallista tämän tilanteen jatkuminen on heidänkin kannaltaan. Jotenkin yhtä kaukana mZlrxllalsuudesta oli
ilmeisesti sekin sosialismi. jota Eetu Salin ja TaZlvl Tainio,
Yrjö Mäkelin y.m. edustivat. ..Erfurtln ohjelma" ilmestyy
suomeksi ensi kerran v. 1899 J. K. KarIn kääntämänä. Sen
kautta esitetään sosialismin perusteltZl jo laajemmin ja perusteellisemmin. Kuten tunnettu ; jättää se kuitenkin selvittämättä
mm. kysymyksen proletariaatin diktatuurista. Vuosisadan
ensi vuosina julkaistMn myös joukko ammattiyhdistysliikettä
9

jll yleensä työväe n järjestäytymisen välttämättömyyttä käsitteleviä lentokirjasia. Ko mmunistinen Manifestlllmestyy suomeksi
ensi kerran vasta v. 1905 af Urslni n suomentamana. Tätä ennen
aletaan ku itenkin jo vaatIlI sosialidemokraattisen ohjelman hyväksymistä puolueelle ja täyttä pesäeroa-porvartlllslsta 1Ilnekslsta.
Taistelun tämä etappi päättyy soslalidemokrallttlsen ohjelman
ja nimen hyväksymiseen puolueelle Forssassa 1903. Ohjelm an
periaatteellinen osa oli, kuten tunnettu, lainattu Itävallan
sosdem puolueelta ollen sIInä vielä eräs harhauttava käännösvirhe. Edv. Va lpas ehdotti sen hyväksymisen sIIrtämistä seuraavaan puoluekokoukseen, koska sitä ei oltu sovellutettu
Suomen oloihin, ja epäillen sen kaikinpuolista p2!llkkansapltä'
välsyyUä Suomessa.
Vuosina 1904-05 011 Suomessa huomattavissa nopeatll työväenliikkeen voimistumista. Taistelun kesklöksi muodostui
tsarismln sortotoimenpiteiden vastustaminen ja vaatimus
työläisten po liittisten oikeuksien Jaajentamlseste. ja feodalismin
jätteenä eSiIntyviin harvalnvaltalsen järjestelmän poistamisest a.
Tilattoman väestön kysymyksen nimellä esiintyy maa kysymys
yhtenä puolueen käytännöJllsen ohjelman pääkohtana. Sii ~ä
e'iltetyt vaatimukset ovat kuitenkin kokonaan reformistisi a.
Samllan alkalln käydään puolueen sisällä kiivasia taistelua
puolueen taktiikasta. ErityIsen kärkevänä esiintyy puolueen
sisäinen taistelu v. 1904 puoluekokouksessil. Maan etumi!!isimmaksl teollisuuskeskukseksi silloin jo muodostumassa olevan Helsi ngin ptoletarlaattl puolustaa päättävästi täydellise n
pesäeron tekoa porvarelst2!l. f\mmattijärjestökysymyksessä eli
se jo vuosisadan alussa joutunut jyrkkään ristiriitaan Turussa
olevan pikku porvarillisen puoluejohdon kanssa . Säätyvaltio·
päivien vaaleissa vastusti se nyt porvarlspuoluelden kanssa
tehtäviä lJlttoja. Helsinkiläi sen suunnan Ideologisena edusta·
lana ja johtajana esiintyy näinä aikoina ~Työmiehen" päätoi mittaja Edvard Valpas, olem atta hänkään selvä marxilainen.
Valpas 011 tutustunut Saksan sosialidemokraattisen puolueen
sisäTta-tdiynnissä olleeseen revisionistlen ja marxilaisten vä liseen taistel uun ja " ilmeisesti saanut siitä rohkeutta vaali a
~itsenälsen· luokkatalstelullnjan hyväks}'mistä oman mll an
työväenlilkkeessäkln. Hän oli tehnyt kolme ulkomaa.n matka a
ja tutustunut vieraskieliseen marxilaiseen kIrjallisuuteen. Jo
v. ]901 mennessä näyttää hän tutustuneen mm. Marxin
I{lrjaan .Po lllttlsen taloustieteen arvostelua-) Kautskyn .F\g.
raarikysymykseen" ja erinätsiin Wilhelm l!ebknechtin kirj cite lmiin, jOista löytyy sitaattej2!l hänen v. 1901 Ilmestyneessä
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kirjasessaa n .. Työ läisnuorlso mukaan", Valppaan marxil aisu us.
pysyy kuitenkin aina hyvin puutteellisena. ollen sen pohjana

... u lgaarrs~mater!lIl1stlne n maallmanklltsomus. Hän tapasI aIna

antaa ratkaisevan merkityksen sille, mitä joukoissa sanottiin

ja tehtIIn. Hän käsitti luokkatIetoIs uuden kehityksen eräänla isena mekaanlsena heijastuksena työläisten alaista, ymmärtämättä Ideologia n kehityksen monimutkaisuutta.
Oman ryhmänsä muodostavat näinä vuo'slna myös n.5 •

.. ero letaa rikomitean" välityksellä porvarillisten aktivistien johtamat, työlålsistä kokoon pannut ilJegallliset ryhmät. Ne ovat
eserrälälsen yksilöllisen terrorin kanni!lUajla ja käyttä jiä ta istelussa tsarlsmia vo!Istaan. Jotkut työläisetkln kulkevat lIktivistien egitaattoreine. Mutta taistelussa oman maan porvaristoa
vastaan ovat ne e nimmäkseen Hel singin sosdem puoluejärjestö n kannalla. Tänä a ikana luodaan jo pOhja .siltasaarelai:
suudelle-, jolla nimellä Helsin gin puoluejärjestön edustllmaa
jyrkempää sUjlntaa varsinaisesti ryhdyttiin nimittämään Vllsta
v. 1905 jälkeen .
Siltasllarelalsuuden pääedustajana esiintyy, k~ten sanottu
Helsingin puoluejärjestö ja saa se selvimmän poliittisen
Ilmauksensa" Työmies" lehdessä, oslltaln Oulun puoluekokouksen päätöksissä ja silloisen Soslallstrse n ylIoppilasyhdistyksen
(suureksi osaksi toverj E. Gyllingin persoonallisesti) kustantll'
massa .Sosialistisessa Rikak a uslehdessä- julkaistu issa, toveri
O.V. Kuusisen ja erä ide n muiden kirjoituksissa. Miten voimak·
kaan isl<:.un Oulun puoluekokous tosiaan lIntol puolueen
oikeistosiiv~le, osotti myös sen sil10isen johtajan Yrjö Mäkelini n yhdessä Vihtori Kososen, Reino Drockilan ja Kössl Kaat·
ran kanssa teke mä epäonn istunut yritys perustaa porvarie n antllmilla rahoilla
Helsinkiin .Oikeus··lehtl , talstel ·
lakseen sJitasaarelllista ~ Työmies "·Jehteä vastaan itse paikanpäällä (1906).
.
Siltasaarelaisuus 011 näinä vuosina epäile m ättä teoreettisesti
korkeammalla tasolla kuin valpaslalsuus ennen v. 1905. Sen
y hte nä johtavana miehenä eS ii ntyy nyt myös tov. O.V. Kuusi·
nen . Vanhasta tottumuksesta hyökkäilivät oikeIstolaiset vielä
pitkän aikaa vuoden 1905 jälkeenkin siltasaare laisuutta vastaan
pääasiassa Valppa ll n persoonassa. Mutta tosiasia on, että
nopeastt hankittujen pe rinpohjaisemplen teoreetttsten tietojensa,
voipa sanoa selvemmän poliittisen linjansa, suuren t}/ökykynsä
kuin myös päätlävämmän luonteensa tähden joutui tov.
Kuusinen entistä enemmän vasemmistolaisen sivustan kärkeen.
Varsinkin y:n 1909 jälkee n pyrkII Valpas yhä enemmän
11

•

,

vetäytymään kaikesta poliittisesta edesvastuusta vapaakSI. Hän
koettaa pikemminkin pysytellä sivulta arvostelevan asem assa .
Jo Oulun puoluekokouksessa esiintyy toveri Kuusinen eräänä
vasemmistoryhmän selväpilrtelslmpänä puhujana. Selvästi ja
päättävästi tuomitsi hän ministerisosialismin ja "Illat! jyrkästi
senaattori KlIrin erottamista puolueesta. Va lpas sen sijaan
tsiintyy tällöin Kari- niinkuin muissakin kysymyksissä hyvin
sopuilevasti. Toveri Kuusinen, joka Oulun kokouksen aikana
ei ollut vielä 25 vuotta täyttänyt, oli myös valmistanut asiallisen alustuksen "eduskunnan oikeuksien I!!ajentamisesta kansanvelltaisuuden vaatimusten mukaan·. Hän se myöskin
"Sosialistisessa Rikakauslehdessä " näinä vuosina kirjoitti suurimman OSan poliitti sta tilannetta ja puolueen tehtäviä käsitteleviä teoreettlsrä artikkeleita. Niissä vedotaan hyvin usein
Marxiin. Muutenkin osottllvat ne tekijänsä suurta lukeneisuutta
ja ajattelu kykyä. Tänä aik!!na on siltasll!!relaisuus Jlmeisestl
ollut lähimpänä vallankumouksellista kantaa kuin koskaan,
JukuunoUamaUa v. 1918. Ktrjasessaan.Rnarkla ja vallankumous· v. 1906 (ylip!!inOS .Soslalls tisesta Rikakau sle hdestä -)
sanoo toveri Kuusinen m.m.:
.U usi eduskunta on toist!!lseksl ainoastllan mitätön leikkikalu Itsevaltluden ja virkavallan, taantumuksen j!! vanhoillisuude n käsissä. Eikö ole totta? te laillisen taistelun sokeat
ihelOnoitsijat ... Kyllä m inunkin mielestäni tuo uusi eduskuntll
voi hankkia Itselleen oikeuksia, vieläpä voi toteuttaa maassamme täydellisen vaitiolIl se n kansanvallan, niinkuin vaaliohjelmassamme vl!llldit!!an. Mutta ei laillista tletä.- Ja väHin myöhemmin: "VlIlla nkumouksen syntym inen meillä Venä jän vallankumouksen lopullisen ratkaisun yhteydessä näyttää
ei ainoastaan mahdoll iselta, valln vieläpä aivan todennäköiseltä. ·-~Sen varalle on tietysti myös varmistauduttava.· Hän vetoaa
myös siihen, miten Marx ja Engelskin .yllyttivät kansaa
aseelliseen kapinaan ja ottivat kapinoihln itsekin osaa·.
Vallankumousta käsittelevissä kirjoitukSissa useasti kyllä
·tarkoltetaan Venäjän vallankumouksen yhteydessä Suomessa~
kin odotettavaa porvarillistll vall.!!nkumouste, mutta väärin olisi
silti sanoa, että proletaarlsen vallankumouksen probleemi olisi
jätetty kokonaan syrjään.
.
"Sosialistisen Rlkaklluslehden- pääkIrjoituksessa huhtikuussa
1907 ~Luokkatalstelu eduskunnassa", joka tyylistä päättäen
on myös toveri Kuusisen kirjoittlIma. sanotaan n imittäi n m.m.
seuraavaa:

12

,.Sosialidemokratia taas käsittää, että kaikki yhteiskunnalliset uudistukset: porvarillisessa valtiossa OVllt puollna ista palkkaustyötä ja erehdytään, jos luullaan, että niiden kautta
vähitellen päästään siirtymään sosialistiseen yhteiskuntaan.SosialidemokratlaIla eivät niin muodoin porvarilliset uudistukset ole päämääränä, vaan ainoastaan keinona.
Samoin pääkirjoituksessa syyskuussa 1906 DEduskuntatais-·
telu on hyvä, vaikkei se yksin auta" sanotaan: "Vaikka meillä '
saataisiin kansanvalta isin hallitusmuoto aivan rauhallisesti,
aivan ansaitsemattomana taivaan lahjana, nIIn sittenkin meidän sosiaUdemokratiamme on pysyvä pohjaltaan kumoukselllsena. Se on varmasti silloin ryhtyvä eduskuntataistelun
ja ammattikunnallisen luokkataistelun ohellCl valmistamaan
sitä lopullista yhteiskunnallista kumousta, mikä kuuluu aina!
ja erottamattomClsti sosialidemokratian aCllteeseen ja ohjelmaan. "
SamClntapalsla ajatuksia esiintyy näinä 1Ilko[na myös tov.
Sirolan kirjoituksissa. Syyskuussa 1907 kirjoittaa hän esim.:·
. Katovuoden varalle vieläkin" ja selittää. että on väärin. kun
väitetään sosialidemokratian kieltävän väkivallan taistelussa
kap)talismia vastaan. Päinvastoin ~hyväksyy se - määrätyllä
asteella kansan kapinan, jopa sod e nkln"
"Vallankumouksen toivo, sen varalta varustaminen , sehän se meitä ylläpitää
plmelnäkin päivinä. . . Jos painovapaus rllstetään ... täytyy
turvautua sala iseen kirjtl! lIs uuteen )a sanomlllehdistöön. Jos
ei voi julkisesti kokoontua, kokoonnutazn salaisesti. ~
f\lvan toisenlaisia olivat jo tähän aikaan oikeistolaisten
Ursinin , Taavl Talnion ja nykyisen sosdem puolueen johtajall'
Väinö Tannerin puheet ja kirjoitu kset puolueen tehtävistä
ja puolueen suhteesta vallankumoukseen.
Jo Työväenpuolueen perustavassa kokouksessa v. 1699
julisti Taavi Ttlinio, että .. sosialldemokraClttlset puolueet kai·
kissa maissa ovat perustuslaJlllsuuden pohjalla, toteuttavat
ohjelmaansa alnoasttllln laillisilla keinoilh,·. Semoln oli Urs in
julkaisemansa . Kommunlstisen Manlfestln- käännök seen 19C5
llittämässään muistutuksessa jullstenut: .Köyhällstön tulee
valloittaa itsellensä vallan yhteiskunnassa varsinkin yleisf'n
äänioikeuden avulla eikä väkiv8ltalsella kelnolla .- Vieli; IS05
jälkeenkin olivat Tainio j8 Ursin ja yleensä puolueen oikeistotällä kClnnella. Täydellisesti tällä linjalla kulki myöskin Eetu
Salinin Oulun puoluekokouksessa (v. 1906) esittämä ~lustus
puolueen menettely tavasta. SIinä hän s8nol m.m. seuraavaa:
• Työväen todellinen voima on siinä, ettei se mitään tee,
II
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.eIkä minua mi~ään saa siitä mielipiteestä pois. Kun työväen
koko olemus riippuu slltä, kun sillä koko yhteiskunta lepää
ja kun se alusta otetaan pois. niin sen täytyy romahtaa niin-

,kuin suurlakko osoitti... Se on se jyrkkä menettelytapa,
Jolla voittoja saavutetaan . . . Mutta nyt minun slipenl ei jaksa
nIIn kauas..• Minä en voi siihen jyrkkyyteen näh dä mitään
aihetta. On menty nIIn pitkälle eteenpäin, että minä olen
jäänyt jälkeen .. . En Ihmettele. jos meille Tainion kanssa

sanotaan, että porvarit ovat ne .ostaneet · (Oulun koko pöytäkirja siv. 199-200).
Päätösponslln ehdotti Salin m.m . kohdan, ~ttä .suulllnen

_sekä kirjallinen agltatslonityö v91si olla vähemmän luokka-

vihaa kllhdyttävää ja enemmän periaatteellista selvlttävää laa-tua
Tätä kokous ei kuitenkaan hyväksynyt. Saman sisältöisiä ovat Taavi Tainionkin näinä aikoina puolueen menettelytavasta klrjoittamat artikkelit. Oulun puoluekokouksessa
koetti hän pelastaa porv<:lrilllseen senaattii n Ilman puolueen
lupaa menneen Karin puolueeseen.
Mielenkiintoinen on myös nykyisen sosIalidemokraattisen
,puolueen johtajan Väi nö Tannerin silloinen ohjelma. Hän
·tahtoo jo silloi n mennä sos iali smiin vein osuustoimInnan
kautta. Kuvatessaan osuustoiminnan merkitystä kirjoitukses.saa n "Sosialistisessa Aikakauslehdessä- N:o 9 v. 1906 sanoo
hän m .m.: ~Se voi syrjäyttää viimeisetkIn välikädet ja tuottaa
·tuotteensa alkuperäisissä tuotantopaikoIssa . Tärkeintä kui·
tenkin on, että se itse voi ryhtyä tuottamaan eri kulutustavaroita niin pian kuin se on tarpeelllsestl vahvistunut. - Tätä
tietä käy tuotantovälin eiden ottaminen yhteis·
Omaisuudeksi rauhal lisen k ehityksen kautta.
Ta p a h t u u va II a n k u m 0 u s, jos s a ei k u m m i n k aan
vuoda v e rta ei kä synny epäjärjestyksiä (harv.
allekirj.). Tapahtu nut muutos tuotant~järjestE'lmässä hyödyttää
'sllloi n myös yhteJskuntZlZl kokonaisuudessaan eikä enää mitään etuo ikeutettua ammattiluokkaa. Kun kuluttajat ovat koko
tämän järjestelm.!in pohjana ja perustana, on heillä mahdollt~suus s en avulla helpolttZla omaa toimeentuloaan. ~ f\ivan niinkuin siinä puhuisi tämän päivän EIZlnnon tirehtöö rl ja sosiali.demokraattlsen puolueen johtZlja Väinö Tanner.
Siltasaarelalstenkaan kanta ei ' ollut se lvästi ma rxilainen.
He eivät käsittäneet puolueen johtZlvaa osuutta proletaarlsessa
vallankumouk~essZl eikä porvarilHsdemokraattisen vallankumouksen kasvamista proletaariseksl. Eivät asettaneet kysyImystä puolueen hajaantumisesta. Käs1tys pr(jletarl~atin dik- .
M
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tatuurlsta oli heillä vähintään epäselvä. Sosialistisesta valtiosta ja sen käyttämästä .pakkovatlasta " kyllä kirjoitetaan,
muttei ani harvoin siitä käytetään edes proleta riaati n diktatuurin nimitystä. Silloin tällöin nimi kuitenkin eSIIntyy. m.m.
toveri Sirolan kirjoituksissa Amerikassa ilmestyvässä .. Säkenet-. Toveri Sirola, joka olkelsto-opportunlsteja va staa n väittelee vaItIokysymyksestä, vetoaa suoraan Engelslln. mutta '"
sotkee taaS selityksiinsä syndlkalJstisla fraaseja taloudellisten
järjestöjen entistä suuremmasta merkityksestä.

Mutta väärin

olisi silti sanoa siltasaarelaisten tämän aikaista kantaa pelkäksi sanavallankumouksellJsuudeksl. Olihan eslm. tov. Kuusinen jo 1905 suurlakon aikana aktIIVinen punakaartilainen,
toim ien komlssi!larina HelSingi n 111 pOliiSiasemi!llla. l ) Oulun
puoluekokouksen aikana osallistui hän punakaartien IlIegaalisiksi järjestämisestä pidettyyn neuvotteluun ja sittemmin illegaallsen kirjapainon järjestämiseen. Hänen tolmittamllnsa
oll myös se iIIegaalinen lehti. joka ~paloi" kirjapainon kan ssa.
Toveri Kuusisen kirjasta .Pma rkJ a ja vallankumous " levittivät
Illegaallset punakaartit, kuten kertoo nykyinen porvari Timo
Korpimaa muistelmlssi!lan. Vv. 1906-07 käsittelee .Sos iallstlnen I-\ikakauslehW hyvin ahkerlla n Venäjän vallankumouksen kysymyksiä, selostaen m.m . bolsh~vikklen ja menshevikklen välisiä erimielisyyksiä.
SiItasaarelaisten ryhm ä ei ollut s uinkaa n mikään yhtenäinen ja pysyvä. Siihen kuului myös paljon aineksia, jotka sitten
myöhemmin esiintyivät joko avoimina tai peitettylnä oikeis- _
tola islna. Tullessaan Oulun kokouksessa puoluesihteeriksI.
011 eslm. Matti Tu rkla oikeastaan siltasaarelalnen. Mutta
puoluesihteerinä ollessaan kehittyy hän yhä enemmän oikealle,
ollen lopulta eräs kaikkein kiukkulsimpla siltasaareltllsuuden
vihamiehiä. Samansuuntainen oli Oskari Tokolnkln kehitys.
Tämän kirjoituksen puitteissa ei ole tarkoitus eikä mahdollisuuttakaan esittää e ri suuntie n välisen taistelun historiaa.
Tarkoitus on vain esittää joltakin tosiasioita näytteeksi siitä,
mitä menetetään, jos tyydytä än vai n ylimalkalstin arvioihin.
VUOsien kuluessa kävivä t s iitasaarelaiset jatkuvaa taistekJa
Oikeistolaisia vastZlan miltei kaikilla aloilla, eduskunnassa,
puoluekokouksissa ja sanomalehdissä. Eduskuntatyössä törmäsivät puolueen eri slvustat hyvin useasti vastakk tlln. TyöM

1) Toveri Gylling, joka sIIhen aikaa n oli myös nuori maisteri. toimi
samantapaisessa tehtävässä keskuspolllslasemalla. Sieltä hän Joutui
• verlkaartlin"'vpunakaarun perustavaan kokoukseen ja lopulta kap~. Ko<:: ktn
esikuntaan.
iaporln kapinan aikana 011 hän Ruotsissa.

miehestä- tuli k~ikklen oikeistolaisten pelkäämä ja vihaama
opportun ls m i n ruosklja, jonk~ tähden ne alkoivat vaatia sen
ottamista puoluetoimikunnan haltuun. Tämän kllutta olisi !>e
joutunut oikeistolaisten käsissä olevan puoluejohdon valvontaan. (Työmies oli nimittäin vira IIlsestl Hel singin ja Uudenmaan pjirijärjestön lehti). Demagogisesti esittivät oikelstoJ.aiset, erittäinkin Matti Turkian suun kautta, että puolueen pää·
kaupungissa ilmestyvä lehtl tulee olla puoluetoimikunnen
käsissä, ja sillä tavalla Saivat monet maaseutul~.iset ,kannatta ·
maan ehdotuksiaan, vaikka nämä eivät ol isi olleetkaan niin
täydellisesti oikeistolaisen politiikan k?nnattajia .
Olikin tosiaan tärkeä merkitys sillä, kukll hallitsi pääkaupungissll ilmestyvää puolueen suurinta le hteä, jollll sitäpaits i.
o li jo hyvässä kunnossa oleva oma kirjllpaino ja vakavarainen
kustannusliike. Pääkaupungista käsin oli slltasaarelaislJla Työmiehen kautta suurempi vlIikutus puolueen jäsenIIn ja laajoihin joukkoihin kuin mitä Helsingin ja Uudenm ~.an läänin järjestön jäsenmäärä edellyttI. Saksan puolueen hajaantumisen
varalta neuvoi Engels Bebeliä kaikin mokomin huolehtimalIn
siitä, että marxil aisen sivustan käsIIn jäisi ainakin 1) kirjapaino
ja kirjakauppa ZOrichlssä, 2) .Sosialldemokraatin· toimltt;s
ja 3) . Neue Zeilln- toi mitus. (Engels Bebelille 22/6· 1885).
Puoluej ohdossa oliVat slltllsaa re laiset voimakkll immln edustettuna 1905 lopusta Oulu ... puoluekokoukseen. Silloin 011
puoluetoimikunta (pOlitbyro) kahta jäsentä lukuunottllmatta
slltasaa relaisla. Ou lun puoluekokouksen jä lkeenkin, jolloi n
puoluetoimikuntean kuuluivllt m.m. Valpas , Sirola, E. Perttilä,
Turkia y.m ., 011 tilanne 1Iluksl likipltäln samanlainen (tov.
Kuusinen oli vain varajäsen), mutta Turkien muuttaessa väriä
tulevet voimasuhteet j otenkin tasaisiksi. Laajennettu puolueen
johto. puolueneuvosto se n sijaan 011 miltei aina enimmlstöltään oikeistolainen . Se olikin enemmältä osaltaan kokoon pantu piirisihteereistä jll muista lolmltsljoisla. Kotkan kokcuksen jälkeen kieltäytyi tov. Kuusinen osallistumasta puolue·
toimikunna n työhön, vllikkll. hänet 011 va littu se n jäseneksi.
Vuoden 1911 puoluekokouksessa eri kysymyksissä käydyn
kIIvaan taistelun jälkeen (oikeiston johtajina silloin eSlinty·
ne itä tov. Nuortevlla, Evää y.m. vastaan) valittiin tov. Kuusinen
puoluetoimikunnan ensimmäiseksi puheenjohtlljaksi ja tov.
Manner sen jäseneksI. Mutta kun puoluesihteeriksi jäi edelleenkIn Matti Turkla , joka tällöirrjo ka lkin k einoin ajOI oikeis·
ton asiaa, niin muodostivat puoluetoimikunnan enemmistön
oikeistolaiset, paraimmassa tapauksessa olivllt voimat tasan.
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Toveri Kuusisen puheer,johtajana olJes~a osoitti puolueen
joh to kuitenkin suurta aktiivisuutta joukkojen mobiliso imlsessa tukemaan tärkeiden vaatimusten läpiajamista. Ni inpä
järjestettiin näinä vuosina ympäri maan :iuuri joukko mielenosoituksia jajoukkokokouksia tsaristista sortoa vastaan , Kivtnnavan ja Uu<;lenkirkon Suomesta eroittamiskysymyksen ja
viljatullin käytäntöönottamiskysymyksen yhteydessä, samoin
luokkatuomioita y.m. porvariston sorron ilmiöitä vastaan .
Näinä vuosina 011 ainakin eräillä srltasaarela isilJa myös
\Tä llttömiä yhteyksiä bolshevikkien kanssa. Tov. Schottman
toimi silloin Helsingissä jonkin alkaa. Samoihin aikoihin
olivat bolshevikkipuolueen jäsenet tov. Taimi, Vasten ja Jukka
.Rahja myös Helsingin sosdem kunnallisjärjestön jäseniä sen
venäläisen osaston kautta.
Ammattijärjestön politiikka kallistuu jo tänä aikana Oskari
Tokoin ollessa sen puheenjohtajana yhä enemmän oikealle_
f\mmatillisten y.m. järjestöjen kasvaessa kehittyy lukuisa
toimltsija- ja luottamusmiesjoukko, jossa sille ominainen
asema kasvattaa pikkuporvarillIsIa taipumukSia ja politiikassa ..
opportunistisia pyhimyksiä. Ne vaikutta,at puolue-elämäänkino Oikeisto-opportunistlset pyrk imykset voimistuvat puolueessakln. Tampereen puoluekokouksessa V. 1913 saivat
oikeistolaiset voiton miliei kaikissa tärkeimmissä kysymyksissä. M.m. ~ T)'ömles"-lehti päätettiin ottaa puoluetoimikunnan holhouksen alaiseksi, josta v: n 1911 puoluekokouksessa
tehty ehdotus oli silloin tullut hyljätyksL Tämän ja eräissä
muissa periaatteellisissa kysymyksissä kärsimänsä tappIon
jälkeen kieltäytyivät siJtasaarelaiset kokonaan menemästä
puoluetoimikuntaan (el ole kai pelkkä sattuma, että juuri
Tampereen puoluekokouksessa edusti Venä jän sosdem puoluetta vain menshevlkkl). Puolueen puhee njohtajaksi tuli
nyt silloin jo Elannon johtajana oleva Väinö Tanner. Hän se
Matti Turkian kanssa todellisuudessa johti puolueen politiikkaa vuodesta 1913 vuoteen 1917 kesään saakka, siis sotavuodetkln.
Silta:iaarelaisten yks i suurimpia opportunistisia virheitä oli
se. I että he eivät vielä tällaisenkaan iskun jälkeen käyneet
päättävämpään taIsteluun oikeistolaisia vastaan. Rntaessaan
yhtenäisyyden nimessä oikeistolaisilie perään, tekivät he
itsensä syypääksi siihen opportunistiseen periaatteista tinkimiseen, josta Engels puhuu alussa esitetyssä lainauksessa. Heillä
oli paljon oikeasuuntaisia kirjoituksi a ja muita julkilausumia
opportunismia vastaan. Mutta niitäkään ei koottu heidän
PrOIN. vaUank. · rln lun ll t~_2
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IinJaa'nsa osottavlksi aSiakirjolksi eikä koottu riittävän aktiivisesti joukkoja niiden puolesta taisteluun. Nyt jos koskaan
olisi pitänyt asettaa kysymys kahden suunnan sovIttamatto·
muudesta avoimesti puolueen jäsenjoukkojen eteen ja siten
vo?llmlstella oman puolueen perustamista. ~ Yhtyminen on
erittäin hyvä niin kauan kuin se on mahdOllista, mutta on
asioita, jotka ovat yhtenäisyyden yläpuolelJa~, kirjoitti Engels
B.!be lllle Ro?lnsk.n työväenpuoJue-e:n hajaantumisen johdosta.
Täta kysymystä eivät siltasaarelaiset koskaan ymmärtäneet
marxilalsesti. Sitä arvosteli toveri Kuusinen vallankumoukse:mm~ kritiiklssä.
Siitä sanotaan vallankumouksemme 15·
vuotisteeselssä, että puolueen haajaantumisen välttämisen
pyrintö "o li silta saarelaisten opportunistisuuden kulmakivi".
S:):avuosinakin he vielä noudattivat verratta in suurta lojaali'
suutta Väinö Tann eri n johtamaa puoluetoimikuntaa kohtaan .
Oikelstolo?llsten taholta silto?lsaarelaisia kyllä aina yhä pelättiin ja
monta kertaa koettivat ne näiltä S.!llata rumimmat tekosensa.
Kun jotkut oikeisto johtajat (Yrjö Mäkelin, K.H. Wiik, Hannes
Ukslla, Tokoi, y.m.) vehkeilivät porvarilli sten aktivistien kanssa
Saksan imperialism in hyväksi (jääkäriliike), niin varoittivat
aktivistit joka käänteessä, että tämä on kaikin mokomin
pidettävä .. valpaslalsilta ~ slllassa, sillä ne ovat varmllstl tätä
vastaan (H. Gummeruksen, Pakkaslahden, Korpimaan y.m.
kirjat).
Vasta helmikuun valtllnkumouksen jälkeen syntyneessä
tllanteessa esiintyivät siitasa arelai set avonaisemmin puoluejohdon enemmistöä vastaan. Se tapahtui h.!lllitukse n muodostll miskysymyksessä, jossa heidän kantllnsa kuitenkin joutui häviölle. Mutta tilanteen edelleen kehittyessä joutuivat
siltasllarelaisten johtajat kuitenkIn 1917 kesäkuussa pidetyssä
puoluekokouksessa vlllitulksi puoluetoim ikuntaan. Vaikka he
tänä aikana pyrkivätkin järjestämään mielenosoituksia ja joukkokokouksla, niin puuttui heiltä vallankumoukse llistll perspektiiviä, tekivät suuria opportunistisia virheitä ja horjumisellaan edesauttolvai marraskuun antautumlstll!
PaitsI näitä kahta pääryhmää, siltasaarelaiset ja oikeistolllj·
set, esIIntyi puolueessa eräitä tllapäisiäkln vlrtaukslll. Kotkan
puoluekokouksessa v. 1909 esim. esittää F\merikast:t saapunut K!lapo Murros syndikali stlsia mieli piteitä osa llistumisesta
parlamenttaariseen toimintaan. Jo v. 1907 oli hän näitä mielipiteitä puolust.!lnut "Sosillllstisessa f\lkakauslehdessä~. Puolu een jäsenenä silloin ollut menshevikki Wera Ostroumova
esitteli myös omi a taktiikka ehdotuksiaan sllmassa puolueko18

kouksessa. Virallisen oikeiston kannasta vielä pitemmälle
meneviä mielipiteitä ovat aikanaan esittäneet tuomari f\nton
Kotonen, Timo Korptmall, äsken mainittu Kaapo Murros ja
jotkut, joista useimmat, kuten esim. Korpimaa ja Murros,
ajautuivat jo ennen v. 1917 porvaripuolueisiin.ja Anton Kotonen miltei heti 1918 jälkeen . Sotavuosina moitti K.H. Wilk
myös eräissä artikkeleissa puoluetta siitä, että se huolehtii
!lIan paljon työväentalojensa säilyttämisestä. Hän toimitti
my.ös joitakin kansainvälisen työväenliikkeen tilaa se lostavlll
illegaalisia informatiolehtlä sympatisoiden Zimmerwaldin
internationalen kanssa . Päättäen siitä suuresta osuudesta,
jonka porvarien kertomukset ovat osottaneet Wllkillä olleen
jääkärll!ikkeessä, hän sittenkin lienee tahtonut enemmän
moittia puoluetta sen kylmäklskoisuudesta saksalaista Imperialismia auttavaan porvarllllsten aktivistien vehkellyyn kuin
todellisen vzlllankumouksellisen linjan puutteesta. Hänhän sitä·
paitsi vastusti vallanottoa vielä v. 1918 tammlkuussakln. SJItasaarelalsista vasemmallll olevia tovereita esIIntyi jolta kin
1917 syksyllä, jotka jo silloinkin kannattivat vallan ottamista
työväen käsiin. Useat näistä valittiin sittemmin sIIhen IIsättyyn , puoluejohtoon, joka tammikuussa toveri Kuusisen aIot·
teesta päätti ottaa vallan työläisten käsiin.
Tässä ei ole pyrittykään luettelemaan kaikkia Suomen vanhassa sosdem puolueessa eSllnty neltä suuntataistelun etap'
peja ja kohteita. Hyvin mielenkiintoista olisi eslm. tutkia sen
ilmiöitä ammatillisen ja osuustOiminnallisen taistelun aloilla.
Vielä vähemmän on tässä tahdottu noista virtauksista lopulIistZl poliittista arviota suorittalI. Juuri siihen pitäisi Suomen
työväenliikkeen historian tutkimisen entistä enemmän suuntautua. MuttZl tällainen ylimalkainen luettelemlnenkin jo
osottaa, miten Suom~nkin työväenliikkeessä käytiin jZltkuvaa
taistelua oppörtunismla vastaan, joskaan sitä taistelua ei marxi·
lalsesU viety loppuun saakka ennen vallankumousta. Siltä
johtui, että vallankumouksen johtoon kykenevän ryhmän kehittyminenk ln myöhästyi, ja että marraskuussa ei kyetty vielä
ottamaan valtc:a työväen kä s iin.
Mutta näin monien erilaisten virtausten esiintyminen ja niiden välinen taistelu ei ole luonnollisesti ollut merkitystä vailla
proletarl ~ atin luokkatietoIsuuden kohottamisessa. Siltasaarelaiset eivät kyllä osanneet periaatteellisia keskusteluja vIedä
joukkojen keskuuteen sillä tavalla kuin bolshevikit, joka tietysti hidastutti puo lueen jäsenten teoreettisen tason kohoZlmlsta. Tästä huolimatta tuntuivat taistelun mainingit lehtien
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ja usein keskustelujenkin kautta hyvin laajalti ala järjestöissäkin, kohottaen siten joukkojen poliittista tasoa ja paljastaen
niille opportunistiset johtajat. Siltasaarelaisella radikalismilla
oli vallankumouksellisen tilanteen kehittyessä kielteisenä puolena se, että osa joukkoja seurasi heitä vielä silloinkin, kun
he asiallisesti jarruttivat vallllnkumouksen kehkeytymistä. Mutta
on myös selvää, että tämä taistelu ja silta saarelaisten asema
siinä, erityisesti v. 1905 vallankumousta seuranneina VUOSina,
vaikutti myös ratkaisevasti sIIhen, että he loppujen lopuksi,
tosin monien horjumisten jälkeen, kehittyivät kykenevlksi
astumaan vallankumouksen johtoon. Oikeistolaisen sivustan
pääjohtajat sen sijaan pettivät Vllllankumouksen. Vain jotkut
harvat lähtivät niistä joukkojen painostuksesta mukaan, monet
luopuen sitten tehtävistään ensimmäisessä sopivassa tilanteessa.
Joitakin poikkeuksia on tietysti aina olemassa. Niinpä entinen
oikeistolainen johtomies Yrjö Mäkelin vankilasta vapautumlmlsenSa jälkeen oli jo hyvin lähellä kommunismiakin, kunnes
hänet murhattiin ohranassa v. 1923.
Tämänluontoiset seikat kuin tässä on esitetty, eivät saa
jäädä huomioimatta Suomen proletariaatin velllankumoukse ll isen liikkeen historiassa. Parhaat silloisessa opportunismia
vastaan käydyssä taistelussa saavutetut perinteet on bolshevikkie,n es imerkin ja Lenlnln·Stallnin opin valaisemlna käytettävä taisteltaessa nykyistä sosialidemokrati aa ja vaJli'J nkumouksellisen liikkeen sisällä ilmenevää opportunismia vastuan.
Nämä seikat huomioim~lIa ja samalla arvostelemalla niissä
ilmenevä puolinaisuus voidaan myös saada aikaan elävä työväenliikkeen historia.
Työväenliikkeen historian esityksessä on siis pidettävä
silmällä, ettei luista sen enempää oikeIstolaisen kuin "vasemmistolaisenkaan- viistopyrlnnön poluilJe. Oikelsto-opportunistisen viistopyrinnön tunnusmerkkejä työväenliikkeen historian esityksessä on proletaarisen luokkanäkökannan hämääminen, epäkriiti llinen historiallisten virheiden tai luokkakanna lta luopumisten esittäminen historiallisesti oikeutetuiksi,
vanhan sosialidemokratia n opportunistIsuuden apologla. Sitävastoin ultravasemmistolaisen viistopyrinnön tunnusmerkkejä
on epähistoriallinen, s.o. historiallisesta totuudesta piittaamaton entisten tapausten koneellinen purlstaminen nykyhetken
ilmiöitten, dogmaattlsestl käsitettyjen opinkappaleiden ja kirjOittajan oppositiotarkoituksen mukaisIIn kaavoihin. Marxilaisleniniläinen hIstorian kirjoitus on proletaaris-kriitlllistä ja
samall a historiallisesti totuudenmuka ista. Komm unistisen
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puolueen tehtävänä historiallisella rlntarnallll on taistelu marxl[ais-[enlniläisen

historian

kirjoituksen ja käsityksen puo-

lesta, molempia viistopyr[ntöjä vastaan. Vasta tällöin voi
historian kirjoitus todella palvella luokkataistelua ja muodostua
yhdeksi joukkojen mobllisoim lske ln oksl yhä uusi in ja suu-

rempiin taisteluihin ki!lpitalismtn kukistamiseksi ja proletariaatin diktelt uurln pystyttämlseksi Suomessa.

J . Lehtosaari.

Kaksina isuus 'Suomen työväen
vallankumouksessa v. 1918
Ken Suomen vallankumouksen aikana seurasi sotilasja slviilllaitostemme toimintaa. tuli varmaankin huomallmaan kaksinaisu ud en eli .kaksolsvalla n - olemassaolon.
VIIpurissa se selvästi ilmeni vallankumouksen alkualk!ma.
Koetan muutamien muistissa säilynettten tapausten valossa
sitii tod istella.
Punakaartin asioita hoiti PiIriesikunta, työväenjärjestöjen
keskuselImenä toimi Työväenjärjestöje n eduskunta. Rlkuaikoina nämä pitivät työväentzllolla yhteisiä kokouksia. Tilanteen krlltilllsempänä ollessa toivoi PIiriesikunta tukea järjestöjen edustajtltil ja siksi p idettiin yhteis iä kokouksia. Myöhemmin esikunta lähetti vain edustajansa Työviienjärjestöjen
eduskunnan kokouksiin.
f\lkualkana oli Piiriesikunnan kanslia työväentalolla ja yhteiset kokoukset pidettiIn siellä. En muista mitä muitll:
asioita oli kokouksessa, mutta yhtenä oli elintarvekysymyk·
sen jä rjestäminen. Elintarpeista 011 jo puute, ja jos mieli
saadZl tilannetta valhlOkumoukseJle edulliseksi, oli työlälskoteih in saatava elIntarpeita. Tiedettiin varmasti kaupungissa
olevan eltntarpelte. oli vain kysymys siitä, miten ne saadaan
tarvltsevl1le . J a miten estetään niiden pillottamlnen.
Esikunnan puolesta ehdotettiin toimeenpantavak SI eltntarpeltten taktwarlkolmlnen. Sen piti tapahtua sIten, että kussakin porvari pe rh eessä toimeenpannaan tarkastus. Ka ikki
liika tavara otetaan pois ja jätetään vaan määrätty määrä
kutakin. En enää muista, miten pa ljon piti jättää .
~l

Syntyi vilklls keskuslelu. 1\sl"a pohdittiin puolel ta ja toiselta. Useistl!l oli sangen vastenmielistä ryhtyä sellaiseen
kuin elintarpelUen takavarikoimiseen . Sanoivat: se tuottaa
vähän. Loukkaa porvareita Illaksi. Eihän voi tulla toimeen
niin vähällä kuin mitä ehdotettiin jätettäväksi. Muita samantapaisia verukkeita oli loppumattomiin.
Eräässä kaupunginosassa oli jo nllna päivinä osakSi tarkastusta tolmltettukln kaupungin puhdistamisen vuoksi, ja
kun toi menpide 011 Saanut porvarit pahasti säikkymään, ei
heitä haluttu enää pahemmin pelo...ltella. Tarkastusta olivat
muistaakseni suorittaneet pletarilaiset punakaartil.!!iset. Levitettiin huhuj a, että on tapahtunut paljon varki!luksia. Pun akaartilaiset olivat muka pistäneet taskuunsa kelloja y.m. pientä ti!lvi!lraa. Nyt esitettiin nämä kaikkt Työväenjärjestöjen
eduskunnan jäsentEön taholta vastavälttelnä elIntarpeItten takavarlkolntia vastaan.
Ja vielä joku jatkoi:
.Onhi!ln meidän sentään muIstettava se, että emme saa
niin tarkoin tyhjentää porvarIen elIntarvevarastoja, sillä onhan
niillä lapsia, joitten toki tulee saada syödä .....
Mutta.se 011 jo liikaa .
• Vai sillä lailla sitä vallankumousta tehdään". sanoi joku
esikunnan miehistä.
Tov. Taikka otti sen jälkeen puheenvuoron. Hän, joka
muuten oli v.!!ltelias, suuttui sydämestään ja sanoi;
• Vai pitäisi meidän säällä. Ovatko ne säälineet meid.iin
lapslamme j.!! vaimojamme? Ovatko ne kertaakaan kysyneet,
mitä meillä on, tai mitä ei. ja oVl!ltko ne meistä koskaan
millään tavalla huolehtineet. · - Hän jatkoi sangen kiihtyreenä
vielä sl!lmaan tapaan; sanoja en muiste.
Se vaikuttI. Kaikki aivankuIn jähmettylvät. Näytti siltä
kuin jokainen olisi nolostunut ja alkanut ajatella, mi stä oikeastaan nyt on kysymys .
Millainen päätös tehtiin, sitä en muista. Mutta sen vain
muistan, että kaikki olivat kuin puulla päähän lyötyjä.
Kokouksesta poistuessamme puhelimme erään nalstaverin
,kanssa samasta aslesta. ,.1eldän eteemme kohosi kuva niistä
esikaupungeista, joissa itsek in asuimme, ja me todellakin
häpesimme ajatustakin siitä, etteikö elIntarpeitten takavari . koimlnen olisi ollut aivan pal ka l1~an.
Miten pitkälle tällä alalla käytännössä päästiin, en tiedä
Multa eiväthän porvarit k~upungissa nälkää nähneet, sehän
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on selvä. Vangituista luokkatovereistl!ankin ne kovIn hyvää
huolta pitivät. MeIdän luvallamme.
Tämä ei tietenkää n merkitse sitä, etteivät punakaartila Iset
o lis i toimitt2lneet kaupungillZl tarkastuksiZl ja pahimpien porvarien vangitsem lsia. Sitä kyll ä tehtiin jZl sen myöntävät
porvaritkin . MuttZl kun sota ai kOi, ei punakaartila isia riittänyt enään kaup u nkia varten kyll iksi, s illä rintamat alkoivat
vaatiI! m iehiä.
_Toisen tapauksen muistZln hyvi n. Sekin tapahtui työväenttl lolla. Menin esikunnan huoneeseen. Siellä oli tov. Juh ani
Latukka ja jOitakin toisia. Tul i tov. Kalj unen. Heitti pöytään
ison kimpu n avaimia ja sanoi: Toveri Latukka, ole n käynyt
ja tarkastanut ne ja ne talot siltä kadulta, ja vastaan, että
siellä on nyt kaikki kunnossa ja tässä on avaimet. Ja hän
selitti edellee n tarkastuk sensa tuloksia. Muuta e n kuullut,
sil lä poi stuin huoneesta.
Kaup ungilla kierteli vahvasti väritettyjä huh uja Kll ljusen
" ryÖstöretki stii~ . Niistä puhuivat porvarit ja työläiset.
Porvarit kätyreineen luonnoll isesti levittivät niitä provokatiotarkoltuksessa. Ja meillä Työ vä enj ärjestöjen ed usku nnassZl kin pa he ksuttiin ankarasti sellaisia takavarlkoimlsretklä.
Tov. Kaljunen luonnollisesti myöskin teki virheitä, ylitti
esikunna n määräyksiä , sivuutti paikallisen esikun na n y. m.
mutta se on eri asia. Ja eri asia on se, miten yleensä eduskunn an taholta su htauduttii n takavarikolmi slln, tlS untojen
tarkastul-:siin y. m.
PorvarIen r int~malle mobilisolmisesla 011 nIInikään väittelyä, mutta en m uista sitä yksityiskohtaisem min.
Useissa eduskunna n kokouksissa ilm eni kielteinen suhtautum inen esikunnan päätÖksiin. Yksityiskohtaisesti en muista,
missä kysymyksissä. Sen vain muistan, että ku n erään naistoverin kanssa vältte llmme tälla isista se iko ista, niin hän lopulta vi hoissaan sanoi mi nun kallistuva n esi kunnan pu olelle
sikSI, että mieheni on siellä. En sitä kielläkään. Pä inva stoin. olisi pitänyt si lloin jo paljon enemmä n kallistua si nnepäin. Sillä sitä tietä. kaikista virheistä huolimatte . tehtii n
ol eellis inta työtä porverlston vallan kukistamiseksi.
J o näiden esimerkk Ie n pohjalla voi se lvästi havlIita sen
kak s lnai s uud e n, m4kä meillä vallitsi. Toine n elin päätti, toinen harasi vastaan. Ei IIptysti kaikissa kysymyksissä. Mutta
kun pääkysymyksissä oli eri mielisyyttä, hidastutti se toiminta a ja epäilemättä vlllkuttl haitallisesti vallank umouk sEn kul kuun.

Mutta missä vika, että ",Iin oli? Sitä emme _silloin huomanneet. Nyt jiHkeenpäin se on selvinnyt.
Syy 011 Siinä, että SU,Jmenkln vanha sosialidemokraattinen
puolue oli, kuten tov. Stalin sanoo, .pikkuporvarillisten a io
nesten blokki~. Helmikuun vallankumouKsen jälkeen vallankumouksellistul puolueen jäsenistön proletaarlnen osa verrat·
taln nopeassa tahdissZl. Ja n ämä vallankumoukselliset työläisainekset liittyivät puna kaartiin. He toimivat usein omin päin, pieninä ryhminä. Milloin sosdem puolue ei antanut tukea heidän
toiminnalleen, toimivat he ItsealotteellisestL He vangltslvat
vastavallankumouksellisia, järjestlvät takavarlkointia ja hyökkäysretklä maa se udulle parttlsaanijoukkojen tapaan. Näitten
tekojen johtaminen ja edelleen kehittäminen olisi epäilemättä kuulu nut puolueelle, mutta kun vallankumouksellista
puoluetta ei ollut, niin vallankumoukselliset joukot toimivat
useasti ilman johtoa.
Mutta 'sosdem puollleeseen kuului vielä joukko pikkuporvarillisia ainekSia, joissa opportunisml 011 hyvin syvälle juurtunut.
Sella isia olivat - paitsi varsinaisia pikkuporvareita, käsityöläisiä y.m . - byrokratisoltuneet ammattiliittojen, osuustoimintajärjestöjen toimitsijat, eduskuntaryhmän jäsenet, sanomalehtien
toimittajat y.m. Näm ä olivat enimmäkseen rauhZlllisen toiminnan Ihmisiä. He olivat tottuneet Istumaan enemmän tai vähemmän huomattavilla virka- ja tolmlpaikollla . Heitä ei Innostanut
vallankumouksellinen toiminta porvaristoa vastaan. He olivat
mieluummin sovinnossa sen k.!lnssa. Heitä kannusti halu saada
aikaan pIeniä· parannuksia. IlseeIlinen toIminta oli heIstä suo·
rastaan pelottava.
Mutt.!l nämäkin ainekset joutuivat vallankumeuksen eteen
ja se pakoitti heidät tekemään jotain. Monet niistä suorastaan
jarruttlv.!lt vallankumoukselliste n toimenpiteitten toteuttamista.
, Tässä siis Ikäänkuin kaksi Siipeä siinä ryhmittYIT.ässä,
joka muodosti puolueen. Viipurissakin oli havaittav issa eri
ryhmityksiä. Eslm . ~ Työ"·le hden silloinen vastaava toimit·
ta ja, Eevert Huttunen ja suurin Osa lehden hallintoon kuu ·
I~via: Eino Pusa, Juho Vuoristo y.m. edustivat maltillista,
oikelstolalssuuntl!l!. Oli keskustala isia kln, jotka heiluivat sin·
ne tänne. Niitä 011 kunnall isjä rjestössä, työväen eduskunnassl! y.m. joht.!lvlssa elimissä. Ja s itte n 011 vasemmistolaisIa, jotka ryhmlttylvät punl!kaartilaistolmlnnan ympärille.
Näitä punakaa-rtilais.!llneksi a edustivat pääl!slassa eSikaupunkien työläiset.
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Tälla1s,.en kokoomuksen muodostivat ne Ihm iset, joitten
piti lähteä tavalla tai tolselli!l toimimaan va ll ank umouksen
alkaessa . Työväen järjestöje n eduskunta oli jo aikaisemmin
valittu. Se ol! myöskin kokoomus nii stä virtauksista, mitä
jä rje stÖissä oli olemassa. Pun akaartin esikunta oli sensijaan
kokoo npantu n iistä, jotka työväen keskuudessa tunnettiin
enem män tai vähemmän vallankumoukselIIsiksi. Silmällä pidettiin myöskin sitä, kuka oli saanut jonkinlaista sotilaallista
kpJlluutusta Suomen aikaisemmassa sotaväessä.
Mitä puuttui? Puu ttu i keskitettyä johtoa. Puuttui puolue,
joka olisi ohjannut. Vallankumouksellinen tilanne ja joukkojen nousu 101 omat elimensä , niin työväen eduskunnat
Uonkln lalset neuvostot) ku in työväen kaartltkln. Mutta ne
toimivat enemmän alkuvolmaisesti Ilman vallankumouksellisen puolueen johtoa. Siksi oli nIIden -toim innassa virheitä,
puollnalsuutta ja kaksi nalsuuttakln.
.
Jos olisl ·ollut kommunistin en puolue tai va ik kapa ryhmäkin, nlin se olisi suunna nnut toim in nan toisIIn uomiin. Työväen edusku nn at, jotka olivat valittuja elimiä, olisi pitänyt
ni iden sisällä tapa htuvan taistelun kautta muuttaa vallankumoukselllsemmlksl. Taistelua tällaisen toiminnan puolesta
olisi pitänyt käydä myöski n työväen järjestöissä ja kaikissa
niis sä järjestöissä, jotka lähettivät edustajiaan työväen eduskuntai!ln. Nä in olisi voitu yaikuttaa niide n kokoon panoon,
muodostaa niistä todella sellaisia elimiä kuin vallankumouksen kehittäm ine n va i!lti. Järjestöt olisivat sIIs ·voin eet, ja
niiden olisi pitänyt, joko evästää edustajiaan ja vaatia niiltä
evästysten täyttämistä tai kutsua pois ne edustajat, jotka
eivät vas tanneet valitsijal nsa vaati muksia . J a si1loin olisi
nämä val~ankumouksen elimet, nIIn työväen edusku nnat kuin
pun akaarti n esikunnatkin, voitu puhdistaa sisäisen taistelun
kautta tarkOitustaan vastaaviksi. Tämä taistelu oli si ollut
taistelua eri virta usten välillä sosdem puolueen sisäl lä . ja
tämä tl1lstelu olisi kasvattanut vallankumo uksellista sivustaa,
sitten eroittaen sen eri puolueeksI. Mutta näi n ei tehty; ei
osattu tehdä. El ollut bolshevikkeja, jotka olisivat site n asiat
ajaneet. Kommunistinen puolue olisi kulkenut joukkojen
edellä ia nä yttänyt niille tietä ja tehtäviä. Se olisi orga nisoinut joukot suorlttamt'lan niitä tehtäviä, jolta proletaarisen
vallankumouksen menestyminen vaatii. Näin ·olisi vältetty
eri laitosten ja eril aisten va!lankumousellnten kes kinäiset
ki nastelut, jotka olivat vallan kumoukselle v8l arallisia .
Nämä muutamt'lt piirteet valla nkumoukse.mme kahden
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tärkeän elimen toiminnasta esitän opetukseksl vastaista toimintaa varten. Bolshevismi, Venäjän vallankumouksen koke mu kset, ovat meille opetta neet, että kaksina!suus on vallankumouksen tuho. Proletaarisen vallankumouksen onnis-

tumisen välttämätön ehto on ~ohdon keskittäminen yhtenäise n kommunistisen puolueen käsiin.

Lyyli Latukka.
Leningrad 16. 1. 1928.

Puna kaarti n taistelut Va rka udessa 1918
Varkauden punakaarti taisteli sitkeästi valkoisia vastaan. ja

vasta pitkien taistelujen jälkeen antautui suuren ylivoiman
edessä. Kun näistä taisteluista on kovin vähän kirjoitettu. niin

lienee syytä hiukan tarkastella niitä läh e mmin.
Varkaus on teollisuuskeskus Savon sydämessä. Siellä on
teollisuuslaitoksia, kuten massa- ja paperitehdas, saha. konepaja ja joukko muita metalllverstlllta sekä pienempiä puusepänverstaIta. Työväestön lukumäärä nousi tähän alkl'lan useisIIn tuhansii n.
Varkauden ympä ristön asujamlsto oli suurelta osalta köyhää
talonpoikaisväestöä. VllSt~ etempän ä 011 suuria maanomistajia.
Pientalonpoi kaisto eli osaksi palkkatyöstä. etupäässä metsätöistä saaduilla tuloilla.
V. 1917 aikana työp<>.:lkat ja työväestön elinehdot yleensä
jatkuvast i lask ivat. Ositta in oli työttömyyttä. Plentalonpolkaiston asema oli myös huono, sillä metsätöitä oli vähän, joten
seki n joutui kärsimään työttömyydestä. Tältä pohjalta sitten
lähtikin yleinen tyytymäUömyys he rrakomentoa v1!lstan n. Tietysti yleiset ta pflhtum1!lt kautta Suomen 1!Intolv1!lt työväestö n
alkuvolmaiselle liikkeelle uutta v8 uhtla. Luokkavastakohdat
olivat kä rjistyneet huippuunsa , koht1!lan, jossa täytyi tuIJa mu rros. Se tuli kin m arrask uun suurJakossl'l , jolloi n velta aslal1isesti sii rtyi työväestön järjestöille.
Työväestö ol i Varkaudessa suurelte osalta sosdem puolueessa ja ammetl1lisesti järjestäytynyttä. Tietysti 011 huomattava
jo ukko järjestymätöllltäkin työväestöä, varsi n kin Varkauden
ympäristössä maaseudulla. Ku n, kuten sllnottu. valta rnllrraskUUSSll sIIrtyi työväen järjedöl\1e, niin järjestymätön työväestö
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jäi vallankäytön ulkopuolelle. Myöskään köyhä talonpoikaistoei joutunut ottamaan osatt. valla nkäyttöön. Se oli suuri virhe ..
sillä melkoinen osa työtä tekevää väestöä jäi täten proletariaatin diktatuurin eli mie n ulkopuolelle.
Suu r I a k k o. Se o li kautta Suomen tapahtuva työtätekevän väestön valtava nousu vallitsevaa sartojärjestelmää
vastaan. Sellainen teollisuuskeskus kuin Varkaus ja sen ympäristö ei tietysti jäänyt tämän joukkoliikkeen ulkopuolelle. Heti.
suurlakon puhjettua nou si Varkaudenkin työväestö myrskyn
tavoin. Ympäristön köyhä talonpoikaisto asottl työväestöllemyötätuntoa sen taistellessa herrakomentaa vastaan. Köyhä
talonpoIkaista, varsinkin torpparl- ja möi<kiläisväestö, oli valtava reservi työväestöllä sen taistelussa. Tosin Varkauden työ. väestö ei osannut sitä käyttää hyväkseen siinä määrin kuin
oliSi ollut mahdollista.
Suurlakon alettua työväestö muodosti .jä rjestö kaartln U , jo nka miesvahvuus 011 30-35 miestä, aseistuksena työväestön
oma-alotteisesti hankkimat taskuaseet. Kiväiirejä ei ollut. J 2! fjestökaartiin eivät päässeet muut kuin järjestyneet työläiset,
joten se sulki suuren työlälsjoukon työväestön taistelujärjestön
ulkopuolelle.
Suurlakon aikana syntyi järjestökaartin ja palkkakunnaJl<
poliisin kesken jonkilaista kahnausta, joka sitten ke h ittYi avoimeksi taisteluksl järjestökaartin ja poliisin väHlI2! . Nämä kaks i
järjestysvaltaa - porvarill i nen poliisikomento ja uusi työväen
miliisl -e ivät sopineet yhteen. J a oli selvää. että se johti
avoimeen esiintymiseen. NUn kävikin suu rlakon aikana .. Tässä
en simmäisessä Varkauden työväestön aseellisessa taistelussa
tuli poliiSi komento hävitetyksi noin 4 kuukauden ajaksi. Tässä sivumennen voidaan vielä mainita, että Varkauden silloine n
poliisipäällikkö, Anttila, (tunnettu työväen pyöveli) haavottui_.
Järjestökaartin ajaessa takaa pakenevia poliiseja, kaatui Anttila
kentälle. Järjestökaartin m iehet luulivat hänen kuolleen ja jättivät kentälle , jatkaen edelleen to iste n polii sien taklla·ajoa.
Mutta herrat kai olivat nähneet Rnttila n ka at um isen, ja silläaikaa kun järjestökaarti ajoi poliiseja takaa, olivat he RnttilzlO
korjanneet. Ja vasta Varkauden lopullisen antaantumisen aikana
osottautuikin , että samainen poliisipäällikkö eli, ja tällöin hän
oli eräs valkoisten joukkoje n komentajia ja Varkauden t~' öläiS -'
ten teurastajia.
Samaan aikaan kun poliisi pakeni pois Varkaudesta, alkoi
porvaristo myös poistua. Tosin o sa tehtailijo ista jäi vielä entisiin toimIIn, pitäen jonkin aikaa tehtaita" n k äy nnissä. Vasta-
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varsinaisten etelässä käytyjen taistelujen jälkeen
jälelJäollutkln porvaristo muutti poIs Varkaudesta maaseudulle,

·~ nslmmäisten

omiensa luo. Ja siel!ä se aikoi kaikessa rauhassa järjestäli
aseellisia joukkojaan, suo jeluskuntia. Tosin 011 porvaristo jo

aika isemmin käynyt suojeluskuntla järjestämään, mutta nyt se
alko i järjestämistyönsä erikoisella touhulla. V2Irkeudessa se ei
saan ut suojeluskuntaa järjestetyksi ja siksi se plIkeni etemmäs

maaseudulle. Siellä se tapasi varakkaan talonpoikalstan ja
miks'el myös ostin köyhääkln talonpoikaistaa. Työväestöllä ei
-ollut sellaista johtavaa puoluetta, joka olisi selvästi nähnyt
maaseudulla olevan vallankumouksellisen proletariaatin valtavan reservin merkityksen ja näinollen se jäi käyttämättä
. 'Proleta ri aatin hyväksI. Porvaristo tämän voima n hyvin ymmärSI
ja osasi sitä käyttää työväestöä vastaan . 5-6 porvaria otti
järjestökaarti .panttivangiksl\ ja he olivat Vl!lOklna ainl:l Var·
kauden lopulliseen antautumIseen asti.
Tammikuulla etelässä tapahtuneiden ensImmäisten taistelujen jälkeen järjestökaartI reorganisoitiin (uudestl järjestettiin) ja uusi taistelujärjestö sai nim en. Varkauden punakaarti- .
Punakaarti valitsi keskuudestaan esikunnan, päällikkönä tov.
Matti Rutlo ja rintamapäällikkönä Pietikäinen. Punakaartin
/Tungon muodosti "kuolemankomppania ", 92 miestä. ~Kuole
, mankomppanla~ oli vapaaehtoisuuden perusteella koottu roh_' keimmlsta, päättäväisimmlstä ja tletolslmmlsta taistelijoista.
Punakaartin miesvahvuus järjestökaartin uudelleen järjeste' Iyn aikana 011 noin 120 miestä. Käytyjen taistelujen kuluessa
' punakaartln mlesvllhvuus kasvot. Varsinaisten taistelujen aikana
miesvahvuus oli no in 250-300 tatstel ijaa, aselstettuna 86 kl·
vääri llä ja taskuaseella. 05." oli aseettomina ja he suorittivat
patroonain lat."usta, sillä patroon!." ei ollut ja ne täytyi Itse
, -valmista.".
Punakaartista voitiin aseist."a al noastal:ln .kuolemankomppanla · venäläisiltä saaduilla aseilla. Osa punakaartIsta aseistettiin metsästyskivääreillä ja taskuaseilla sekä pommeilla.
Venäläinen sotaväen osasto. 86 miestä. 011 haluton taistelemaa n ja pyynnöstä se luovutti aseensa punllkallrtille .

f.

..

Pu nakaarti toiminnassa.
Helmikuun alkupuolella olivat lahbueiden voimat V ~ rkauden
' ympZiristössä verraten heikot ja huonosti aseistetut. Pieksämäen suojelus kunta 011 va lkoisten vahvin joukko ja se ol!
:28

rautatien solmukohdassa. PUnllkaartln joukkoja ei ollut lähem pänä kuin Kuopiossa. Varkauden punakaarti pyrki yhteytee\ll
Kuopion punakaartin kanssa. Tätä si lmälläpitäe n' Varkauden.
punakaartin esikunta päätti lähettää n . 20-25 miestä käsittä ~ ·
viin joukon Pieksämäelle ja edelleen Kuopioon aseita hakemaan . Tämä tapa htui helmikuun alussa.
Punakaartin jouk ko, tov. Pietikäinen komentajana, lähti
aamull a junalla Pieksämäelle (punakaartIlla oli juna käyteUä··
värtii). Matkall a joukko poikkesi useissa kylissä rautatien varrella, sillä e i ollut mitään varmuutta, oliko siellä valkoisilla
joukkoja. Osottautul. että näissä kylissä ei valkoisia 01lut- 0
J oukko takavarikoi kylissä jonkin määrän metsästysaseita.
Kylistä tarjoutui maa- ja metsätyöliilsiä kaartiin, mutta heitä
ei otettu, sillä ei ollut aseita mil lä aseista a, ja ell ntarvetil2! nn e
oli va ikea.
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Puna kaartin joukko jatkOI edelleen matkaa Pleksä mäkeät
kohden. Pie ksämäen ja Siika mä en pysäkklen välillä tuli vas··
taan veturi kovalla vauhdI lla. Meidän veturi mme ja Pieksä m äeltä tuleva veturi törmäsivät vastakkai n. Meidän ju na mme
säilyi vloittumattomana, mutta Pi e ksämäeltä tullut veturi, joka
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<011 klvillä lastattu (valkcisten lähettämä ilman konee·nkäyttä ·
jää), meni murskaksi. Samanaikaisesti kuin yhteentörmäys ta·
pahtui, alkoivat valkoiset ammunnan kummaltakin puolelta
.autatietä, metsästä. Ne olivat asettuneet väijyksIIn. Rmmunta
kesti noin ~ tun tlZl. Meillä ei ollut tietoa lahtareiden voimista.
Punakaartin joukko peiääntyl takaisin Varkauteen, mleshuk·
kaa kärsimätte.
Näin päättyi Varkauden punakaartin ensimmäinen retki.
MItä virheitä tässä oli?
1) Puuttui tiedustelu. 2) Puh elInyhteys jäi rIkkomatta, joten
'Valkoisille jäi mahdollisuus pitää yhteyttä puhelimen avulla .
.3) Olisi tullut päättävästi jatkaa hyökkäystä Pieksämäelle,
vallata se ja puhdistaa valkoisista.
V a r k a u den p u l'J a k a a r t I n (e t k 1 Jo r 0 i s II n. Täm ä
·on toinen retkI. Se tapahtui vähän myöhe'mmln kuin Piek sämäen retki.
Punakaartin esikunta laati suunnitelman retkeä varten. Mel.dän tiedustelumme saamie n tietojen muk!lan piti valkoisten
~eskittyä Joroisten kirkolle. Luulimme heidän valmistavan
hyökkäystä Varkauteen ja siksi esikunta päätti koettaa voimiaan tehdasalueen ulkopuolella. Suunnitelma edellytti, että
joukkomme, noin 20-25 miestä .kuolemankomppanlasta - , lähtee junalla Huutokosken kautta Joroislln. Retki onnistui Huu·
tokoskelle asti hyvin, mutta kun junamme pysähtyi asemalle,
niin aseman itäpuolelta kuu lui useita laukauksia. Punakai!lr'
tilaiset saivat komennuksen poistua junasta ja vastata tuleen.
-.osasto avaslkln tulen valkoisia vasta!!n. Valkoiset pakenivat.
Todennäköisesti heitä 011 pieni joukko. Joukkomme jatkoi
matkaa edelleen. Saavuttuamme Joroisten !!semalle jätimme
joltakin miehiä vartioimaan junaa ja pääjoukko lähti kirkon'kylään .' Kylässä syntyi taistelu , joka kesti noin tunnin verrAn.
Valkoiset pakenivat ja me jäimme kirkonkylän herraksI. Illalla
>osastomme lähti takaisin Varkauteen, jättäen kirkonkylän
mlehlttämättä.
Tähän ",Ikaan ei tällä rataosalla vielä ollut valkoisi1la suu·
rempla joukkoja keskitettynä. Ja eteläänkään ei kuletettu
sanottavammin joukkoja.
Tämä retki uudelleen paljasti meidän tiedustelumme heik-koud e n. Toiseksi - kun olisi pitänyt järjestää vihollise n takaa-ajo, niin se jätettiin suorittamatta, joka oli mitä suurin
virhe. Taaskin jäivät puhelinltnjat rikkomatta. Uusittiin Piek·
sämäen retken virheet.
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Rantasalmen retkI.
Rantasalmi on pitäjä n. 30 km. VlIrkaudesta etelään. Lahtarit harjoittivat terroriaan Rantasalmellll. Siitä oli seurauksenl!l,
että huomattava määrä työläisiä siirtyi Varkauteen . Punakaarti n esikunta lähetti tiedustelun ottamaan selvää lahtareiden
majotuksesta ja joukkojen suuruudesta . Tämä tapahtui Joroisten retken jälkeen el i 2 vilkkaa ennen Varkauden lopullista antautumista. Tä llä l(ertaa lahtarlt pidätt ivä t 2 tIedustelijaamme. Pelkäsimme heidän joutuneen kidutuks en alaiseksI.
Lahtarit ampuivat heidät.
Punakaa rtin esikunta valmisti suunnitelman Rantaslllmelle
hyökkäystä varte n. Ti edossa olI, että lahtareita oli majottuneena R<:Intasalme lJe, mutta tarkkaa majoltuspalkkaa ei tiedetty. Vl!lsta matkalla selvisi, että lahtarit olivat majottuneet
Sopasen hoviin; osa oli pääkartanossa ja toinen osa slvukartanossl!l, 112 km . pääkartl!lnosta.
llJaJla klo 10 kutsuttiin "kuolemankomppania" kokoukseen ,
missä selitettiin tilanne ja määrättiin 20 miestä lähtemään
Rantasl!llmelle aamullll klo 4 hevosten kanssa. Enempää esi31

kunta ei voinu t lähettää miehiä, koska pelkäsi että lahtarit
voivat millä hetkellä hyvänsä hyökätä Huutokoskelta Varkauteen.
Aseistuksena a nn ettii n miehille kiväärit Ja 15 patroonaa
mieheen sekä jokunen määrä räjahdysainetta.
Punakaartin joukko lähti matkalte. Kaiklllll miehillä oli halu
päästä taistelu un. PuhuttIIn , että jok'ikise n kuulan tulee sattUli maaliin, koska. on vähän patrooneja.
Noin 25 km. ajoi mme yhtämittaa , Ilma n että olisi sattunut
minkäänlaista häiriötä . Matkalla li itty i punai ste n joukkoon
6~7 työläistä. Tieduste lu lähetettiin vasta pysäh~yspaikasta.
Samalla kaikki miehet kome nnettiin pois relstäja loppumatka
men tii n marssimalla. EnsImmäiset tied uste lljat, saapuessaan
1 km . päähän hovlsta, niinsa not uIle "ku nniaportiUe, jossa
sijaits i pieni torppll, tapllsivat 2 aselsteUua lahtllrla. Ne lähtivät kiIreenvIlkkaa hov ia kohden. Matkaan liittyneet työläiset
antoivat tarkan se lostuksen hovIn rakennuksista. Se n perustee lla tov. Pietikäinen, jouko n pää ll ik kö, valmisti su unnitelman
hyökkäystä varten hovii n. Sen mukaan miehet jaettiin kahteen
osaan: 1. osan tul i hyökätä hovin pää rakennukseen ja 2. osan
hovin sivu karta noon. Jouko n jako s uoritettii n ~kunniaportilla".
Lähestyessä mm e hovin näköpiI riä avasivat lahtllrlt vastaam me
ankaran kivääritu le n. Maasto 011 aukea. Komentaiam me, tov.
Pietikäinen , komensi silloin joukon rynnäkköön määräten, että
oli vallattava hovin kiviaIta. Joukkomme vastasi Jahta reiUe n
tulee n, mutta se piti pia n keskeyttää, sillä katsoimme turhaks i ampUa vählä kuullamme hovi n klvisll n talli·. navetta - ja
meijeriraken nu ksiin, joihin Ja htarit olivat majottun eet. Pidimme
pienen sotaneuvottelun. Päätökseksi tuli, että jatkamm~ hyökkäystä hovin kivina . . ettaa vastaan. Tämä hyö kkäys onn istui ja
lahtarlt perääntyivät kiVi navetasta. J oukostamme haavotlul
yksi to .... eri. Lahtarit joutuivat nyt hovin pää raken nu kseen,
mikä oli puusta rakennettu. Tila nne tuli punakaartilalsjoukolle
ed ullisemmaksi kuin mitä se oli aikaisemmin. Lahtarit ampu ivat vimma tusti, si llä he näkivät ilmeisesti häviÖn. Punak2lart i'
laisjoukon komentaja, tov. Pietikäinen, antoi määräyksen hyökätä päärake nnu kseen ja vallata se. Hyökkäys s uoritettiin na ·
vetta rakennuksen suojassa, kahden puolen navettaraken nusta.
Hyökkäys onnistui aivan suu nnitelman mukaisesti; osa lahtarelsta antautui ja suurin osa pakeni. Punllkaartln joukko oli
kartanon herrana. LahtarJt jättivä t jälkeensä 5 kaatunutta,
jou kossc: heidän päällikkönsä pahasti hllavoittuneena. Saaliiksemme jäi jOltakin kiväärejä ja sairasta rpeita.
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kunta ei voinut lähettää miehiä, koska pelkäsi että lahtarit
voivat millä hetkellä hyvänsä hyökätä Huutokoskelta Varkau teen.
Rseistuksena annettiin miehille kiväärit Ja 15 patroonaa
mieheen sekä jokunen määrä räjahdysainetta.
Punakaartin joukko lähti matkalle. Kaikilla miehillä oli halu
päästä taisteluun. Puhuttiin, että jok'ikise n kuulan tulee sattua maaliin, koska on vähän patrooneja.
Noin 25 km. ajoi mme yhtämittaa, ilman että olisi sattunut
minkäänlaista häiriötä. Matkalla liittyi punaisten joukkoon
6- 7 työläistä. Tiedustelu lähetettiin vasta pysäh~yspaikasta.
Samalla kaikki miehet komennettiin pois relstäja loppumatka
mentiin marssimal la. Ensimmäiset tiedustelljat, sa a puessaan
1 km. päähän hovlsta, nIIn sanotu Ile "kunniaportille , jossa
Sijaitsi pieni torppel, tapaSivat 2 aselstettua lahtarla. Ne lähtivät kiireenvilkkaa hovia kohden. Matkaan liittyneet työläiset
eIntoivat tarkan selostuksen hovin rakennuksista. Sen perusteella tov. Pietlkäinen,joukon päällikkö, valmisti suunnitelman
hyökkä ystä varten hovlln. Sen mukaan miehet jaettiin kahteen
OSllan: 1. osan tuli hyökätä hovin päärakennukseen ja 2. osan
hovin sivu kartanoon. Joukon jako suo ritettii n ~kunniaportllla".
Lä hestyessämme hovin näköpIIriä avasivat iahta rlt vastaa mme
ankaran kivääritule-n. Maasto oli aukea. Ko mentaj llmme, tov.
Pietikäinen, komensi s1l10ln joukon rynnäkköön määräten , että
011 vallattava hovin kiviaita. Joukkomme vastasi lahta reiUen
tuleen, mutta se piti pian keskeyttää, sillä katsoimme turhaksi ampua vählä kuullamme hovin klvislln tllllj·, na vett a- ja
meijeriraken nuks iin, joihin lahtarlt olivat mejottuneet. PidImme
pIenen sotaneuvottelun. PäätökseksI tuli, että jatkamm~ hyökkäystä hovin kivinavetttla vllstaan. Tämä hyökkäys onnistui ja
lahtarlt perääntyivät kivinavetasta. Joukostamm e haavottul
yksi toveri. Lahtarlt joutui vat nyt hovin päärakennukseen ,
mIkä oli puusta rakennettu. Tilanne tuli punakaartllalsjouko1!e
edullisemmaksi kuin mitä se oli aikaisemmin. Lahtarit ampuivat vimmatusti, sillä he näkivät ilmeisesti häviÖn. Punakaart ilalsioukon komentaja, tov. Pietikäinen, antoi määräyksen hyökätä päärakennukseen jtl vall ata se. Hyökkäys suoritettiin navettarakennuksen suojassa. kahden puolen navettarakennusta.
Hyö kkäys on nistui aivan su unnitelman mukaisesti ; osa tahtarelsta antautu i ja suurin osa pakeni. Punakaartin joukko 011
kl!lrtanon herran a. La htl!lrlt jättivät jälkeen sä 5 k-aatunutta.
joukossa heidän päälJikkönsä pahasti haavoittuneen/!. Saaliiksemme jäi Jo itakin kiväärejä ja sairastarpeita.
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Taistelun kulusta sivurakennuksessa emme S21 aneet mitään
tietoa. Puuttui yhleys. Kuului ainoastaan ankaraa ammunt21a .
f\ikomuksena oli, että joukko lähtee tovereiden avuksi, mutta
siltä I!Ilkeesta piti luopua , sillä Vl!lrkaudesta tuli ratSl!lsteen
lähetti, joka toi tiedon lahtareiden hyökkäyksestä Varkauteen
Lehtoniemen puolelta. Pää kl!lrtanon mlehittäneestä joukosta
lähetettIIn talstelev2lln tovereiden luo lahetti, joka vei heille
perääntym lsmää räyksen, kokoontumlspaikkana .kun nlaportti -,
jossa olivat hevosemme.
Er olisi ollut epäilystäkiiän siitä. etteivätkö toverit olis i
voineet vallata sivukl!lrtanoa, sillä taistelua käytiin jo sivurakennuksissa. Mutta ei ollut alkaa, sillä oli jouduttava lyöm ään
takaisin VlIrk a uteen hyökänneitä lahtåreltll. SIvukarta nossa tapahtui huvittava tapau s. Kartanoa lähestyi pienempi lahtarljoukko. jonka tarkoituksena tietysti 011 yhtyä kartanossa ole·
viin lahtarelhln . Kartanossa olevat lahtarlt eivät tienneet heidän tulosta a n, vaan luulivat heitä pu n lkelksl ja avasivat tulen
heitä vastaan . Nyt tämä l2Ihtarijoukko joutui sekä punaisten
että m yös lahtareiden tulen alle. Joukosta kyllä kuului huu toja: .Elekee ampuko. Myö ollaan Heinäveen suojeluskun tao·.
Joukkomme kokoontui. kunnillportIlle . Lähtiessämme sieltii
räjäytimme vahtitorpan ilmaan. f\jolmme hevos"illa kohden
Varkautta täyttä ravia. Matkalla polkkesimme muutamiin talOihin, joista otimme lIsähevos ia. Joukkomme lähestyi Varkautta jän nityksellä. Varkaudesta kuuluva ammunta lisäsi vain
vauhtlamme. Vaikka olikin nälkä jtl väsymys, ei se näyttänyt
haittaavan. Joukkomme saavuttutl työv. yhd. talon pihalle
jaettiin meille patroonla tlllstelua varten . Joukkomme komentllja, tov. Pietikäinen, piti lyhyen puheen, jossa huomautti.
että lahtarlt on lyötävä, että helliä ei ole oikeutta tutla Varkauteen sillOi nkaan, kun emme ole kotosalltl.
Tilanne oli tällöin seu rallva. LlIhtarlt hyökkäsivät yhdeltä
suunnalta , Lehtoniemen puolelta. Heidän mlesvahvuute nsa 011
noin 250 miestä , kiväärell lä aselsteUuna (luku ei ole tarkka) .
Punakllartln voimat olivat taistelun 1I1kaessa noin 40 kivääreillä aselstettua miestä, sillä vain osallll oli varustuksitl. Tämä
40 miehen joukko pIdätti tuota lahtarljoukkoll niin kauan ,
kunnes saapui apujoukkoja. Loppujen lopuksi taisteluun otti
osaa kaikkillan noin 70-75 .kuolemankomppanian - talstelijlla.
Taistelu 0'11 hurja . Pun aIset puolustautulvat senkarJllisestl moninkertaista lahtarijoukkoa vastaan, Ja kestivät. Lahtarien 011
pakko perääntyä punllkaa rtl n vastahyökkäyksen edessä. Tosin
Prolet. valluk. tl ntlmllta. _ S
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lahtarlt pitivät sitkeästi asemistaan. Punaisten 0[1 taisteltava
jokaisesta sadasta metristä. Lahtarit huomasivat. että todellakin oli kova kovaa vastassa. Lahtarit pakolttivat erään tyäMerk kiC/1
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[§isnalsen juoksemaan kuulasateessa punaisten puolelle, yrittäen siten keskeyttää punaisten ammunnan. Li1htarlt oliv~t
uhanneet ampua hänet, jos eivät punaiset keskeytä ammuntaa. Nainen, punaisten kehoituksesta, heittäytyi pitkälleen.
Lahtareiden lopullisesti peräännyttyä nainen jäi punaisten
puolelle elävänä. Lahtarlt pakenivat hevoslllaan täydellisessä
epäjärjestyksessä Joroisten kirkolle päin. He: Jättivät jälkeensä
toistakymmentä kaatunutta. Silminnäkijän kertoman mukaan
oli heillä kuormlssaan kaatuneita ja haavoittuneita. Punaisten
puolelt21 ketatul 3 miestä ja haavoittui 5_ Kulunut päivä 011
.kuolemankomppanlalle" kunniakas taistelujen päivä. Se
antoi punaisille hyvän taistelukouluutuksen.
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Lopputaistelut Varkaudessa ja

puna~aartin

antautuminen

Punakaartin lopull inen antautuminen tapahtui he lmlk. 21
pnä. Näissä talstelulssel kamppalltiln s'anan täydessä merki·
tyksesseI elämästä ja kuolemasta. Varkauden punakaarti ia
etenkin .kuolemankomppanla" joutui niissä osoittamaan kun·
tolsuutltl an . VIImeistä myöten käytettlin kalkki puntlktlartln
aseet. Omatekoiset pommit, kivääri patruunat ja metsästyspys·
syihin valetut kuulat tekivät suu rta tuhoa lahtarien riveissä.
Kai keksi harmiksemme emme selaneet Itsetekemäämme tykkiä toimimaan. Lahtarien miesvahvuus näissä vIImeisissä taisteluissa 011 no in 1000 miestä.
Helmlk. 20 p:nä aamulla klo 9 aikeleIn .lImestyl lelhtarlen
juntti Lehtoniemelle, räjäyttämämme rautatiesillan taa kse, ja
sIItä taholta odotimme lahtarlen hyökkäyksen tuleva n. Kl!llkkl
odottivat jännityksellä. kumpi puoli ratkaisee tu leva n tl!llste'
lu n. Luulimme ensin, että la htarlt hyökkäävät vain yhdeltä
suunnalta, .m utta osottautulkln. että olimme piirltettyjä. Puolus·
tusllnjamme kulki: Varkauden tehtaat - ympärlstökylineen,
joten vähäin volmellmme 011 tllussa pakko rajoittua pienemmälle
alueelle, varmemmin tellstellaksemme. Klo 10 aam ulla alkoi·
vat lahtarlen konekiväärit yhtä·alkalsestl papattaa joka suun·
n ellta, mikä o li heillä merkkinä yleisee n hyökkäykseen. Ensimmäisen päivä n tll.istetut olivat hyvin ankarat ja tu li ei lak.!lnnut Iyhyekslkään ajaksI. Seuraavlma pä ivä nä 011 meidän pak·
ko jättää Lehtoniem i lahtareille ja peräytyä Varkauteentapellen joka tuumasta. Yöllä oli tuli jonkin verran lalmeampaa. Seuraavaa n aamuun oli puolustuslinjamme supistun ut
noin 3 km. ympyrälseen renkaaseen . Päivän valjettua jatkui
ta istelu taasen entisellä anka ruudella, Taistelun jatkuessa tol~
se na päivänä noin klo 4 IIttIpäivällä alkoivat lahtarlt ampua
tykeillä ja sii rtyivät rynn äkköön. Tätä me emme enää kestä·
neet, vaa n peräännyimme mtlssatehtaaseen, mihin jo edeltä päin oli komennettu .kuolemankomppania-. SivIi lIväestöä oli
ankarasti kielletty tulemasta tähän kauhu n palkkaan, mutta
kie llosta huolimatta tuli si nne myöskin huomattava joukko
naisia ja lellpsla , jotkl!l JuottlVl!lt punakaartlmme aseellisee n
volmlllln. Klo 6 illalla olimme jo Ilnnoltuksessamme massa·
tehtMssa, osan punakaartll!l anttlutuessa eri paikoissa tehdasa lu eelle.
Nyt a lkoi leikki, joka varm asti hakee vertojaan. "Kuoleman·
komppania- oli Sijoitettu tehtaan eri kerroksiin. F\selna olivlIt
kiväärit ja pommit. Nl!llset jl!l Il!Ipset sijoitettiin tehtaa n alaker3'
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taan. Lahtareille oli eduilista se, että' he saivat keskittää tulensa yhteen ainoaan pisteeseen - tehtaaseemme. Lahtarien
tykin kuulat mursivat suuria aukkoja tehtaan seiniin, mutta
se ei tuntun ut pelottavan työläistaistelijoita. Tuleen vastaslmme lujasti niillä ampuma-aseilla, mitä o li käytettävissämme.
Tyhjät hylsyt täytettiin nopeasti, sillä sotatarveteollisuutemme
011 tässä tehtaassa. Klo 8 aikaa n illalla sytyttivät lahtarit vieressä ol-evan sahan palamaan, nähtävästi siinä tarkoituksessa,
että osaisivat paremmin ampua tehtaan akkunoista sisään.
Muudan lahtarien tykinkuuIIsta 011 sattunut tehtaan veSijohtoon, joten jouduimme kahlaamaan vedessä. Tämä, ka iken
muun lisäksi, aiheutti sen, että olo tehtaassa tuntui helvetillj·
se Itä pauhulta.
'
Katsoimme turhaksi jatkaa taistelua ja näln ollen päätimme
antautua. Nostettiin va lkoinen vaate tehtaan yläkerran akku nasta ulos. f\mmunta lakkasi heti j<1 lahtarit lähestyivät tehtaan seinustalle. Tapahtui nyt, että joku "kuolemankomppanian- miehistä näki lahtareissa hyvän maalitaulun ja heitti
pommin heidän joukkoonsa. Tästä oli seurauksena, että jotkut lahtarit menettivät henkensä . . Lahtarit avasivat kahta kil·
vaamman tulen ja punaiset vastasivat s iihen. Nyt osa .. kuolemankomppaniasta- alkoi vaatia lahtarlen laskemista tehtaa seen, missä suoritettaisiin lopullinen ~ elvltys, toisen OSan taas
vaatiessa antautumista naisten ja lasten takia. Viimeksi mainittu ehdotus tuli hyväksytyksi. Nostettiin uudestaan valkoi ·
nen vaate. Mutta ammunta ei heti lakannutkaan, vaan kesti
vielä noin puoli tuntia . Lahtarien käskystä marssimme ulos
tehtaasta . Pyövelit huusivat: "Rolstot, konnat, ryövärit!" Se
kyllä pani mielet kuohuksiin, mutta olimme voimattomia . Lah tar!t kysell'/ät": .Missä teidän, rolstojen, päälliköt ovat"?" Moni
ryhmämme komentajista ilmll is i Itsensä, ja seurlluksena oli,
että hänet ammuttiin. Seisoimme useita tunteja tehtaan edustalla, lahta rien ulvoessa , sahan palaessa ja veSijohdosta veden
vuotaessa päällemme. Tämä kaikki ja sen lisäksi naisten ja
lasten parkumlnen teki olomme sietämättömäksi.
Sen jälkeen meidät komennettiin yksImiehiseen riviin ja rivin
ku lkiessa otettiin joka kymmenes mies ja ammuttiin. Kun
tämä ' oli toimitettu , marss itettiin meidät kirkkoon. Meidät suljettiin sinne, ja pyövelif huusivat: "Ki rkko tuleen!".
Tätä uhkausta he eivät kuitenkaan panneet täytäntöön. Ne
toverit, jotka lahtarit olivat ottaneet vangiksi kansan keittiössä.
nämä veivät Pirtinvirran jäälle, jossa toimittivat oikean joukkoteurastuksen . Ruumiit työnnettiin jää n alle, mistä niitä sitten
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seuraavana kesänä ongittiin ylös - veden pilaantumlsen
takia.
Lahtarlen kärslmästä mieshukasta tässä taistelussa ei ole
saatu tarkkoja tietoja, mutta yleisesti on sellainen käsitys,
että kaatuneita 011 toista sataa. Punaisten puolella kaatuneista en voi mitään varmuudeIJa sanoa, koska en tunne
yh tää n kaatumlstapausta.

Haavoittuneita sen sijaan 011 noin

kymmenkunta.
Sen jälkeen, kun meidät oli tuotu kirkkoon, järjestettiin

jonkinmoinen oikeusistuimen Irvikuva. Pitkän pöydän ympä-

rille Istuivat tuomarit. Lähiympäristön pltäjlstä oll tullut joukko
isäntämiehiä tekemään tuntemuksia punavankien keskuudessa.
VIImemainitut oli asetettu näyttämölle erlkoisestl sitä varten
valmlstetulle korokkeelle. Teloltustajatketti in useampia viikkoja.
ja kaikki ne toverit, jotka alussa kiirehtivät tutkinnoIle. luullen pääsevänsä vapaaksi, joutuivat ammuttavaksi ilman muuta .
Mitään nim iluetteloita lahtarlt eivät onnistun eet saamaan
käsIInsä. Vahdinplto kirkossa 011 hyvin ankara. Rlttarilla,
saarnastuo llssa. parvekkeella ja muissakin paikoissa oli kiväärimiehiä. Useampana päivänä ammuttIIn kirkossa joku toverelstamme; nämä ampumiset selitettIIn vahingonlaukauksiksi.
Alussa, noin viikon ajan, u hkasivat lahtarit arppua jokai·
sen, jos emme ilmaise, missä päältlkkömme Pietik äinen on.
Komentajamme olimme viimeksI nähneet vähän ennen tehtaan antautumista ja muuta emme hänestä tienneet. Mutta
vaikka olisimme tletäneetkln, niin yksikään mies ei katsonut
olevansa tilivelvollinen lahtare i!le tässä kysymyksessä. Myöhemmlnlah tarlt toivat toveri Pietikäisen alusvaatteislllaan kirkkoon, kulettivat hänet läpi kirkon ja käskivät meidät ilmaisemaan .su urlmmat rikolllset,- .ettei enää vuodatettalsJ viattomien verta". Toveri Pietikäinen yritti pitää jonkinlaista
puhetta, mutta ei kerlnnyt muuta sanoa, kuin että hän ei
oikein ymmärrä mitä tarkoitetaan sanalla rikOllinen, kiJn lahtafit estivät hänet ja veivät pois. Jonkin aikaa sen jiHkeen
tuli lahtariupseerl kirkkoon ja ilmoitti, että pUMkaartln ylipää llikkö ammutaan viiden min uuti n kulutlua. Esikuntapäällikkömme Matti Rutio ammuttIIn Taulumäellä.

5.5.1933.

Eriksson.
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Taistelut Kuopiossa 1918
Taisteluilla Kuopion omistamisesta oli erittäin suuri strateginen merkitys sen vuoksi, että se oli varsin huomattava
työläiskeskus varsinaisen rintamalinjan selkäpuoJella, rintaman
muodostuessa linjalle Vilppula-Mäntyharju. Kuopio oli polittisena keskuksena, jonka lähimpänä tukl~ ja apukohteinil olJ
Varkaus-Leppävirta teollisuustyölä isineen. Maa la iskuntien
työväestö oli varsin huomattavassa määrin vallankumouksellisen
aatteen läpltunkemaa, tyytymätön porvarilliseen järjestelmään
ja valmis ase kädessä toimimaan työväen valJan pystyUämiseksi Suomessa. Toiseksi: jos Kuopio ei olisi tullut voitetuksl taisteluiden ensipäivinä, olisi se tehnyt tyhjäksllahtarien
jo 1917 keväällä laatiman sotasuunnitelman, johon kuului keskise"n radan, Jyväskylän-Pieksämäen radan valtaaminen ehdottomasti välttämättömänä toimenpiteenä sotilasoperatll veja varten. Tätä silmälläpitäen valkoinen hallitus asettIkin erikoisen
huomion Kuopion valtaamiselle, turvatakseen selkä puolensa
ja saadakseen aluetta, josta keräisi mles- ja hevosvolma.a sekä
ruokatarpeita y.m. rintamaa varten. Radan tärkeyden ymmärtää, kun huomIoi sen, että lahtarlt kansalaissodan aikana v.
1918 kuleUivat tämän radan kautta 600 sotIlasjunaa, joissa
saattoi olla 80: kin vaunua yhdessä junassa. Jos Kuopio-Varkaus pOistetaan näyttämölte, ei Kajaanilla, lisalmella, Savon·
lInnalla, Nurmeksella ole suurtakaan merkitystä poliiUis- ja
sotilaallisessa suhteessa. KuopIon, Varkauden ja Leppävirran
tehtailla 011 samoin suuri merkitys konepajoineen ja versta!neen rintaman selkäpuolella.
Nämä edellämainitsemani tekijät asettivat hyvin kärkeväksl
kysymyksen, kuka tulee pitämään hallussaan Kuopion ja Varkauden sekä Pieksämäen-Jyväskylän radl!lO. Kyllä tämä
asia oli selvillä punalstenkin puolella ja 011 samoin otettu
huomioon, mutta sotIlastaito sodan strateeglseen johtamiseen
nähden oli meillä heikko eikä oltu aikanaan riittävästi varustauduttu sotaa varten, kun taas valkoiset olivat siihen veimistautuneet jo edellisinä vuosina, lähettäen miehiä Saksaen
ja valmistaen mobUlsolntlsuunnitelmat läänejä ja alueita varten sekä sotilasesikunnat jo vuoden 1917 aikana. Useissa
kaupungeissa ympäri Suomea ja maaseudullakin järjestivät
valkoiset jo 1917 syksyllä lyhytaikaisia sotilasohjal!lja- ja alikomentajakursseja. Muun muassa Kuopiossa yhdet sellaiset
kurssit päättyivät 24/1 1918 ja uudet alettiin 28/1 1918. Suo-
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jel uskuntl a valkoiset perustivat erittäin aktiivisesti Kuopion

lähipitäjlin, samoin kuin tehtiin muuallakin Suomessa. Huomattava on se petollisuus jll viekkaus, jolla he sitä tekivät ja
rahastlvat. Suojeluskuntla järjestettIIn, opetettIIn sekä rahas-

telWn _vapaan palokunnan" nimellä. Muun m uasslI Kiuruvedellä oli .puoluelsta riippumaton yhteinen palokunta",
Karttulassa pidettii n .vapaa n palokunnan voimisteluseuran"
ni messä sotilasha rjoituksia ja täten peitettiin todellinen tarkoitus venäläisiltä sotilailla . MaaningaJle perustettiin suojeluskunta 12/VllI1917 palokunnan nimellä; SiIlInjärvelle sa moin
3/VIII 1917; Kaaville samoin 1917. Näihin .palokuntlin- värvättll" liittymään moni lla erilaisille perusteilla ja lupauksIIla
sekä houkutuksllla. 011 muitaki n keinoja; muun muassa
Leppävlmtlla perustettiin syyskuussa 1917 .Leppävlrran turvallisuuskunta", johon kuulu i jäseniä alussa kalkista eri puolueistZl. VOimlstelu- ja urheiluseurojen nimen suojassa perustettIIn sotilas- ja opiskeluryhmiä jZl harjoitettIIn sotili!lsoplskeluZl. Kaikilla mahdollisilla keinoilla valkoiset varustautulvat
valtaamaan käsIInsä Kuoplota ja sen lähipaikkakuntia. Perus·
tettiin nelsosastoja sidetarpeiden hankintaa varten, lähetettiin
mieh iä etemmäksl sotlllllsve lmennuskurssellle j.n.e. Aseita
kerättIIn vanhoi sta kätköistä, m.m. Haminalahdessa 011 entisen • VoimaIiitan " 70 kivääriä kätkössä, jotka pantiin kuntoon.
Pohjllln mZlal1e ja etelään lähetettiin miehi ä aseita henkklmalin.
Samaan elkaan, kun vlllkolset olivat näin aktiivisia
sala I s uu des s ft, toimiva t pun aiset järjestäjät hei k 0 s t I
julkisuudessa ja salalsestl tuskin ensinkään.
Lahtarlt järjestivät slIIlelsllll kouluutetu lsta henkilöistä muodostettuja urkki ja- jlll tiedusteluryhmiä. kiiytllvät ap unaan altista
polllslleltosverkostoa, järjestivät kiinteän puhelin kuuntelun
y.m. Joissakin pllllkoln, kun punllkaartilalset yrittivät jot~
kin tOimia. eslm.: aseiden, tarvikkeiden ja räjä hdysaineiden
hankkimiseksi, tuli sIIhe n vlrkZlmlehlstö esteeksi ja puhelemaila esti punlJ lsten aikomukset. Lupauksllli!l, valehtelemisella jlJ käyttäen apumtlln punaisten herkkäuskolsuuttll onnistui valkoisten tehdä heidän a lkomuksensa, tyhjä ksi. Eslm. Pielavedellä SlJmaan aikaan, kun Kuopiossa ]0 taisteltIIn )e Plelaveden lahtllrlt lähettivät tlpua Kuopion valkois ille. ai koivat
punaiset ottaa erää n kauppiaa n ruutIvaraston, mutta esti
nimismies sen välllntulollaan. To inen esi merkki
Vesi!lnnosta. Kun Vesan no n suojeluskuntalalset keräsivät
aseita jlll osoittivat aktIIvisuuden merkkejä hel mik. 4 ja 7 p.
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välisenä alkllnZl, hälyyttäen miehistönsä, 50 miestä joka oli
aselsteUu metsästys- y.m. aselUZI, suuttulvat punakurtilZliset
tästä hälyytyksestä jZl muodostlvZlt kaksisataa miestä käsittävän mielen osoituskulkueen, jokZl vaati, että lahtarien on luovutettava aseensa ja hZljaannuttava. Kun lahtarlt eivät tähän
suostuneet, pidettiin 9 tuntia kestävä kokous, jossa
ann etU i n I ah t.<:I rei II e lup a pitää asee n sa, k u nhan hajaantuvat, ja lisäksi punakaartilaiset
lupaSivat antaa puhelinjohdot olla särkemättä.
(Esimerkki otettu valkoisten klrjolttamastZl kirjastZl .Suomen
Vapaussota 1918·) toinen osa, sivut 476 ja 478). Samansuuntaisia neronleimauksia löytyy muitakin. On mainittava,
että punakaartilaI5-jär.jestöjä kyllä oli perustettu maaseudulle
useita ja olivat ne useassa paikassa rilsuneet la htarlt aseista,
mutta slihenpä se sitten jäikin. Kuopiosta käsin ei kyetty
järjestämään laa japerälstä. suunnIte lmanmu kaista, nopeata
lahtarien nujertamista) ei osattu muodostuneessa tilanteessa
toimia omin päin, ei ymmärretty tilannetta oi kein. RnnettIIn ajan kulua ja haukuttiin lahtarelta, silloin kun olisi
pitänyt lyödä ne, kerätä voimat ja lujittaa Kuopio-Va rkaus
jZl Leppävirta ympäristöineen ja sitten vallata PieksämäkiJyväskylän keskusrata sekä avata Mäntyharjun kautta tie
vapaaksi etelään, Punaiseen Suomeen. Tämä leikkaus olisi
ollut mahdollinen, jos olisi ymmärretty käyttää voimia sekä
toimia. Mitä tämä olisi merkinnyt vuoden 1918 sodassa, on
puhumattakin selvää . Se olisi m erkinnyt keskusrada n valtaamista punaisIlIe, Lappeenrannan-. f\ntrean-, Savltaipaleen-,
V[Jpurin- ja Tampereen ynnä muiden palkkakuntaln tepahtu·
ma t olisivat tapahtuneet toisissa ololss" ja kaukalsempina
aikoina. koko taisteluiden sarja oliSi tullut kerrassaan toisenla isekSI. samoi n tulokset. On kuitenkin mainittava, että Saksan suunnitelmiin sopi silloin valkoisen Suomen auttaminen.
mutta jos tllelnne olisi keskisellä ja Kuopion rintamalla r:nuodostunut kuv",amanilalseksl, oliSi se Saksalta vaatinut ei
20,000 sotilasta, vaan vähintäin kolme kertaa tuon summan.
Olisiko Saksalle ollut voimaa sitä tehdä ja pitää sotaa Suomessa yllä pitkiä aikoja, ne ovat Kysymyksiä, jotka eivät
kuulu tämän kirjoituksen tehtävIIn. Varmaa vain on se. että
kansalaissota Suome ssa v.1918 olisi ollut tapauksiltaan toisen laine n tässä tapauksessa.
SIIrryn kuvaamaan Kuopion taisteluiden kulkua 'Pääpiirteissään ja osakohdissaan. käyttäen apunanlomia näkemyksiänl.
kuu lemian i sekä edellä m",inittua valkoisten kirjoittamaa klr-
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jaa .Suomen vepaussota 1918," sillä se auttaa aikamäärltelmlneen ja tapl!lussarjoineen, vaikka ei annakaan täydellistä
kuvaa Kuopion tapahtumista.
Tilanne Kuopiossa marraskuun suurlakon jälkeen jatkuvasti
jännittyi. Punaisilla oli eittämätönlylivalta voima suhteisiin nähden, aseita oli saatu 500 kivääriä (Iahtarien tiedoitusten mukaan
600). joista osa, 150 kappaletta, jaettiin maaseudulle. lisaImeen ynnä

muu al le. Komppanlolta oli 3, ja ne muodostivat

Kuopion punaka!!rtin pataljoonan. Pataljoonal1a oli päällikkö.
esikunta ja komppanioissa täydet komentajat, jotka olivat
entisiä ali upseereja tai sotilaita. Sairashoito-osastossa oli naisia.
Tiedustelijoitl:l oli, pomminheittojoukkue oli, samoin talouskomppania. Taistelui den alettua muodostettiin erikoisesti valituista rohkersta ja aktiivisista mieh istä 30 miestä käsittävä n.s .
.. hyökkäyskomppania .... Työväestö kaupungissa ja maaseudulla
oli aktiivista punakaarlii n liittymään , multa kun ei kaikille riittänyt a~elta, nIIn annettiin niitä vain tunnetullle ja luotetuille.
Vieläpä valittiln tarkOin, kuka otettiin punakaartlln. Esimerkiksi henkilö, joka 011 ennen ollut vlinkilassa, ei p ää ssyt punakaartiin eikä hänelle annettu asetta. Vasta kun alkoi ilmetä
jänistelyä, pääsivät kiväärin Isännäksi nekin jotka porvarillinen oikeus 011 aikaisemmin jostakin syystä tuominnut. Jonkin verran pidettIIn harjoituksia, joilla oli pääasli!lssa rivlstöopetuksen ja marsslmisen luonne kaupungilla, ampumaharjoituksia ja ti!lktllllsll!l sotIlasharjoituksia ei ollut. Venäläisiä
sotIlasohjaaj ia ei ollut, vaikka lahtarit sitä välttävät ja niitä
antaumisen jälkeen riveistä etsivät. Kuulemlenl mukaan oli
punakaartin taholta pyydetty venälä is iä tai Venäjän palveluksessa olevia upseereja liittymään meih in, mutta he kiel täytyivät.
f\luksi punakaarti piti majapa! kkanaan ja asevarastona t),Öväentaloa, mutta kun välit valkoisten ja om a!n sovittelijain
kanss.tl kiristyivät ja kun i!lseellinen ratkaisu alkoi, siirtyi
punakaarti venäläisille sotllaskasarmeille, joista osa oli kolmikerroksisia puolIva lm iita tIIlistä muuratulta. Sinne siirtyi
myös varsinainen toImiva pataljoonan esikunta.
Joukko puolue- ja emmattllllttotoimltsijolta ei tullut kasarmlln.lukuunottamatta niitä, jotka:01ivat komennettuna etelään.
Rseistettuna 011 loppujen Ipp'uksi 350 miestä Ilman konekivääriä ja tyklstöS sekä pomminheittovälIneItä. Kasermilla
järjestettiin ruoka'llI, sairaala y.m. talouselimiä . Valkoiset ottivat päämajakseen SaastamoIsen talon ja lyseon Puijon kadun
ja Kauppakadun kulmessa.
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Kun nyt punZliset tekivät sen suuren virheen, että sul~eu~
tulvZlt kZlsarmlln, jäi Itse kaupunki kokonZIan valkoisten haltuun, sillä kasarmi 011 kaupungin sivussa. rautatien varrella.
31 / I punaiset tekivät jonkinlaisen hyökkäyksen tapaisen
kasarll'lista kaupungille, asettlvZlt ketjun Savon kadulle. Tehtiin
hyökkäysyrttys kaupungintalon v",lta",mlseksl ja ammuskeltlln
molemmin puolin summamutlkassa, mutta kun toiminta oli
hajanaista ja kun liikettä ei systemaattisesti, tarkoituksenmukaisesti jatkettu ja viety päämäärään, ei siitä myöskään ollut
mitään tuloksia. PäälllköJltä puuttui }ohtamlstaltoa ja kuriZl,
usea ei osannut edes ampuakaan ja lahtarelta pelättiin
ja heistä liikkui klllkenlaisia Ihmeellisiä huhuja, vOlmastll,
aseistuksesta y.m. Toimitettiin muutamia valkoisten vang itsemlsla; heidät vietiin kasarmllle säilyteUäväksi ja kohdeltIIn
heitä hellävZlroen ja hienotunteisesti. Päivän taistelut eivät
tuottaneet mitään mainittavaa tulosta.
Helmikuun 1 p:nä allmupälvällä SllJ toinen komppania
tehtäväkseen tarkastaa kaupungin laidassa olevlIn n.s. f\Zlrneenkalllon huvilan, Jossa sanottIIn olevlln aseita ja lahtaretta.
Sinne lähti 20 miestä. jZlettunZl kl!lhteen ryhmään, joista toisen johdossl!I oli I!IlIekirjolttanut. Kun kierrettIIn kaupungin
laitapuolta ja metsästä käsin lähestyttIIn mZllnitlua f\arneenkallion huvilaa, saatiin kaupungista niskaamme luotttuisku ,
joka lähetettlln kaupungintalostl!l ja lyseosta. Emme välittäneet siitä. vaan toimltl"Tlme hnkastuksen. joka ei tuottanut
mitään. f\lolmme palata takZllsln ja kun 11Ihte.rit herkeämättä
ampua paukuttelivllt, I!Intol komentajamme luvan ampulI
VZlstaZln. F\mmuntal!l jatkettiin muutamli!l mlnutteja. Menetyksenämme 011 yksi hZlavolttunut. F\. Tuomainen. ja yksi
kaatunut - muistaakseni Helin. Kun lImmunta ku itenkin 011
tarkoltuksetonta, määräsi päällikkö sen lopetettavaksi; palllslmme kaupunkrtn ja kZlsarmllle takZllsln. Rmpumaetäisyys
011 noin 1000 eskelta. Saiko lImmuntZl aikllan tuhoa IZlhti!lreiden keskuudessa, sitä ei voinut huomata. Sam:!la n aikaan
olivat toisten komppan101den punaiset OSl!lstot liikk eellä kaupungilla ja tällöIn ampuivat lahtarlt kadulla erään salrllanholtosotllaamme. nimeä en mulstll. Tapaus herätti lnhoa ja
vihaa punaisten keskuudessa, sillä mies 011 rIIttävän hyvin
ja näkyvästi varustettu punaisen ristin merkillä käslvl!lrressa.
Helmik. 1 p:n taistelut eivät tuottaneet mitää n tuloksia
meille. Lahtarien asema vain vl!lkaantul. sillä he huomasivat
punaisten saamaUomat ja tarkoltuksettoA1l1t liikkeet. Samana
IItanll lahtarlt saivat pohjalalsll!l apujoukkoja, 180 miestä ,
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ennen mainitun keskusradan kautta sekä varakiväärejä 186.~
jotka jaettiin Kuopion va lkoisille, joten valkoisia oli sinä päivänä aseissa noin 500 miestä. Se todlstetaan ennen mainitsemassan i klrjassl!l, "Suomen vapaussota- sivu 483 ja 487. Luku--·
määrällinen ylivoima punaisiin nähden, lisäksi 500 käsipom mia ja koneklväärejä, jolta meiltä ei ollut.
Helmikuun toin en päivä kului lahtareiden aktiivisuuden
merkeissä. He puhdlstlvat kaupunkia punaisista, toimittivat
siellä vangitsemista y.m. Väite ("S. vapaussota·, toinen osa, .
sivu 487, rivit 16, 17) että punaiset ammuskelivat salaa kelLnelsta y.m., ei ole totta, sellaista ei tl!lpahtunut ainakaan
punakaartin ti!!holta, mutta on juttu tekaistu muussa tarkoituksessa. Lahtarlt lujittivat asemiaan, lisä sivät kenttävartiota
punaisten kasarmien ympärillä ja valmisti!lutuivat väklrynnä-~
köllä ottllmaan haltuunsa kasarmla, jossa punaiset odottivat
kuin rotat loukossa. Lahtarit. asettivat vahvat vartlot Kallaveden rautatleslllalJe, Kuopion asemalle ja Kotkankalliolie,
turvaten täten Itselleen junalIIkenteen Kuopiosta Iisalmelle ja
KajaanII n sekä etelään menevän maantien ja rautatien. Samana _
päivänä keholttivat punaisia an ta utumaan ja kun saivat kielteisen vastauksen, niin kello 2 Iltapäivällä alkoivat liikehtiä.,
kasarmla kohU. tehde n kolmella komppanlaIla kolmelta suunnalta yhtä alkl!la hyökl<äyksen k8sa rm'in valtaamiseksI. Kaksi .
komppaniaa hyökkäsi etelästä Toriki!!dulle, yksi Kotk a nkts llion ,
suunnalta ja yksi uudelta hautausmaalta, sIIs etelän Ja lännen
puolelta. Tällöi n oli pohjoinen ja itäpuoli kasarmlen ulkopuolella jo lahtarlen miehittämä Haapaniemen kadun jEl aseman ;
suunnalta. R.lkol kiukkuinen tappelu. LElhtarien hyökkäävät
joukot lyötiin tl!kaisln tappiolla. Tämä taistelu n valhe kesti
5-tuntisen jakson. sillä kello 7 aikaa n illalla lahtarlt perääntyivät onnlstuml!ltta päästä valtaamaan Torikatua Ja Niiralan oluttehdasta. jolta he halusivat senkin vuoksi, kun siellä oli elintarvevarasto. Punaisten puolelta lähetettiin myös n.s. hyökkäyskomppanla. joka 011 erikoisesti ylipäällikön käytettäväksi
muodostettu valituista miehistä, NIiralan oluttehtaalle pitämään lahtarelta 10ltomm8J1a. Koska alleklrjolttanutkln kuului
tuohon kom ppanlaan. sen komentejana, nIIn seuraamme
sen suorittaml!lB tehtävää lähemmin. Niiralan oluttehdas sijaitsi
Sairaalakadun ja Nluva nniemen kadun kulma käänteessä,
puiset rakennukset kasarmien eteläpuolella. Pääsy sinne 011 leveän katuaukion ylitse kasC'l.rmeilta. Pelttäydytmme ensin
kaSl!lrmln aidan taakse sisäpuolelle aitaa ja teimme suunnitelman . miten päästä kadun yli uhreja menettämättä, sillä pai-

saattoivat valkoiset ampua. Rikoimme aidan alaosaan
reiän ja pyörltlmme siitä varovasti u los täynnä vettä olevan
jäätyneen tynnyrin. F\lIeklrjoittanut asettautul sen taakse
ampumelan kadulla liikkuvi a lahtareita. Sitten vyöryteUiin
toinen ja kolmaskin tynnyrl, käännettiin pohjat lahtareihin
.,. )päln ja nIIden taakse asettui kaksi toverla. Lahtarit eivät
huomanneet liikettä ja m e saimme itsemme valmiiksi; muutam~' nopea, tarkka laukaus ka.rkoittl lahtarit talojen taakse
, .Salr.alakadun eteläpäästä ja Torikadun kulmasta ja samalla
.t ,hetllellä 15 hyökkäyskomppanian poikaa (nuoria) loikkasi
kadun poikki NIiralaan. Sieltä saimme hyvät ampumapaikat,
ja nyt alkoi oikea meininki ammunnassa. Silmin nähtävlss3
kaatui useita lahtarelta, toisia jäi huutamaan ken tälle ja toiset hajaantuivat. Samaan aikaan suorittivat toiset komppan lat kiivasta ammuntaa kasarmin akkunolsta. Tämä taistelun valhe oli meille voitoksi ja kohotti taistelu mielialaa joukoissa, Tä llöin olisi pitänyt hyökätil kaupungille ja ajaa
·lali.ta rit kaupungista, sillä\ heidän epäonnistunut hyökkäyksensä
sai aikaan heissä vlssl nlal sen paniikin, 'niinkuin käy selville
. Suomen vapaussodassa ". sivu 488 ja 489. Lahta rlt pelästyivät niitä uhreja, joita he menettivät Myllymäellä ja yrittäessään hyökätä Niiralan tehtaalle.
llJempana ke\lo kahdeksan aikaa n lahtarlt tekivät hyökkäyksen vanhan he.utausmaan kautta käsi pomm ien avustamana
ja kello 10 aikaan pääsivät viidenkymmenen metrin päähän
kasarmlsta, mutta ei lähemmäksi. Se.mana yönä miehittivät
pimeyden turvin Torikadun ja olivat valmiit väklrynnäköllä
vlIltallmaan kasarmin. F\nkara ammunta kasarmlsta kuitenkin
sen esti ja Ilmeisesti edessä oleva suuri kaatuneiden menetys
slll lahtarit pidättymä än enemmlstä yrityksistä jer. he peräänty ivät hautausmaalta . ' . Kasarmi jäi piiritetyksl seuraavasti:
valkoisten ketju oli miehittiinyt Torike.dun, Kotkankallion, Ukkokodin, uuden hauta usmaan ja Haapaniemenkadun. Yöllinen
hyökkäys 011 antanut etull lahtarelJle, pllritysrengas oli saatu
tiukemmaksi kasarmin ympärille (katso .S. vapaussota", sivut
488 ja 491). Jos olisimme ymmärtäneet käyttää päivällä lah ·
tarelsta saamaamme , voittoa, olisi meidän pitänyt puhdistaa
kau punki heistä ja työntää heidät kaupungin ulkopuolelle,
jossa he olisivat kadottaneet kaikki ne edut, jolta kaupungin
' vallltsemlnen heille antoI. Lahtarlt perääntyivät ja jäivät odot·
tamaan li sävoimia ja tykistön apua vallatakseen kasarmin .
Juuri tätä lepoa heille ei oliSi pitänyt antaa. Se 011 suuri
taktlllinen virhe,
~ kalle

,.
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Helmik. 3 ja 4 p: nä Käytiin pääasiassa asemasqtaa. Pumii-'
set ampuivat kasarmin akkunoista niitä valkoiSia, jotka sattuivat tähtäimeen, ja samoin tekivät valkoiset punaisiin näh·
den. Tähän asti oli kaupungin sairaala, joka oli 100-150metrin päässä kasarmista, ollut puolueeton alue, jota eI ammuttu ja josta ei ammuttu kasarmiinkaan. Kolmantena päivänä kuitenkin sIeltä ammuttiin kasarmin akkunasta sisään ,.,
eräs punainen kaatui ja tällöin aloimme olJa tarkkaavaisia
~iraalaan nähden.
Huomasimme, että sairaanhoitajattaret
kuljettavat suojassaan miehiä kadun ylitse sairaalan puolelle.
Sairaanh(ljtajilla oli lupa kulkea kadun ylitse kaupungille,
ensin vlitattuaan Punaisen ristin lipulla kasarmiln punaIsille,..
että he kulkevat palvelustehtävissä. Kun nyt sZliraalasta ammuttiin meitäja tarklstimme toveriemme kanssa huomiotamme,
niIn näimme, että taas joku pyrki naisen vaatteissa sairaalaan. Rnnolmme luvan, mutta samassa h-momasimme kivää rin perän välähtelevän "naisen- vasemmalta puolen hameen
laskoksista. Komensimme palaamaan takai sin, mutta kulkija
ei totellut. Tällöin ammuimme yhtäaikaa ja siihen jäi kadulle
asetta kantava vaiesairaanhoitaja. Samalla liikahti salraalall'
portin takana piilossa ollut lahtari voidakseen ampua m eitä~
mutta me ehdimme ensin. fYhteislaukauksemrT}e opetti hä·
net ikuisesti noudattamaan puolueettomuuden pyhyyttä.
Kirjassaan .S. vapaussota-, toinen osa, sivu 492, lahtarit
kertovat, että punaiset Punaisen ristIn suojassa kulettivat ruokatarpeita y.m. kasarmilIe. 1\sla on todellisuudessa näin.
Hel mlk. 5 p: nä aamulla pataljoonan komentaja antoi tov.
K. M.: lIe ja allekirjoittaneelle määräyksen ottaa mukaansa
10 miestä hyökkäyskomppaniasta ja lähteä Niuvannieme en.
vastaanottamat5 n maalaisia, jotka olivat tulossa kasarmiin.
Päälliköksi määrättiin M. K. ja sijaiseksi a\lekirjolttanut. Oli
mentävä KotkankallIon ohitse Rättimäen ylikäytävän kautta,
josta oli matkZla Kotkankalliolle 75-100 metriä. Kotkankel-·
Ilolla oli lahtarien kenttävZlrtio. Lähdimme rataa pitkin mai-'
nitu[]e yli käytävälle, jossa oli lahtllrien parivartiopatrulli. Valkoiset eivät nähtävästi ymmi'rtäneet mikä joukko'se noIn rehellIsesti tulee rataa pitkin kiv6ärit olalla kaksi miestä rinnakkain,
vaan luulivat omikseen, jotka tulivat uude lta hautausmaalta ja
näin ollen päästivät meidät lähestymä ä n yhä lähemmäksi. Huomasimme tämän seikan ja päätimme ottaa vartiopatrul!ino
elävänä kIInnI. Siinä mielessä lähetti päällikkö sanan mies
mieheltä ,.taaksepäi n, että ei saa ampua, otamme yllättäen'
Sana ei ehtinyt viimeiselle miehelle, kun tämä jo ehti teke-'
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;>ffiaan ampuma-asennon omin päin ja ampui toisen vartijan',Tol nen lähti ju oksemaan, mutta tuli myöskin amm utu ksi, ai-

nakin kaatui.

Tällöin 011 hälyytys Kotkankt.l l11olla val m is ja '

sieltä aikoi ammunta meitä kohti. Juoste n ja ampue n ryntä-

simme kuitenki n yli käytävälle, vlIlmensimme ampuvat lahtarit Kotkankall ion rinteellä ja asetimme neljä miestä yli käytä-

vän vastakka ise ll e puolell e talojen t/!'lakse ja ]u::>kse amp u ma-

suojiin, pitämään Kotkankalliota kurissa ja Rättimäkeä vapaana
takalsintuloamme vtJ: rten. Tämän tehtävän otti M. K. itselleen
Ja minut määräsi lähtemään edelleen täyttämää n alkuperäistä
tehtävää. Niin pitkälle ku In 011 mahaollista seutuesteldE.n
vuokSI, aina 1500 askeleeseen saakka, ampuivat lahtarit peräämme Kotkankallioita tai siltä seudu lta. Kul jettuamme
no in 1 ~ kilometri ä tulivat maalaiset vastaamme Nluvannle·
men tiellä ja sanoivat olevansa lähetetyt tuom aan elIntarpeita
ja rahaa puna isIIle Kuopion maaseud ulta . Kuorma heillä oli
piilossa. Saimme hankituksi vapaaehtoise n hevosen ajajan,
panimme ruokatarpeet, kuormaan ja lähdi mme takaisin Rätti·
mäkeä kohU, josta alituisee n kuulu i laukauksia. Odoti mme ,
-että edessä olisi ankllrll kahakkll ylikäytävällä, siksi jaettiin
'kullekin tehtävät lä piry ntäyksen ajaksI. Mukanamme 011 saiirashoitopunakaa rUlai nen, jolla oli muka~aan Punllllsen ri sti n
lippu. Tä män otimme mukaamme kasarmllta salrasholto·osaston va lll tl mu ksesta, sillä etukäteen 011 selvää. että tällä reisul1 a
-tuli tlllpeltavaksl. Kun nyt lähestylmme Rättlmä keä, niin sattui erääseen punakaartil aiseen vihollisen kuula, ja tä llöi n
-sen enempää ajattelematta to iset asettivat haavoittun ee n
kuorman päälle, pystyttlvät sIIhe n Punaisen ristin lipu n pois·
tamatta kuorman sisältöä, ja ajoivat edelleen. Me ' edellä
·menneet ja vartios sa olleet joudui mme kovaan laukausten
vaihtoon lahtarie n kanssa ylikäytävällä. fmnoin klllsa rml in
sovit un me rkin a mpumisen alkamlseksl Kotkankalli ota kohti,
ja hevonen käännettiin laukkaamaan rataa pitkin klllsa rm ilJe
päi n. Tämä kasarmllta suunnattu tuli häiritsi lahta rien tulen
tarkkuutta, sillä he olivat ri stitu len a lais ia. Yllkäytävällä ta·
pahtuneessa kllhakassa ha jllla ntulvat punakllllrtllaiset eri palk·
kolhln ratapenkereel1e ja rata kiskojen taakse taistelemaan
la htarlen kanssa siksi, kunnes sälkähtä~eet maalaiset, joita
oli muutamia henkilöitä, sekä kuorma saatiin suojun, ja se n
jälkeen vähitelle n vetäii ntylvät Itse pois taistelusta. Polstuim me lyhyillä nopeIlla syöksyillä vuor otellen erästä ojaa pitkin
M.ustinl ammen rantllan ja sieltä halkoplnoje n taakse lähemmäksi kasllrmill, alituiseen tapellen Kotkankl:lHion kenttäva r-

46

tioston kanssa. Vaatteemme olivat muutamista kohdin läpi·
ammutut, lakkini ammuttiin rlekalelksl ja rlntaani sain haa·
van. Välimatka kasarmin ja Kotkankallion välillä oli 700 m. t
joten ampumatarkkuus kasarmilta ei ollut niinkään huono.
Meillä ei ollut muuta tappiota kuin 3 haavoittunutta, joista
yksi haavoittui vaikeasti. Lahtareiden tappioista en tiedä
muuta kuin ne kaksi, jotka näin kaatuvan Rättimäen ensi
kahakassa. KasarmilJa mellle hurrattIIn ja esikunnassa kii·
tettU n rohkeasta teosta. TälJalnen todellisuudessa ja kokonal·
suudessaan on tämä asia.
Tämä Rättimäen rähäkkä sai aikaan hälyytyksen valkoisten
keskuudessa kaupungissa. He kiirehtivät avuksi ja nämä
heidän apujoukkonsa joutuivat MyllymäeJlä ja Ukkokodin
luona, kulkiessaan Kotkankalliolie päin, meidän tulemme
alaiseksi, menettäen omien t!edoitustensa mukaan 2 miestä
(~S. vapaussota.~ toinen osa, sivut 492, 493). Tämäkin Rätti·
mäen rähäkkä todistaa kohdaltaan sen seikan, että uloshyök·
käykset kasarmista olislvllt varmllsti onnistuneet, jos .Jaln ne
olisi tehty harkitusti ja tarktm suunnitelman mukaan, sillä
voi masta ja halukkaista ei ollut puutetta.
Kirjassaan lahtarlt ·ovat jättäneet mainitsematta erään tapauksen. Edellä jo mainitsin, että Niiralassa 011 kaupungin
elintarvevarasto. Kun helmik. 4 paivänä olin vartIopaikallani
kasarmilla, joka 011 lähinnä sairaalaa, näin kaupungin elinten·
peita kuljettavan työmiehen ajavan sairaalan ohitse valkoinen
kangas luokkiin sidottuna elintarvemakaslineja kohti. Kun
hän ol! tullut TulliporttIkadun kulmaan, ampui Torikadun
kulmassa seisonut lahtarl häntä selkään keskiruumiIn kohdalta lävitse. Tämä oli täydellinen salatappo, sillä mies kulki
valkoisten luvalla , ja meille oli t1edoitettu, että jos hevosen
luo kissa on ylhäällä valkoinen side, saavat ne ja niiden ajajat kulkea häiritsemättä (he olivat koskemattomia). Tälle kavalalle tihutyön tekijä lle järjestimme houkutuksen.
Saimme hänet paljastamaan ruumiistaan muutamia tuumia
ja lopetlmme kurjan murhaajan pian tihutyönsä jälkeen.
Helmik. 6 p: nä saimme tehtäväksemme hake~ elintarpeita
Niiralasta. Sain määräyksen mennä mukaan suojelusvartlon
kanssa, kun oli valittu hakijat; se merkitsi tappelua. Ukkokodilta, jossa lahtarlt olivat, oli mainio ampuma·ala elJntarvevarastojen pihalle, ja kun me Ilmestyimme sinne, alkoivat
lahtarit ammunnan Ukkokodilta Valkeisenlammen ylitse matka 250-300 metriä. Tällöin tulin tuntemaan entisistä
vallankumoukse llisista teoistaan kuuluisan Erik Pitkäsen.
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Mei tä nimittäin haavoihul kaksi miestä tai oikeammin paiM
kaa, 16-17 vuotiaita, ja olivat he vähällä jäädä haavoittunelna
jäljelle, kun Juotisateessa vedimme ruokareet yli avonaisen
laajan pihan ja kiirehdlmme niiden suojaan.

Tällöin kuulin

Pitkäsen huutavan: .Kuka tulee kanssani haaVoittuneita hakem.3an·. Tarjouduin toverlksi, ja erittäin valkean työn jälkeen saimme avoime lla kentällä makaavat haavoittuneet nos,
tetuksi selkäämme ja laahatukst pois varmasta kuolemasta .
Tällö in kysyin toverini nimeä, johon hän vastasi: .. PitkäsErkki", Erinomaisen rohkea ja luottamusta herättävä henkilö.
Myöhemmin, kuten olen kuullut, Jahtarit tappoivat hänet Hennalassa, jonne hän 011 karkumatkalla kilnnljoutuneena kuljetettu.
En tarkoin muista päivää, lu ultavasti se 011 7 päivä, jolloin
meidän pommImiehemme stllvat käskyn räjäyttää Ilmaan lähellä kasarmla olleen n. s . Tuhkasen talon, joka oli valkoisten
pesä- ja va koilupaikka. Eräät toverit ryö mivät lumesstl
lähes 100 m. pituisen matktln, pommit - omaa vl'llmistettakainaloissa talon luokse. Yrlttlvät sytyttää pommejaan, mutta
eivät Saaneet syttymään, si llä sytytysi<5ngl!lsta oli joko ruuli
varissut tai kastunut ryömiessä; noituen palasivat miehet. Kun
si.tten kahdeksas päivä tuli antaantumlnen, nii n yritys jäi
uusimatta.
Piirityksen aikana saatiin nähdä useita sankarillisia miehuuden näytteitä punaiste n puolella. Mutta oli raukkojakln.
Useita poistui kasarmlsta. Rr!mmat miehet pyrkivät n. s .
.. perunankuorlnttlkomppanIMn-. Kasarmi n pisimmät miehet
Saarelaisen Rntti ja Reissberg , olivat niitä miehIä, joita mil lää n
ei saanut kasarmlsta pois muualle kuin perunan kuorintaan.
Naiset olivat väsymättömiä ja rohkeita, se on sanottava kZlI ·
kei la totuudella, va ikka he eivät aseellisissa ryhmissä olleetkaan, mutta tekivät muuta palvelu sta . Erik Pitkäsen 10-12
vuotias velI tuli ammutuksl lahtarien sala-ampujan kädestä
kasarmin plhtllle; hänen slskonstl oli väsymättömin salrtlanhoitaja.
PunakaartiItliset toivolvtlt alusta alkaen etelästä apujunaa
ja tähän .tolvoon- perustui esikunnan koko työsuunnitelma.
" / Oli kyllä ehdotuksia, että lähdetään pOIS kasarmista, ryhdytään hyökkäämään, mutta m [ks~ näin ei tehty, ei tämän kirjoittajalle ole tunnettua. F\ siasta käytiin kasarmllla (esiku n·
nassa) neuvotteluja, joihin en ottanut osaa, sillä olin al n!!!
vartiopaikalla tai sitte n suorittamassa joh~kln uskottua tehtä ·
vää. Ku itenkin esikunnan kirjuri myöhemmIn va nkilassa Is-
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tuessamme minulle sanoi. että ereana Ja ehkä tärkeimpänä
syynä oli se, että pelättiin jättää IlIseettomat ja naiset kasarmUn ja Slllmoln omaiset lahtareille alttiiksi silloin" kun punakaarti ryntää ulos ja joko ajaa lahtarlt kaupung ista tai yhtyy
Varkauden jlll Leppävirran punakaartilaisiin. Jos näin oli asia,
011 se kerrassaan suuri virhe, sillä se ei ketään ollenkaan
auttanut, koska kaikki kuitenkin jäivät lahtarlen käsiin. Uloshyökkäys olisi joka tapauksessa vissillä tavalla vaikuttanut
tapahtumien kallistumiseen punaisten eduksi, ja yhtyminen
Varkauden - Le ppävirran punakaartiIn olisi ollut sotilaallisesti
täysin oikea ja välttämätön toimenpide taisteluitten alettuakin,
vaikka ei sitä heti alussa tehty. Kasarmlln sulkeutuminen
antoi lahta rel1le käsiin seuraavat tärk.eät edut: sähkösanomakonttorin, puhelinaseman, lIikenne- ja hevoskul kuvapauden.
sähköaseman. konepa jat ja verstaat, osuuskaupan ja yksityiskauppiaiden sekä muut vtlrastot, vapaat toimintamahdollisuudet kaikkialltl, mahdollisuuden muodostaa tukikohtia mihin
halusivat ja olla kIInteässä yhteydessä valkoisen armeijan ylipäällikön kanssa, se on juuri ne edut. jotka heiltä olisi pitänyt poistaa . Kesarmlin sIIrtyminen merkitsi punaisiIle vähin tään kolmen neljäsosan häviötä Kuopion taistel un hävlöstä.
Kasarmin akkunoita yhä vain laitettiin perempaan ja parempaan puolustuskuntoon ja yhä varustauduttlln pysymään
paikoillaan, silloin kun olisi pitänyt tehdä päinvastoin, ammuskeltiin , vaihdettiin vahtia, !drottlin lahtareita ja odotettiin
parempaa aika a ase kädessä, odotettiin apua etelästä Itse
auttamatttl tilanteen selvittämistä omin pä in. Joka päivä
joku kaatui ja haavoittuI. Sairaalaa lähinn ä oleva kasarmi,
joka 011 meillä erikolsmlcsten varsinainen varttopaikka, 011
alituisesti ammunntln alaisena valkoisten puolelta. Lahtarltkln kirjassaa n .S. vapa ussota", II osa s.493 toteavat sen
seIkan, että Torikadulla sairaalan luonlll he alituisesti menettivät mieh iä. Toinen tälllll lnen palkka 011 vanh an hautausmaa n
vastapäätä oleva kasarmi. sl1lä sitä lähelle pääsi 50 m. päähän kivialden ja hautakumpujen suojassa. TaIstelun loppuaikana, helmlk. 7-8 p: nli, odotimme tältä taholta varsinaIsta
väklrynnäkköä ja sen kasarmin vahvistamiseksi allekirjoittanut määrättiin hyökkäyskomppan ia n miesten kzmssa ottamaan huolekseen, että se paikka tulisi pysymään pune isten
hallussa. Kun helmlk. 7 p: nä aamulla lähetettIIn 75 miestä
toisesta ,komppanlasta, niin sanottua "Rahian junaa' vasta!!nottamaan Silkalahteen ja se joukko tuli siellä Iyödyksi hajall e~
alkoi mieliala , kun tieto tästä saapUI kasarmJln miesten kes' ",Iet. Vl l lll1k. r Jll tam Ula_4
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kqudessa tulla entistä hermostu neemmaksl. EslkunnllSsa poh·
dlttlin monenlaisia suunnitelmllll, mutta plllsslivisten "puoluepääsi voitolle, joten aktllvlsemmatkaan eivät S8aneet mitä ä n
1lIlkaan. En ole alV8n varma stltä, oliko eSikunnalla tietoa,
mikä Juna se oli, joklll tulee etelästä päin. Es ikunta mme oli
yhdistänyt Itsensä puhelinverkkoon ja kuulimme sen kautta
osittain lahtarlen keskustelun ja tätä tietä eslkuntakln slll
tiedon iumm tU[ostlll etelästä päin. Kun II komppanian ko·
mentaja lähetettiin puolen komppanian kanssa junaa vastaan·
ottam8an (paremminkin valtaamaan), sai allekirjoittanut käs·
kyn saapu8 esikuntaan. Esikunnassa minulle annettiin mää·
räys ott8a väliaikaisesti II komppanian komennus. Kysyll1
pataljoonan komentajalt8, mikä junl!! se loppujen lopuksi on.
Tähän vastasi pataljoonan komentaja: "Se voi yhtä hyvin olla
la htarienkln juna".
Helmik. 7 p. yöllä lahta rlt tiukensivat pllritystään niin, että
olimme kirjaimellisesti ympäröldyt muualta paitsi avoimIlta
seuduilta Mustinlammen ja SavIlahden suunnalta. Lahtarlt
tiesivät omaavansa ylivoiman jtl heillä oli tykist~ä sekä riittä·
vlisti koneklväärejä ja olivat päättäneet 8 p. tehdä kasarmista
selvän. Ne avoimet alueet, jotka muodostuivat kasermin lou·
nalspuolel1e, olivat a mmultavlssa useista lahtarlen eri ampumepaikoi sta, Kotkankallion ja uuden hautausmaan taholta
(.S. vapaussota", II osa s. 490 karttaluonnos selvittää ase ·
man). f\mmuntaa jatk ui koko yön ja 011 sillä meidän puo·
leltamm e suurimpana syynä hermostuneisuus, jota kyllä yritettiin pOistaa. Ilmassa tuntui ratkaiseva odotuksen tuntu.
Odotimme plstlnrynnäkköä j8 käsipommien tulvaa lahtarelde n
pu olelta ja siksi olimme valppaat ia vplikoimme päättävimplä
m iehiä erikoisiin palkkoihin ja tehtäviin. Valkoisten tykistöstä
emme sJlloln vielä tletäne:et mitään.
Kahdeksannen päivän aamulla kello 9 aIkoivat ratkaisevat
toiminnat. Valkoiset olivat sijoitta neet tykkinsä ja koneklvää rinsä alueelle Huuhtlnmäkl ja Kotkankallio. SIInä junassa,
joka 7 p. saap UI lahtarelden avuksi, 011 2 tykkiä ja 4 kone·
kivääriä sekä kaksisataa miestä . LisäksI 8 p. aamulla varhain
saapui lahtareille toinen apujuna, jossa oli 2 tykkiä miehistöineen (.S. vapaussota", 11 os~ . ss. 494, 495). Näillä voimilla
vahvistettu lna alkoivat lahtarit tykkitulensa ja konekivääritulen
kello 10 aamulla, ampuen jokaista kasarmia erikseen. Sotaan
toUumaltomat punaiset kävivät yhä levottomammiksi , eräät
t ahtoivat vetää ylös valkoisen lipun punaisen sIjalle, joka oli
suuren maneesikas2Irmln katoll2l. Lahtlll rit jatkoivat lykkitul-
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taan . Kello 12 päivällä teki eslkuntamme päätöksen alkaa
neuvottelut ja valkoine n lippu kohotettiin kasarmin katolle.
Mutta nyt ei tiedetty, ketä lähettää neuvotteluun, sillä eslkun- \
nassa 011 vallalla se käsitys, että jos heistä joku menee, joko
pataljoona n päällikkö tai esikuntapäällikkö Hartikainen, tulevat lahtarlt heidät heti ampumaan. Tällöin lähetettiin lähetti
kutsumaan allekirjoIttanutta esikuntaan. Minulle selitettiin
tilanne ja vaara, jossa ylipäälliköt olivat, ja pataljoonan komentaja kysyi, tahdonko lähteä neuvottele maan lahtarlen kanssa.
Vastasin odottavanl vai n käskyä lähteä , kunhan vain saan tietää meidän ehtomme. Tällöin suostuivat esikunnan klriu r
Hallberg ja Edvin Rohja tulemaan m u kaanI. He tunsivat asiat
paremmin kuin minä . Minulle jäi tehtäväksi lähteä ensin ulos
kasarmlsta, joka tapohtul LInnankadun Jo Suokadun puolIselta
sivulta. HankittIIn p itkä lauta, siihen valkoinen lakana, ja
astuimme u los porti sta (.S. vapoussota", 1918 II OSa, s. 497).
Jännityksellä seurattiin ulosmenoamme, sillä odotettiin vastaancttoa ampumalla. Kun olimme kulkeneet jonkin askeleen, aikoi vanhalta hautausmaalta kuulua huutoja, jotka kielsivät valkoisia sotilaita ampumasta neuvottel!joita, ja meidät
ohjattiin Haapaniemen kadulle ja sitä pitkin Tulllporttlkodun
kulmaan, jGssa meidät pysäytettiin neuvottelu ja varten. Ensin
saimme töykeän ja karkean vastaa noton . Kuulu i·huudahduksia: • Te olette kaikki roistoja ja rasvoja!" ~Joka kymmenes
teistä tulee ammuttavaksi!" ~Pannaan seinää vasten heti, perkelettäkö niiden kanssa keskustelee!" Uhkaavia liikkeitä tehtIIn meitä kohtI. Siihen saapui ratsu mestari Malm ja kysyi
aslaamme. Tähän vastasi Hallberg , että punaiset haluavat
lopettalI verenvuodatuksen ja antaantuvat ehdolla, että saavat
vlIpaastl poistua koteihinsa. Valkoiset eivät tähän suostuneet,
vaan vaativat ehdotonta antaantumlsta ja aseiden luovuttamista. f\lkaa myönSivät puo li tuntia, ja 011 antaantumlsen
tapahduttava kello 1 päivällä , jolloin punaisten piti olla aseettomina TulIlporttikadulla . Näill ä ehdoilla palasimme takaisin
esikuntaamme. Esikunta käsitteli tilanteen nopeasti, antoi
määräyksen lopettaa tals!elut. jättää aseet kasarmiln ja päästää vangit vapaaksi. Noin kello 1 päivällä aloimme rlvlstäytyä määrätylle paikalle. Lahtarlt ympäröivät meidät ia niin
olimme vangllut. Kasarmeissa oli kaikkiaan n. 600 henkeä
punaisia, jOista varsinaisia taistelijoita , joilla oli aseet,alnoastaan 350-400. Kaatuneita meillä oli 10, haavoittuneiden
lukumäärää en muista. Tletojemme mukaan , jotka eivät ole
tarkistettuja, olivat valkoisten tappiot suuremmat. Itse klrjo!t·
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tavat heillä olleen 8 kaatunutta ja toistakymmentä haavoittunutta.
Lahtarien lopullinen miesvoima oli (heidän omain lausuntojensa mukaan) 900 miestä, 4 tykkiä ja useita koneklväärejä
(.5, vapaussota", s. 49B) sekä oppineet komentajat ja parempi
taktiikka.
Vangitsemisen jälkeen pu naisten päälliköt eroitettiin miehistöstä. Päälliköt lähetettiin lääninvankilaan ja miehistö
sijoitettiin kasarmlin. F\lkoivat tutkinnot, ampumiset, nälässä
piinaamiset ja nälkään kuoJemiset. Pää!lystö lähetettiin toukokuun alkupuolelta Suomenlinnaan siellä ammuttavaksi,
kuten meille ilmoitettiin. Päällystöstä ei kuitenkaan tietääkseni siellä ketään ammuttu, mutta kuoli heitä muuten vankilavaivojen takia. M. m. Lassi Hartikainen, esikuntapäällik. kömme. Hartikaisesta on sanottava, että hän oli selvä päinen
vakaumuksen m ies ja kaiken aikaa vaati aktiivista tOimintaa,
jota samaa en voi sanoa pataljoonan komentajasta, entisestä
allupseerista.
Taisteluiden tlikana muuttui päällystökin osaksi, sillä aseellisen luokkataistelun vaarojen edessä petti useankin rohkeus
ja luokkataisteluvakaumus, ja edesvastuuta pelättiin. Tapahtuipa niinkin, että alussa komentajina olleet henkilöt pyrkivät
sanltaareiksi y. m. toiSarvoisiin tehtäviin välittömistä rIntamatehtävistä.
Kuopion valtauksen jälkeen lahtarit lähtivät Mäntyharjua
lujittamaan ja sen jälkeen Varkautta ja Leppävirtaa valtaamaan.
Tämän kirjoituksen sisältöön kuulu isi ehdottomasti liittää
kuvaus Varkauden - Leppävirran taisteluista . Kun kuitenkaan
en itse ollut tällä paikalla, niin en voi sitä tehdä omien näkemystenl perusteella. Eikä ole muutakaan aineistoa riittävästi käytettävissäni. Keholtan lukijoita oikaisemaan ja lisäämään Kuoplota koskeviin tapauksiin niitä asioita, jOista en
ele ollut selvillä. Oikaisut ja täydennykset on lähetettävä Suomen Valhtnkumouslilkkeen Tutkijakunnalle Petroskoihin.

~

Einari Ilmonen.
Uhtu.lI. 19/11 -
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Luokkataistelu Vihdissä v. 1917-18
Vihdin pitäjässä (Uudenmaan lääni) asuu enimmäkseen
maataviljelevää väestöä. Ennen vallankumousta oli useil la
pitäjän kartano illa paljon torppareita, mäkitupalaisla, muona·

renkejä ym. alustalalsia. Teollisuustyöväkeä 011 hyvIn vähän.
Olkkolan kartano, jolla oli saha ja tlIlitehdas, piti jonkinverran

työläisiä näissä teollisuuslaitoksissa sekä metsätöIssä, mutta
neKin olivat lähtöisin maatyölärslstä.

Työläisten taloudellinen

ja oikeudellinen asema oli keskinkertaista huonompi. Esim.
tlllollisten palvelij aln oli usein, mennessään iltasin naapuriin,
pyydettävä silhen lupa isännäitä tai emännälti:.
Ennen v. 1917 011 Vihdissä useita työväen yhd istyksi ä sekä
torppari ja maatyölä isten osastoja , joista useat to imivat hyvin.
Erikoisesti vilkastui niiden toiminta v. 1917 keväällä Ja niihin
Uittyl paljon uusia jäseniä. Kesäll ä samana vuonna saatiin,
varsinkin maatyöläisten lakkotllistelujen aikana nähdä, että
työläisillä oli hyvinkin suuressa määrin aktiivisuutta ja taistelutarmoa.
Toukokuussa puhjenneessa maatyöläisten lakossa työläisten
taisteluhalu tuli hyvin selvästi ilmi. He olivat jyrkästi taistelun
kllnnal la. vaikka useat heidän johtajllnsa, kuten m.m sosdem
kansanedustaja Edvard Helle. asettuivat suorastaan työnanta'
Jlen puolelle, sellteJlen, ettei muka maatalouden kann!!lttavl!lisuus
ole sellainen, että työläisten vaatimuksiin voitaisiin suostua,
Torpparlt myös yhtyivät maatyöläisten mukana taisteluun,
vaatien itsenäisyyttä. tosi n v.!lin lunastamalla omIa, itse raivaamlaan maitaan. Työläisten ykSimielisyys lakkotaistelun
aikana pysyi murtum atto mana. Heidän keskuudessaan ei
Ilmennyt rikkuruutt.!l. Mikäli rlkkureita oli, niin ne olivat
talollisten sukulaisia tai näiden hyviä ystäviä, sekä pehtoreita
ja maanvilj elys· ja karjakkokoulun harjottelijoita. Mutta näitäkin työläiset kantoivat ja kärräslvät sekä muuten karkoittivat
pois pelloilta ja navetoista.
Kun maaporhot eivät muuten suostuneet työläisten vaatimukSiin, niin työläiset piIriUlvät kunnantalon, jossa isännät
pitivät neuvottelu!!an , eivätkä I!!skeneetnäitä ulos, ennen kuin
he olivat allekirJoittaneet työläisten esittämän työehtosopimuksen. Täten työläiset saivat 8-tunUsen työpäivän ja paikankorotusta, vapaapäi vät sekä loman y.m. parannuksia oloih in sa.
Rlkkureita, jotka olivat olleet lakkoa murtam llssa, eivät
työläiset jättäneet noin vain ilman muistutu sta. P I t k I n p i t ä•
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jää mu 0 dos t e tt II n k 0 m It e 0 I ta, joi den te h t ä V ä k s I
tuli yk s Ity I skoht~ i sestl kä s i te II ä joka I sen rl kkur I n a s I a ja esittää se työläisten ~mmlllttioslllstojen tai yleiselle
kokoukselle. Rikkureita yleensä sakoltettlln 50-500 markkaan
sekä velvoitettIIn pyytämään työläisiItä anteeksi yleisissä
kokouksissa henkilökohtaisestI. Paikkakunnilla vakituisesti asuv~t joutuivatkin melkein kaikki tämän työläisten painostuksesta tekemään.
Syksyllä 1917 tuli työläisten vallankumouksellisen mielialan
nousu selvästi näkyviin. Ty ö I ä i set p a n I vat er i p u 0 I i II a
pitäjää toimeen porvariston aseiden ja ellntllrpelden hkavarikolta, vaikka muutamllt johtajat
asettuivat suorastaan tätä vastustam aan . Kun
paikkakunnalla liikkui huhuja, että lahtarlt ol ivat kätkeneet
aseita Vihdin kansanopistolle ja Härkölän kylään, nIin teimme
tästä ilmoIt ukse n kirkonkylässä yleisessä kokouksessa, joka
velvoitti eräät kaartilaiset meidän kan ssamme . käymään yllä- ,
maInituissa paIkOissa. f\Jlekirjolttanut erään toisen toverIn
kanssa joutui kansanedusta ja Edvard He llen toimesta tä stä
teostaan olemaan jonkin tunnin ajan pidätettynä Nummelan
työvä enyhdi stykse n talolla syytettynä provok aattorludesta .
Hell e saikin alkal!.n sen, ettemme käyneet kansanopistolle,
jossa oli, kuten jälkeenpäin tuli Ilmi, lahtareilla jonkinlainp:n
asekätkö.
Myöskin eräässä toisessa aslcssa saivat tämä samainen
kansanedustaja sekä Vihdin kirkonkylän osuuskaupan hoitaja
Eino Jahvo työläisiä vedetyksi harhaan. Työläiset pldättiva t
Vihdin silloIsen nimis miehen Trobergln, joka aikaisemmin 0 11
Malmilla ja Nummen pitäjä ssä tehnyt Itsensä tunnetuksi kiukkuisena työläisten vihollisen a, ja pidettiin hän tä parisen viikkoa
suurlakon jälkeen vanglttu na. Tämän hurtan vapauttamiseksi
tekivät mainitut herrat kaikkensa ja vIImein saivat työlä isten
yleisessii kokouksessa niuk.an äänten enemmistön hänen
vapaaksJlaskeml se nsa puolesta. f\ikal semml n olivat he saaneet
'S uoj attinsa sijoi tetuksi sairashuoneelIe, kun tämä teki Itsensä
muka sairaaksi. Mutta samana yönä, kun sairaalasta pOistettIIn
vartlot, lähti tämä lahtarl plIkoon. Sitten luokkasodan päätyttyä
pa las i hän takasln Vlhtiln, jossa riehui raaimpana työläisten
kiduttajana ja teu ra stajllna. Vieläpä kävi hän pitkin maata
vankileireillä, joIssa Itsekohtaisestl otti osaa työläisten teurastukslln sekä ruosklmlslin. Niistä 25 työlälsestä , jotka olivat
häntä vartioimassa, ei jäänyt elämään ku in pari henkilöä ....
joita hän ei tuntenut eikä saanut käsiinsä.
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f\seelllsen luokkasodlm tammikuussa alkaessa liittyi punakaartiin heti suuret määrät työlä isiä , torppareita ja mäkitupalatsia. TatsteJulnto, joka syksyllä suurlakon lopettam isen ja
sen monelle työläiselle aiheuttaman pettymykse n vuoksi oli
alentunut, nyt jälleen selvästi nousI. Talon pol k I ei ei t y ölälsten puolelle tullu .t, sentähden, että melkein
kaikki oli vat, ellei v arakk aita niin ainakin kes~ kivarakkalta, ja
maatyöläi st en lakkotais ~e lun
aikana olivat kaikki talolllset joutuneet taistelemaan suurtllalllsten puolel ·la työläisiä vasta a n. Mutta paljon oli sellaisiakIn taJollisia, jotka pysyttelivät
syrjässä ja kanslllaissodan päätyttyäkin jäivät puoJueettomiksl.
Selkä puolen puhdistusta toimittivat työläiset nyt jonkinverran,
tosin, kuten kansalaissodan lopu ttua selvästi tuli Ilmi, hyvin
vailllnaisestl . Sellaisille suurtIloIlle, joiden omistajat olivat
lähteneet pakoon, työl äiset asett ivat jonkinlaisia
hoi t 0 kun t 1a, joiden tehtäväksi tuli huolehtia näiden tIIaln hoidosta. Maiden ja laitoksien pakko-ottoja ei sanottavasti toimitettu.
Vallankumouksellista tai stelui ntoa ja tarmoa oli, jopa suuressakin määrässä, mutta oli myös. niin johdossa kuin jo ukkojenkin keskuudessa, heikkouksia. Esim. punakllartissa moni
suoritti tehtäviään Ikäänkuin .pälväplllkkalllisenll~. Tämäjohtui
puutteellisesta poliittisesta tietoIsuudesta ja Siitä. että ei johdolla eikä joukoilla ollut sotilaallista tietoa eikä taitoa. Näin
ollen ei myöskään ollut sellaIsta va1lllnkumouksellista kuria,
mitä olisi tarvittu. Kuhma)ahden rintamalla, missä meitä Vihdin
punakaartilaisia oli taistelemassa, olimme kyllä talsteluase milJa
viimeisenä joukkona, mutta s itten ' perä ä nnyttHn suoraan
Hämeen lin naa n ja sieltä lähdimme .I omalle- kotiin, vlIlkkn
olisim me sillä kertlla voineet torjua lahtarlen hyökkäyksen,
jos johto olisi kyennyt pitämään joukllssa tarvittavaa kuria.
Kurittomuutta ilmeni myös Vesilahden ri ntamalla. saatua mme
tietää, että lahtarlt saksa laisten avusta mana ovat Hangosta päin
hyökkäämässä Vlhtlä kohti. Tässä ei tosin ollut kysymyksessä
t'nlsteluUa pakoo n lä htö. Siihen ei meillä ollut halua , sillä
tällöin oli kysymys kotipaikkakunnan puolustamisesta. Mutta
jos o li sim me noudattaneet Riihimäellä erään toverin kehoitusta
ja perääntyneet Itää kohti, niin kenties ei la htarlen olisi
onnistunut saada käsiinsä kalkklll niitä, jolta he sitten raa 'astl
kiduttlvat ja tappoivat. Osaksi 011 menettelymme myös Kansanvaltuuskunnan antaman perääntymlssuunniteJman esteenä.
Vaikka muutamat johtajat sekä rintam:>tsotflaat, joko tietoisesti tai tietämättään, tekivät karhunpalveluksia vallllnkumous-
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taistelulle, niin 011 Vihdissä paljon sellaisia tovereita, miehiä
ja naisia, jotka täyttivät tehtävänsä erittäl,"! uskollisesti, kunnIoitettavalla väsymättömyydellä. Sellaisina voidaan mainita eslm.
Otalammelta kotoisin oleva Vihdin pataljoonan päällikkö
Ja lava, Einar Karhunlahti kirkonkylästä ja muita johtavassa
asemassa olevia tovereita ja monia tavallisia rintamasotllalta.
Työläiset yleensä kohtelivat lahtareita hyvin helläkätisesti
Mutta lahtarlt valtaan päästyään panivat toimeen sangen
ra a'an ja verisen terrorin. He eivät murhanneet vain yksistään
kaikkia horjumattomin a pysyneltä johtajIa, vaan tappoivat ja
ra ahaslvat eri vankileirelhln selllllslakin, jotka eivät olleet edes
la inkaan mukana vallankumoustaistelussa. He suorittivat pöyrlstyttävän raakoja t~koja. M.m. erään metsässä piilo lte1Jeen
työläisen he silpoivat elävänä palasiksI, ja erään 19 vuotiaan
nuorukaisen, joka makasi sairaalassa keuhkokuumeessa, raahasiva t tajuttomana ulos ja ampulvat.VJhdln puuseppätehtllan
omistaja pakoltti lahtarieslkunnzm määräämään ammuttavaksi
oman poikansa, kun tämä 011 ollut punakaarUssa, vaikka
toiset lahtarit olisivat hänet vapauttllneet. Monta muuta
raakaa tekoa tekivät.
Mutta nämä tapaukset ovat varmasti opettaneet Vihdin
työläiSiä , ja uuden vallankumouksen aikana osa avat myöskin
he tehokkaammin lyödä porvaristoa. Silloin todella ansaitsee
Vihdin pitäjä punaisen Vihdin nimen, joksi s itä nimitettiin
vuosina 1917-18.
Maaliskuulla v. -1933. l\lbert RhteJa.

Mulstelmlani Suomen
vallankumouksesta vuodelta 1918
Toveri Mikko Kokon muistelmat, jotka Ulssä julalslaa n,
ovat osaksi tuoreelta an 1918 vallankumoustappion jälkeen
syntyneet. osaksi myö hemmIn mu istOn merkityt. Kuten niIstä
näk yy, 011 tov. Kokko ennen vuotta 1918 järjestyn101 tyOHUnen.
vallankumouksellinen proletaarl, Joka v. 1918 esiintyy aktiiVisena, vallankumoukselliseen toI m intaan ja taistel uun osallIstuvana punakaartl1alsena. L.uokka sodassa osottautul hän tolmellaaksl päall lköksl. Henellli on alotekyky.!i ja plUltUiv.!ilsyyttä
sekil myös neu vokku utta. NIInpiI hen, ilm an sotilasopetusta,
kykeni suorittamaan varsin huomattavia talslelutehUSvl.!i. Rln-
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tamakokemukslaan !ov. Kokko kertoo eloisasti, välIIn liiankin
rennosti. Hänen kuvauksensa tuntuvat en immäkseen lu o tettavilta. Kaik kia yksltyls ta!i'ilu ksla ei kertoja kuitenkaan ole
voinut tarkkai!ln muistaa. Siksi oq tärkeäii, että mukanaolleet

toverit l.!iheUäviit SVT:lle huomautukslaan ja täydennyksl.!iän.
Toimitus on

plt4nyt tarpeelllsena muutam IIn kohtIIn panna

huomautuksia etupäässä kirjallisten t.!ihtelden perusteella.
Muistelmissa malnitullta tovereilla on pyydetty lausuntoja erl-

näislss! kohdIn. Ik!lv! k yllä elv,St kaikki ole pitäneet ta rpeel lisena t!l1alslln tiedusteluihin vastata. Toveri Kokko lausu u

myös käsityksiään ja arvosteluJaan sekli joukkojen etl! nimeltä mainittujen jOl'ltl.ljlen toimista. Osa hänen arvosteluIstaan on ollut, varsInkIn nIIhIn lIIttyvIen polIItlIsten mletelmäln
johdosta, sitä laatua, että toImitus eI ole pitänyt nIIden pätevyyttä todlstettuna, vaan on ehdottanut ne jätettäväksI poIs.
Mihin toveri Kokko on suostunutkin. Julalstavaan teksti!!,
on jätetty osa sellaisiakIn arvIoIta ja arvosteluja, jOita eI ole
pidettävä lopullisestI selvllettylnä totuukslna, mutta JoIden
esilletuomista on pidetty aslanmukalslna. Tiima osaksi sentakia, että se alheuthlisl arvosteltavlen tovereiden puolelta
selvItyksIä. Osaksi sentakIa, että ne kuvaavat silloisia mIelialoja punakaartllalsten keskuudessa Ja nekIn on tärkeä säilyttää
historIaan. Toveri Kokon muistelmissa on loukko epäkypsäå.
lisäksi: Ne ovat Illaksi Itsekeskeiset. Missä ko"hdln muistelmIen sävy ja sisältö antaa aihetta väärlnk.!!sltykslln ja vIrheellIsIIn JOhtopäätöksIIn, on toimItus nIIhin lIIttänyt selventävlä
huomautuksIa.
.
VIelä mainittakoon, että .Koko n komppania- 011 Suomen
Punakaarlln HelsIngIn pIIrin I rykmentIn IV pataljoonan IV
komppania.
NällUI selityksillä linnamme puhevuoron tove rI Kokolle.
ToImitus.

I\LKULI\USE
~Kun Venäjällä suuri Lokakuun vallankumous, LeninIn
puolueen johdolla pyyhkäI s i pois väliaikaisen hallituksen,
ku kisti porvarIston ja kapitalismin, nousi valla nkumousliikkeen
aalto heti S!.Jomessakln korkeimmilleen ja jatkui siihen saakka,
kunnes luokk avastakohtain äärimmäinen kärjlstyminen ja
molemminpuolin en aselstautuminen johti tammikuu n lopussa
191 8 luokkasotaa n Suomen porvarIston ja työväenluokan
vällllä.- (SKP: n KK: n UB: n v: n 1918 vallllnkumouksen
lS-v. teeSit). Jo en nen Lokakuun vallankumousta aktlvlsoitui teollisuustyöväen toiminta kapitalisteja vastaan kaupungeissa ja muiSSll teollisuuskeskuksissa. Sa:-lloin maapohattain orjuuttama palkkatyöväki maaseudulla li!lkkojen avulla
ryhtyi vaatimaan Iyhyempää työpäivää, korkeampaa palkkaa
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y.m. työehtojen huojennuksla. Elintarvepulan kärjlstyessä
työväestö vaati omaa kontroltiaan elintarvejakeluun ... Marraskuun suurlakossa työväenjoukkojen tllisteluhalu kohosi korkelmmilleen. Suurlakossa työväenluokka osoitti vallankumouk·
sellisen aktilvisuutensa taistelussa oman maan porvaristoa vastaan. Se oli samalla myötätunnon osoitus Venäjän vallankumoukselliselle proJetartaatiJle.
'
Suurlakon tapahtumat, erikoisesti silloin tapahtuneet aseelliset yhteentörmäykset porvariston kanssa, osoittivat vallankumoukselliselle työväenluok.!!ne ja sen plloJueelle aseistautumisen
välttämättömyyden. Tätä ei kuitenkaan silloinen sosdem
puolue täysin selvästi nähnyt. Suurlakon jälkeen Venäjän
vallankumouksen johtajat, toverit Lenin ja Stalin. bolshevikkipuolueen ja koko Venäjän vallankumouksellisen proletariaatin
nimessä rohkaisivat ja kehoittivat Suomen vallankumouksellista proletariaattia ja sen puoluetta lähtemään viivyttelemättä ratkaisevaan taisteluun porvaristoa vastaan, luvaten
kaikkea mahdollista apuaan. Kesti kuitenkin kaksi kuukautta ennenkuin kykenimme tämän kehoituksen käytännössä toteuttamaan. Si llä me olimme vielä ' tällöin siksi
vahvasti sosdem ideologian suossa ...
Suomen luokka sodassa työväk i ja maaseudun raatajat,
samalla kun he taistelivat oman maansa porvariston kukista·
miseksi, samalla puoJustlvat Venäjän neuvostovaltaa. jota
vastaan silloin joka taholta hyökättiin ja johon h}'ökkäykseen
Suomenkin porvaristo olisi yhtynyt, ellei työväki omassa
maassa olisi noussut aseellisen vallankumouksen tielle. Näin
siis Suomen työväenluokan taistelu v. 1918 0][ taistelua
Lokakuun vallankumouksen voiton turva a mi seksi.
Muistelmissanl olen koettanut kertoa ta istelujen kulkua
mahdollisimman tarkasti, sellaisenaan ku in mitä tapantui
niillä rintaman osilla, joissa olin mukana. Kertomuksen}
eräiltä osiltaan ovat hajanaisia, mutta siinä onkin kuva yleis~stä rintamatoimintamme hajanaisuudesta. Pyydänkin lukijaa erikoisesti huomioimaan ja näkemään kansalaissodan
taisteluissa esIintulleen h os u m I se m m e, järjestely"\' ja johtokyvyttömyytemme, sekä erikois esti kurittomuutemme, jotka
kaikki edellämainitut heikkoudet on välttämättä poistettava
ennenkuin porvaristo voidaan kukista.!!.
V. 1918 Suomen työväenluokan taistelua johti horjuva ja
epäröivä sosialidemokraattinen puolue. Ja niinpä luokkasotamme tappion wsyvimpänä ratkaisevana syynä oli se, ettei
vallankumouksen johdossa ollut marxilaista vallankumouksel-
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lista puoluetta" (F\ntikainen). Nyt Suomen työväenluokan ja.
työtätekevän talonpoikaiston taisteluja fasismia ja kapitalismia..
vastaan järjestää ja johtaa kommunistinen puolue - SKP.
Suomen kommunistlsella puolueella on pitkäaikainen ja moni ·
valhelnen työkokemus työväenluokan ja talonpoikalston uusIIn,
taisteluihin järjestäjänä, kasvattajana ja johtajana. SKP: n.
lipun juurelle kerääntyminen On kerääntymlstä Kom internln.
lipun juurelle, se on taistelua Kominternin johdolla Suomen ja koko maailman vallankumouksen puolesta.
NKP (b): n . veljespuolue, SKP. on ainoa puolue Suomess8,
jolla on oikeus olla työtätekevien vallankumouksellisen taistelun johtajana sekä 1918 tappiosta voittoon vlejänä kaikkien
työtätekevien yhtelstalstelun kautta ja av u lla . Ja juuri siksi
SKP: n lipun juurella taisteleminen, sekä sen p u 0 1u s t a'
mln e n ja va h v 1st a m i n enon jokaisen luokkatietoisen
työläisen ensimmäinen va lhmkumouksellinen velvollisuus.
Rlna ja ka ikkiall a on meillä esimerkkinä Neuvostoliiton
kommunistinen puolue. jota johtaa tov. Stalin. Rioa ja kaikkialla on meillä taisteluesimerkkinä sosialistinen isänmaamme,
jota johtaa oikea tai stel upuolue, bolshevikklpuolue.
Eläköön Suomen työväenluokan voittoisa vallankumoukseA
johtaja - SKP.
Leningrad 15.2.35.
M. Kokko.

Muislelma! olen kokoonpannut omakohtai...
sista kokemuksis/ani niillli rintamanosilta, joissa,
toimin johtamani joukon, Helsingin 1. IV.IV, eli n. s . • Kokon komppanian- kanssa.
Lienee tarpeellista mainita joukko-osaston! kokoonpa nosta,
sen muodostumisajasta ja e nsitehtäv!stä .
Joukkonl ydin muodostu! ens i alussa Itämaisen tupakkatehtaan työläislstä . Rj atus joukkueen muodostamisesta syntyl jo
heti helmikuun valla nkumouksen jälkeen v. 1917. Saman vuoden toukokuussa tekemämme lakko ylJäma!nitul1a tehtaa lli!!
pakOlltl ryh tymään jo orgi!!nl sa tooriseen punakaartin järjestelyyn. Työhuonekunn assamme oli mme päättäneet, etlemme
laske yhtään ainoata rikkurla tehtaaseen, ja tämän vuoksi ol~
järjestettävä säännölliset vahtijoukot ja vlIhtipäälllköt. Kun
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'kysymyksessäolevana aikana olin työhuonekuntamme luotta·
musmlehenä, niin tulin myös valituksi koko tehdasta käslttä·
vän joukon vahtipää lllköksL
Miesluvultaan ei joukkon! edu ssa ollut suuri (tehtaassamme
oli s uuri n osa nalstyöläis lä) , emmekä hyväksyneet alussa
jouk koomm e mu lta kuin aktllvisee n toim intaa n osaaottanel ta.
Mutta heti, kun aioimme käydä säänn öllisesti rivlstÖ· y.m.
hcujOltuksissa, n II n osanottajien lukumäärä nopeasti kasvoi .
Se osoitti , että työläisillä oli halua ja In nostusta asiaa n.
Seuraavana tehtävänä oli pllrlttää ed usku ntata lo, etteivät
:porvarlsnu li kat pääsisi häiritsemään n. s. Manne r!n eduskunn an Istuntoa, sillä oli päätetty pitää eduskunnan Istunnc.t
41man porvarledustajlakin. Tehtävä suoritettiin ja niin "Mannerin eduskunta" Istui meidän vartioldessamme. Silloin vah·
vistettlin 8-tunnln työpä ivälaki ja kunnalll slait.
f\seita ei meillä silloin vielä sanottavasti ollut, vain mu utamilla 011 .lyhkäslä" , sens ij aan täytyi kä yttää nyrkkejä ed uskuntaan väkisin pyrkiviä ylioppllasnulkkeja vastaan . Sekös
poikia m iellytti, kun sai antaa vaikkapa mustat silmät porvaTin pojalle. Sukuunhan seki n sattuu ja se tapahtui .. lail lisesti" - e i nä es poliislkaan häi ri nnyt, silloin kun jo oli miliis it. Sen jälkeen Innostus kasvoi sada lla prosentilla ja pojat
Tupeslvat jo vaatImalm "kättä pitempää'. Pidett iin rivlstöharjoituksia. Myöhemmin saatIIn myös aseita, nlln että jo marraskuun lako n alktm a olisimme voineet täyttää tärkeä mpläk in
-tehtävi ä.
Marraskuun yli määräisen puoluekokouksen aikana, jossa
tov. Miettisen johtama punakaartllaisten lähetystö 011 esittä nyt
meikäläisten vaatimuksia, mitkä hylättiin, syntyi meissä sella isia ajatuksia, että pitäisi hajoittaa se kokous ja ottaa oikeisto
'vanglks l sekä antaa valta puolueessa vasemmistolle, joihin
m eidän käsityksemme muka an kuulu ivat m.m. toverit Manner
ja Sirola. Emme kuitenkaan sitä tehneet, kun luulim me Vi!lsemmlsto n ilman kin saavan ene mm istön. NIin jäimme odottamaan, mutta siinä odotuksessa petylmme. *}
- ) Tov. Y. Sirolan huomautus: Tam! kohta osoittaa, kuinka epbelv!t
-olivat suhteet puolueessa.
Marraskuun puoluekokouksessa 011 kyllä
vasemmisto. muUa ei ollut järjestynyt - ei pitänyt edes ryhm äkokouksia
~Ik.!i suunnitellut yhteistä eSlJntymist.!l. Sillä ei oll ut tarkasti m .!i.!lrlteltyä
ohjelmaa, vaikka kannattlkln vallan ottamista . Kun se ehdotus hylättIIn,
ei se ryhtynyt vakavIIn toimii n edes J.!Irjeslyneen ryhmän, saatikka sliten
uuden puolueen aikaansaamiseksI. Kun puoluekokouksessa ei oltu päätelty otta~ valtaa, oltlln slli!i mielt!, eli! Kalvohuon eelle majolt1uneen pu-

Työssä ja haljoittelussa sekä tilannetta seuraten kului aika
nopeastI. Ilta kaudet kyttäillmme lähellä työväen taloa ja taIollakin, ettemme vain myöhästy is i alkuhötäkästä, sillä sitä me
joka hetki odotimme. Tammik. 25 p. illalla 011 meillä jo va kava halu mennä ,.häirltsemään- senaatin istuntoa,josta olimme
saaneet vihiä. Siellä kuului olevan n. 60 miestä va rtiossa,.
mutta olisihan meilläkin ollut miehiä panna liikkeelle. TapaSIn.
myös eräitä puolueen johtajia, joille esitin, että vangltlalsil n
senaattorit, mutta eivät he siihen anta neet luplla.
Tammlk. 27 p. illalla se sitten alkoi , se vallankumous, jota..
olimme odottaneet aseet rasvattuina. Se alkoi kysymättä 01tUnko sii hen varustautuneita ja oliko aika työväelle otollinen ..
f\loin toimia joukkonl kanssa . ·Ensl tehtäväkseni sai n eräiden
pienempi en .nappulolde n - vangitsem isen, kun suuret herrat
olivat jo ehtineet puhd istaa Helsin gin tomut jllloistaan. *)
Helmikuun 2 päivän illalla sai n Helsingin paikallisesta esikunnasta määräyksen lähteä Inkoon, jossa IlIhta rit olivat alkaneet liikehtiä. Ennen lähtöänl ol iv at ne siellä kuitenkin jo.
lIseUun eet ja minulle a nnettii n määräys lähteä TlImpereelle.
Siellä majailt1!n kolm ise n vuorokautta. Saimme myöskin va atteita, jalklneita ja muonaa, jota meil lä ei ollut Helsingistä lähdettäessä. Tampereelta lähdimme 6 p:nä illaJlll Helsingin.
f\·joukon ja Pietarin punakaartin kanssa kohti pohjOista. Si!l avuimme Lylyyn 7 p:nä lIamulla liika Isin. Siltä lähdimme edelleen Pynnöskylään, jossa levittäydylmme ketjuun, jakamalla
osat ja tehtävät. Heti tulialsiksi sai mme maistaa .pohjatuulta-.
kuten pojat si!l noi val, saimme näet selkäämme.
EnsimmäIsen selkäsaunan ~aatuamme peräännyimme Pyn·
nöskylä stä takaisin Lytyyn. Lylyssä oleskelfessamme, sekä
lisäjoukkoje n saapumista odotellessamme 9 p:n iltaan mennessä keräillmme kaatuneita , hcavoiUunella jll paleltuneltametsistä, missä edellisenä päivänä olimme taistelleet. Samaall>
alki!lan saimme tutustua lahta ri en konnamalsuuteen, iota he.
harjoittivat puna isia kohtaan. He ampuivat sanltäärit ja kaikkl~
samantekevä oliko heillä PunasenrIstIn merkit. Ve.nkejaan IZlhnakaarlln on sielt! lähdett!v! ja jälett!v! aseensa yhtelse~n talteen. TIII5puolu een ohjetta punakaartIlaisiIle selostamaan lÄhetettiin kolm ikko, johon
valittIIn m.m. tov. Jukka RahjG. H!n 011 sitÄ mleH:!, että puolueen päÄtös on virheellinen, muUa on slUI noudatettava, ja suostui hÄn tÄm!n
asian selostllmaan punllkaartllalsille.
-) Kun 26 p. tammlk. p!!tettlln valta ottaa, nIIn ryhdyttIIn heti toi mUn
senaalln vangllsemlseksl, muUa ei mli!r.!ltty vastuunalaista johtoa ja seJäi suorittamatla. Silloin eivät senaatin jäsenet vielä olleet poistuneet
Helslngtst!, kuten klrjoJltaja eslltä!. - 10im.
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tarlt kohtelivat mitä petomaislmmin. Sahaslvat poikki erinäi·
siä ruumiinosia, puhkoivat silmät, leikkelivät kielet, korvat,

\

nenät ja naulaslvat kaatuneiJle ammattiosaston ja punakaartin

,jäsenkirjat rintaan.
Se oli "kulttuurlporvaristomme ensimmäisiä näytte itä. Porvaristo näin opetti meitä, miten pitää kohdella vastustaja ansa.
Säälin ja pikkuporvarillrsen inhimillisyyden tunne pitää olla

"

luokkatatstelijasta kaukana, joskaan työväenluokka - taistelussaan porvaristoa vastaan - ei ole käyttänyt eikä tule käyttämään edellämalnitunlaisia raakuuksla. Ne ovat häviävän
luokan taistelutapoja.
Tämä päivä oli se, jolloin er'!si kerran syntyi paniikin tapa!.nen pelko tuosta lahtarien vastustajaansa kohtaan osottamasta
julmuudesta. Sam8an aika8n levisi provokatoorinen huhu.
·että ensi yönä muka lahtarit hyökkää vät Lylyyn.
Lähetin 16 tiedustelijaa matkalle, ottamaan selvää Lylyn
ympäristöstä etupäässä Pynnöskylän suunnalt!!l. Sillä aikaa
koetimme selitellä kukin joukoJlemme huhujen perättömyyttä.
Osoitimme rintamaosan tärkeyden ja puhuimme huomispäivän
uudesta hyökkäyksestä lisätyilJä voimilla. Mutta pelko 011 niin
suuri, että puhelstamme huolimatta Portun komppania, f\-joukko
ja Pietarin punakaarti lähtivät KorkeakoskeJle, minun joukkonl
vielä jäädessä odottamaan tIedustelijoiden palaamista.
Tiedustelljat palasivat aamupuolella yötä ja toivat tiedot, että
lahtarelta ei löydy mistään sen lähempää kuin Vllppulan sillaita, ja että sillalla niitä seisoo neljä miestä. Joukkoni eivät
.tahtoneet jäädä Lylyyn. Koska sellaisetkin joukot kuin Ple:tarin punakaarti ja Helsing in f\·komppania kerran ovat lähteneet, niin turha se on silloin meidän jäädä, päättelivät pojat.
Lylyn paikkakuntalaiset kyllä jäivät noin kolmellakymmenellä
miehellä, päälJikkönään tov. Salovaara. Suoraan sanoen hä'vetti se lä htömme, mutta minkäs voit, kun punakaartilaiset
eivät kuunnelleet päällikköään.
Helmik. 10 p:nä aamulla me olimme myös Korkeakoskella.
-Siellä järjesteli tov. Karjalainen lähtöä joukkoineen metsäopistolle, joka on noin puolivälissä Pohjankylän ja Väärinmajan
'vällllä ja Korkeakoskelta noin 15 kilometriä vasemmalle. Minä
'halusin jäädä myöskin tänne sekä yhtyä Karjalaiseen, mutta
turhaan. sillä joukkoni ei nähkääs tahtonutkaan muualle kuin
'Helsinkiin.
Luovuin yrityksestäni. sillä mikään agltatio ei olisi kumminkaan auttanut, ja lähdin joukkoni kanssa kohti Helsln-

klä *). 11 p. marssltin joukkonl työväentalolle. Sinne jätimme
a seet ja laskin kaikki kotiansa seuraavaan päivään klo 12 saakka.
Kokoontuminen tapahtuikin täsmällisesti. Komensin pojat rivIIn ja sitten aikoI sisunpurkaus sen Vllppulan matkan johdosta. Koetin selittää, mikä 011 tehtävämme, ja myöskin sitä,
mitä teimme jättämällä rintaman auk i lahtareille. Samalla
kehoit!n harkitsemaan uutta lähtöä, ei sitä varten, että taas
vain kävlslmme rintamalla, vaan myös jäädäksemme sinne
tappelemaan.
Käskin niiden astua rivistä ulos, jotka eivät hedua lähteä
tappelem aa n eivätkä tunne vo ivan sa täyttää annettuja mää· '
räyksiä, sillä sellaisten rlv!ssäolo on toisten tovereiden ja pää!likkönsä pettämistä. Mutta ne, jotka jäävät rivIIn, Saan,t
aseensa heti taistellakseen vallankumouksemme puolesta. Jes
Si~hen luottaen lähden kanssanne uudestaan rintamalle. Nä in
puhuin.
01 Kolmetoista miestä astui ulos rlvl stä, mutta jälellejääneet
lupasivZlt tehdä kZlikkensa, mitä vallankumous heiltä vaatii.
Se 011 kaunis lu paus. Sen lupauksen jä lkeen laskin heidät
kaikki kotIansa evä styksellä, että värväävät rivistä poistuneiden raukkojen tJlalle sellaisia relluja poikia kuin itsekin ovat.
Käskin kokoontumaan seuraavana päivänä samaan aikaan ja
SamZIan palkkaan uusien tulokkaiden kanssa.
Helmik. 13 p:nä klo 12 kokoonnulmme. Tarkastln joukkonl.
Uusia tulokkaita oli enemmän ku in poisjääneitä. Tu lokkaat
olivat hyvil1 reippa ita poikia, vastaillVlIt kuin ~naulan päähän- ,
No, mitäp ä muuta, alettiin rivlstöharjoltukset. Samalla Ilmoitin
asemalle lähtöva lm iudestamme, jotta hommaavat veturin samaan junaan. jolla teimme ensi matkankln. Samana iltana
lähdimme matkaan, ja taas pohjoiseen päin. 14 p:nä myöhään illalla saavuimme Korkeakoskelle. josta esikunta antoi
määräyksen marssia m etsäopistolle. Siellä oli ennestään jo
riihi mä kelä isiä 40 miestä ja juuri edellämme olivat sinne marssineet Pi eta rin punakaa rti ja Helsingin R -komppa nia. Pietarin
punakaarti oli miehittänyt Ka llena utla n sekä puoleksi R.-joukon
kanssa Enonrannan. Molemmat palkat olivat hyvin tärkeitä
. ) To'v; Kn eSltyksesn ei käy selville, esittikö hiln nilln tilrkeän asian,
kun on r intamalta pois lä htö,:punakaartln korkeZlmmalte p6iill ystölle. Kokon
kertomuksesta päSsee siIhen käSitykseen kuin rint amalta olisi noin vai n
saanut lähte! Joukko mikä taha nsa ja ettei sllhen sen enempU huomIota
kIInnitetty. Saa myös sen k!sltyksen. kuin ei rintamall e Ulhtelss.!ikliän olisi
tarvittu muuta kuin joukko-osastoa komentavan p.!i!lllkön aloite. Nll ln ei
kultenk!lan yieensli ollut [alla . - Tolm.
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lahtarle n toiminnalle Vilppulasta Pohjankylään, mutta nyt katkesi yhteys lahtareilttl mainittujen paikkoje n kautta . kun meikäläiset miehittivät ne kylät.
M.ljtlilimme siinä metsäopistolla, entisessä herrojen kesähuvilassa, noii'\ kaksi vuorokautta. Sen jälkeen alko i toimintamme lahtarien uutta painopistettä, nim . MyJlymllata vastaan ..
TIedustelijan i olivat I!!kkeellä yhtämittaa. He saivat tiedon,
että lahtarit miehittävät Myllymaan kylää ja nähtävästi aikovat
sieltäkäSi n hyökätä pietarilal sten ja F\·jouko n selkää n oikean
sivustan puolelta, sekä samalla katkaisevat näiltä yhteyde n
Myllymaahan ja Korkeakoskelle. Saatuani yIJämainitut tiedot
ilmoiti n siitä asianomaisille päälliköille sekä ryhdyin toimen piteisiin Myllymaata vtlstaan. Otin osan omasta joukostani~
sekä lisäksi tuli mukana pietariJaisia ja riIhimäkeläisiä. Marss ittutlmme aivan Myllymaan edustalle joutui tov. Lungrenh2
johtama etujoukko (minun tiedustelljani) lahtareiden ka'M.~
kahakkaan. Jouduttuan! päävolmieni kanssa paikalle aletltiin
reljlttämään taloja, joista Jahtarit olivat avanne et tulen meitä
vtlstaan. Hyökkäslmm e kylään ja valloitimme sen. Lahtarit
pakenivat Väärin majaan johtavaa vuoren solaa myöten. Etsimme tarkasti koko kylän ja löysimme taloista siltojen alta nais ia
ja lapsia. Lisäksi löysImme sieltä itse emäJahtareitakin, sel\.!IIlsia, jotka eivät olleet kerinneet karkuun, tili eivät päässeet..
kun käpälät olivat katkenneet tulemme vai kutuksesta. NylJ
me tunsimme olevamme voittajia, kuten lahtarlt ol ivat edellisellä matkallamme Pynnöskylässä. Myöhemmin itseltään
lahtarellta sllatujen tietojen mukaan 011 heitä ollut siinä 60
miestä. Tiedustellj at olivat Saaneet saman käsityksen.
Rlkoi takaa-ajo. Mutta se 011 tuottaa meille arvaamattoman
vahingon. Lahtarit paetessaan vuorensolaa johtavIla tietä
pitkin Väärinmajan s uunnalle jättivät solan molemmin puolin
vuoren harjanteJlle pakotiensä suojaajat konekiväärien kanssa_
•.Joukkoni painu essa takall-ajettavien jälkeen, llukaislvat ne
tulen molemmilta slvustol1ta ja edestä, sillä seu rauksella, että
olimme kalkki vähällä tuhoutull . Joukkonl toteltua pikaista
pysähdys- ja perääntymlskäskyä pääsimme ku itenkin pienillä
menet yksillä, mutta siitä huollmlltta oli se isku pIenelle joukolle
raskas. Kaatui 4 "Polykarpus"- Ialva n matruusla ja yksi plutoonanpäälllkkö, nuorisoliittolainen tov. Uuno Rlen. Vtllkeasti haavoittui kaksi ja 1tevästl kolme. Pietarilainen konekIväärimies
Jussi Hiltunen (Patu) *) työskenteli hätääntymättä - va ikka
*) rOY. Hiltunen kuoli v. 1934, Uhtualla. - T olm.

häneltä olivat molemmat peukalot haavoittuneet - lahtareiden
yrittäessä anastlla häneltä "työasetta", kuten hän koneklväärlään nimittI. Siinä Patun sekä hänen työaseensa pelastushommllssa menetlmme kolme hevosta, siltä niin pian kun
hevonen oli hoiUlla, kaatui se. Jos oikeanpuoleisen mäen
puhdistusjoukkoa en olisi ehtinyt saada n iin pian liikkeelle,
niin kyllä Patu työkaluineen hyvästä huumoristaan huolimatta
olisi kai jäänyt. LlIhhHien tulen valettua oikealta Patu ajeli
.pyoreäkaulaisella- pois joukosta, sillä hevosia ei meillä ,
enempää ollut. On sillä Patull a sisua ja oikein sotamiehen
sisu onkin, ajattelin . Vasta sitten, kun hän 011 antanut .sotaselityksensä" rupesi hän kyselemään jotain rättlä peukalolhinsa.
Saman päivän illalla plllaslmme takaisin metsä opistolle
korjaamaan lahtareilta saamiamme vaurioita. Myllymaan jätimme taas tyhjäksI, sillä se 011 sellainen palkka, johon eivät
volne~t asettua lahtarit enempää kuin mekään. Se paikka on
sellainen, jossa pienelläkin joukolla hyökätessä puolustaja
voi menettää suurenkin joukon. Tämän vuoksi eivät lahtarlt
Myllymaata sen jälkeen mlel itelleetkään, valkkll me siellä
kävimme aina joskus emäntien luona kestissä .
14 p:nä oli Korkellkoskella sijaitseva Poh joisen rin taman
esikunta siirtynyt Lylyyn. 17 p:nä sa in metsäopistolle tiedon,
että minut on myöskin valittu siihen esikun taan ja olisi mitä
pikemmin saavuthna sinne. Epäil in lähteä Lylyyn , sillä minullahan 011 joukkonl, joka niin ollen piti jättää. Sitäpaitsi
olimme jo järjestäneet Jähtömme Enonrantaan alkomuksella
ottaa siellä asemat katkaisemalla yhteyden lllhtllrellta n. s.
lisätietä pitkin Väärinmajasta Pohjankylään . Ja lisäksi olin
luvannut joukollenl pysyä heidän mukanaan koskaan heitä
jäctämättä.
ilmoitin joukollenl esikunnan aikeesta, johon se heti Ilmaisi
tyytymättömyyte nsä, mutta mIehet lupasivat kuitenkin lähteä
sinne, mihin 011 jo määräys. sillä ehdolla, että pian pala an
takaisin heidän luokseen. Itse lähdin siis Lylyyn ja joukkonl
lähti apulaispäälllkkönl johdolla Enonrantaan. Saavuin Lylyyn
18 p:nä ja siellä ilmoitin heti eSlkunnalle saapumlsesteml sekä
joukkonl toivomuksen minun vapauttamisestanl esikunnan
jäsenyydestä. Tähän toverit Karjalainen ja Dufva eivät suostuneet. Jäätävä sIIs oli. Mutta 19 p:nä 011 joukkonl pitänyt
Enonrannassa kokouksen ja tekemänsä päätöksen lähettivät
minulle Lylyyn. Siinä päätöksessä vaativat he minua palaama an takaisin heidän luokseen. f\pulaispääl1lkkönl ei myös·
Prol d. vanank. rintlmi11a _ 5
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kään t llhtonut tä yttää minun pa ik kallnl , selitellen siinä olevan
teke mistä mei lle molemmiIJekin. Kyllä se totta olikin, sillä
eihän meillä kumpa lsellllkllan oll ut tarvittavia sotilastietoja,
joten va stu u tehtävistä jll joukosta ei ollut pienI. Esitin saaman i päätöksen eSlkunnalle ja esikunta katsoi lIslan olevan
helpoimmin ratkaistavissa site n, että kutsuu joukkonl Lylyyn.
Se saap uikin jo sama n päivän illalla. Joukko n!. saavuttua
päätin heti, esikunnan suostumuksella, lähteä marssimaan
Väärinmajan kylään, koska pa kola iset kertoivat lahtarien liikkeistä siellä. Lähtömme tapahtui 60 miehellä ji!l kllhdeksalla
hevosell a, mu ka na mme oli kaksi konekivääriä . Päätimme
miehittää kylän, jonne 20 p:nä aamulla saavuimme IImar.
laukauksen va ihtoa, vaikka paikkakunnan emä ntien antam ien
tietojen m ukaan yksistään Seppälä n tal ossa oli ollut lahtarien
34 ratsum iestä. Syytä siihen, miksi he eivä t ottaneet meitä
tulella vastaan, eivät emännät sanoneet tietävänsä.
Kylässäsai mm et ietää, kuinka edellisenä yönä ja päivänä oli
Vllppul asta viety kaikki Illat miehet ja hevos et, samoin Väärinm ll jasta, Pohjankylään hyökkäävlä . ryssiä- vastaan. Ne ~ryssät"
.olivat, lahta rien kertoman mukaa n, panneet siel lä nlln tiukalle,
että ttlitaa olla kyseessä koko Pohjola, meinaslvat emännät.
Nämä tiedot saatua ni ki rjoitin raportin tov. Karjalaiselle ja
Pyysi n lähettämään Väärinma jaan mie hi tysjouko n sekä oman
jo ukkon! loput, jotka olivat jää neet Lylyyn. f\ ikomu ksenl oli
omalla joukollan ! Väärin majan miehityksen jälkeen painutl
Vilppula-Kuovede n mllllntletä myöten IlIhtllrlen selkään.
Tämän lii kkeen tehtyämme ajllttelln tuievlln lahtareil le aika
tlukan , sillä se 011 ainoa vllpaana oleva tie, jonka olisin sulkenut. Lahtare iden pellI stuminen sieltä olisI ollut hyvin kyseenalainen, sillä heillä" ei o lisi jäänyt yhtään tietä käytettäväkseen, eivätkä he olisi voineet saada apua eikä tarpeita.
Jos tämän lii kkeen tärkeys olisi oikein ymmärretty, nii n oletan , että Vilppulan va ltlluskl n n iinä hetkinä olisi käynyt verraten helposti . J os todella Vilppula olisi aiottu vallOittaa,
olisi valtaus lii ke pitänyt mielestän i suorittaa enempi vasemmalta jll silloin siihen olisi ollut hyljä tila isuus, sillä Vilppu lassa
ei todellakaan silloin vielä ol[ut s uuria jo u kkoja vastllssamme.
Vllppulan jälkeeen olisi ollut vallaUava Haapam äki.
Sen
valtaus olisi kuitenkin vaati nut enempi, s ill ä se n menetys
olisi maksanut lahtarellle koko Karjala-kysy mykse n, koska
Haapa mäki on suuri rautatIesol m u Jyväskylään ja sen kautta
Itä än.. Näin ajattelin jll laskeskeIIn itsekseni odotellessanl
lupaa aikomalleni liikkeelle.
6S

1'-""utta mitä tapahtuikaan! Lähettini palasi takaisin Lylystä
tuoden esikunnasta määräyksen, jossa puhuttiin puhelinkeskustelusta tov. Karjalaisen ja silloisen ylipäällikön 1\. Vastenin
välillä esittämäni Väärinmajan kysymyksen johdosta. Se kuului
jotenkIn tähän tapaan: Olen Ilmoittanut ylipäälliköllemme
Vastenille Tampereelle raporttisl sisällön, mutta Vasten ei
katso Väärinmajalla olevan mitään strategista meille, samoin
Vilppula-Ruoveden-Pohjankylän maantiellä. Joten kutsukaa
Kokko pois Väärinmajasta. - Nojaten ylIämainittuun mää·
räykseen on sinun tämän saatuasi palattava takaisin. - Lyly
21 111-18.
Rintamapäällikkö E. Karjalainen.
Minua ' suututti se määräys, millä minut joukkoineni kutsuttiin pois Väärinmajasta. En voinut ymmärtää senlaatuista
"strategiaa". VieläkIn olen vakuutettu siltä, että joka tapauksessa se minun pOlskutsurniseni Väärin majasta, jonka silloin
olin saanut haltuuni taistelutta, vuodattamatta tippaakaan
verta, oli suurl·taktillinen virhe, jonka oletan johtuneen siitä,
että ylIpäällikkö ei tuntenut sitä rintamanosaa. Eikä hän
varmaankaan ollut tietoInen lahtarien senaikuisista IiikehUmlsistä siel lä. Mielestäni olisi alotetta pitänyt kehittää niin kuin
olin aikonut.
Noudattaessani polstumismääräystä, hävitin lähtiessäni puhelinkeskuksen ottaen aparaatln mukaani. Samoin kylän
kaupasta otin lahtarei1le varustetut valkoiset kaavut, päähineet ja hiihtokengät, kaikkiaan 50 parIa. Saavuttuani Lylyyn
olin vähällä joutua "seinää" vasten. Ei siitä syystä. että olin
saapunut, vaan sijt~, että olin ottanut lahtareille kuuluvaa tavaraa,
omaisuutta, ja hävittänyt heidän puhelinkeskuksensa! KaIkkein eniten räyhäsivät tästä asiasta Lehtimäen veljekset, huutaen, että olin muka tehnyt ryöstöretken. Olen sitä mieltä,
' että tekoni ei ollut ryöstö, vaan välttämätön ja oikea taiste·
lu];ike.
f\lkol Lylyn aseman ja sen ympäristön vartiopalvelus, jota
kesti aina 24 p:ään saakkaa. Silloin rintamaesikunta Tam·
pereelta saamansa mää räyksen mukaan antoi minulle ja Turun
ratsujoukolle määräyksen lähteä "valloittamaan VäärInmajan
kylää". No siinä sitä nyt ollaan, ajattelin. Valloittam eanl
Kunniakas tehtäväl Mutta Väärinmajahan oli meidän jo puolitoista vuorokautta sitten! Miksi sitä nyt toistam iseen tarvitsee
•
valloltella?
Mutta määräystä on toteltava. Valmistin joukkoni lähtökun'
~.
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toon. Kun joukkonl sai tiedon päämäärästä, nosti se pienen
naplnan kysellen, mikse mme s itä kylää silloin saaneet pitää~
kun siel lä jo olimme. Koetin tietysti se litellä heille, että silloin
ei vielä ollut aika siihen eikä se ollut meille silloin niin tarpeenkaan kuin nyt j.n,e.
Lähdimme marssimaan kohti Väärin majan kylää. Mukaamme saimme yhden kolmentuuman tyklnkin tov. Sasonovln '
johdolla. Saavuimme mäkilaaksoa pitkin kylän olkeanpuo'
leiseen reunaan. SIortä alkoi yli puoli kilometriä leveä aukeama,
suoniitty, Muuten Väärin majan kylä Lylyn puolelta on aivan
aukeata, ilman minkää n laista suojaa, jota vastoin Vilppulan ja Enonrannan puolella kylä on metsän suojassa, mikä
nyt olikin lahtarien lIIkunnalle edullista. Mäkitörmän suojassa
teimme Lehtimäen ja Sasonovln kanssa valloitussotasuunnItelmamme. Jaoimme alueet siten, että Lehtim äki joukkonsa
kanssa joutui vasemmalle siivelle, minä oikea lle. ja ty kk i jäi
keskustan kohdalle taaksemme. Hyökkäyksen aloimme Seppälän suuren kivinavetan pommltuksella, mutta eI se tuottanut erikoisia tuloksia, *) Samalla jalkaväki liIkkui kohti Nenosen taloa, joka oli liklnnä. Lähestyessämme mainittUa taloa
ava sivat lahtarit hurjan kivääritulen meitä vastaan. VallOI'
tim me Nenosen talon ja koko sen osan kylää, mutta se
tu li kalliiksI. Vielä enemmän maksoi etenemisyrityksemme
Seppälää kohtI. Nenosesta paenneet lahtarit yhtyivät Sep·
pälän kivinavetan joukkoon ja yritys vallata se klvääreillä 011
sllma kuiö: juosta kalJloselnää vastaan, eikä Sasonov saanut
tähtälntään niin asetetuksi, että olisi sallnut lyötyä hajalle
lahtarijoukon,
Pimeän tultua lahtllrlt saivat intoa niin paljon, että osa
hyökkäsi jo ulos kivJnavetastaan ja valkoisissa ha lallteissaan
tunkeutuivat ne miltei meidän suuhumme. Tulimme verIssäpäin lyödyksl takaisin. Mutta sitä Nenosen kyläryhmää emme
aikoneet jättää, joten keski tim me siihen kaikki voimamme. '
Vhtelsneuvottelussa V, Lehtimä e n kanssa t ul imme siihe n joh·
topäätökseen, ettei meidän kannata ilman lisäjoukkoa tehdä
toIsta yritystä. Päätimme, että LehtimäkI, jolla oli hyvä ratsu~
lähtee hetI eslkuntlllln hakemaan apujoukkoa, Mutta sillä
aikaa lahtllrit keskittivät hyökkäyksensä hllllussamme olevlla
.) Tov. Kokon tieto ei liene aivan tarkka. Valkolsl!:n virallisessa" V3paussola -·klrjassa (IV. s. 314) sanotIlan: .Vlhollln!:n suuntasi vlmmalun
granaaltitulen Seppäl!!n, jossa räj!ht!:1I granaatteja Ja shrapnelleja. nIIn
ell!:1 ollut mlsstlän turvaa ..... Kyse!:ss! on h!:lmlk, 21 p. Lllhtarellla 011
Jo Seppal!st! perUntyrnlsk4skykln.
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kylän osaa vastaan niin, että löivät meidät ulos kylästä, ja

ennenk uin ennätimme perääntyä aukeaman poikki metsän
suojaa n. sa ivat ne meiltä monta uhria .

Metsän suojaan päästyämme koetin ottaa selvää jälellejääneide n lukurn.i:iärästä, mutta en löytänyt kuIn muutamia

omia o !, samoin turkulaisli!!.

Lähdettiin ~tsimään ja löydettii n

ne, jotka olivat lähempänä, Yletä hengissä, mutta muut haa-

volttuneet olivat jo kuolleita. Annoin määräyksen kerääntyä
eräälJe tllkanam me olevalle metsätorpalJe. Sinne saapui LyIystä Lehtimäen opastam ana Partun pataljoonakin. Siinä Lehti-

mäen kanssa selviteltyämme loppu rippe itä joukoistamme. osottautui minulle jääneen 120;stä miehestä 34 talsteJukuntaista.
Leht imäelle oli jäänyt 8O:stä miehestä noin 20 taistelu kuntoista miestä. Ei kylläkään niin paljon ollut kaatunut ja haavolUun ut l vaan suurimmalta osalta heistä oli paleltunut kädet
ja jalat, sillä sinä yönä oli kova pakkanen. Porttu lalset kuten
aina pitivät ensin ko kouk sen, jossa käSittelivät kysymystä,
lähdetäänkö vai eikö niin kovaan paikkaan.· Päättivät kUiten kin lähteä, koska kerran jo nIIn pitkän matkan olivat marssineet. Lehtimäki jäi porttulaisten ylipäälliköksi . Minä menin
rippelttenl kanssa Lylyyn kuin sota;oukkonsa menettänyt
"kenraali-. Portun pataljoona marssi meidän tlhldlemme,
mutta jo seuraavana päivänä perääntyi Lylyyn astI.
Toveri Saari sen komensin Korkeakoskel ie hakemaan sieltä
rippeillen l vaatteita ja jalkl neita. Mutta siellä ei niitä ollut.
26 p:nä Saarinen matkusti HelsIn kiin hakema an varusteita,
saad en määräyksen "värvätä- myös lisää miehiä joukkoomme
-sekä harjoittaa ja v?lZlteUaa rintamalle lähtijät.
Portun pataljoona piti kokouksen Lylyssä 27 p:nä sekä
päätti lähteä lomalle Helsinkiin , ~sJllä he o'llvat olleet liikkeellä Tamp~reeJla lepääml sensä jälkeen kokonaista kolme
vuorokautta", eli kokonaisen viikon siitä kun olivat lähteneet
Helslnglstäl Mutta rintamaesikunta ei katsonut voivansa suostua porttulalsten vaatimukseen, sentak ia että he olivat olleet
rintamlllla liian vähän al kaa ja että rintama-asiamme yleensä
olivat nlln heikollll kannalla. LisäkSi oli laskettava multa
joukkoja täydentämään itseään.
•
Siitä syntyi aika rähinä porttulaisten keskuudessa ja kokouksia he pitivät kokouksi ensa jälkeenki n helmlk. 28 p:ään saakka,
jolloIn saatiin tieto Suomen punakaartin ylJpäälllkön, tov.
Haapalalsen l tulosta poh joiselle rIntamalle . Mutta hän ol i
tietystI pysähtynyt Tampereell e "eslkuntia ja joukkoja tarkastamaan-, Lylyn esikunta soitteli Tampereelle ja sai lopultakin
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yllpäällikkömme kanssa _jutella asioista", Ylipäälllkkömme
käski riisua aseista porttulaiset sekä yleensä kaikki .niskotte·
levat~ joukot. Tähän toimenpiteeseen ei esikunta sillä kertaa
katsonut voivansa ryhtyä ~erlnäisistä syistä", vaan ilmoitti
kannastaan ja sen syistä ylJpäälliköllemme. Hän puolestaan
lupasi asian järjestää niin, että jos porttulalset lähtevät sieltä
ennen hänen tuloaan Lylyyn, niin heidät Tampereella riisu taan aseista.
PorttuJalsll1e ilmoitettIIn Haapalaisen varmasta tulosta hetl~
jota varten heidän olisi hankittava kokous huone, koska he
kerran haluavat pitää kokouksia. Porttulaiset ryhtyivätkin horn·
maan. Juna tuli ja siinä junassa piti tulla ylipäälllkkökln.
Mutta mikä Ihme: häntä ei näkynytkään.
Porttulaiset odottivat, esikunta odotti ja me kalkki odotlm·
me. Porttulalsten kärsivällisyys loppui ja he päättlvt.t lähteä
etsimään punakaartin ylipäällikköä saapuneen junan vaunulsta. - Ja sieltä se Eero löytyiki n - humalalsena nukkumassal Oli kuulemma ryypännyt, vieläpä sanitaarijunaa
va rten hankittua konjakkia. Sellaisessa tilassa täytyi yllpääl·
likön lähteä punakaartllaistensa eteen, vieläpä toisten saattamana. Kokouspaikalle päästyään "kapUSi" hän - punakaartilaisten a:uttaessa - jonkin vanhan pyykkilahankan päälle,
josta sitten julisti porttulaiset vapaiksi sekä antoi kunniasanansa, että heitä ei missään tulla rIIsuma an aseista . - Jt.I
niin porHulalset viivyttelemättä lähtivät heille myönnetylte
lomalle. - Haapalaisen men ettely oli mielestäni sellain en,
että jos meillä olisi ollut oikea kurssi, olisi siitä mies pitänyt
ampua.
Samaan aikaa n saapu i Lylyyn Vuorelan nuorisojoukko, luvultaan 85 miestä. Saamani .nääräyksen muka an lähdin heti
sZlmana päivänä heidä n kanssaan .hä rn äämään" Väärinmajan
\la htareita . Siitä nämä innostuivat niin, että meina sivat alkaa
tosihommat meitä vZlstaan. Nyt niillä piruilla oli jo tuotu
sinne tykkikln. Mutta meillä 011 siellä kakSi, jotka porttulalset
sinne jättivät ja jolta hakemaan me si nne oikeastaa n menlm'
mek in . Sitä Vuorelan nuorta ja rei lua poikasakkia haluttt
hiukan ammuskel1a ja nähdä mitä fahtarit sjitä ajattelivat.
ja nHn ammuttiin tykellläkin. Tähtäsimme Seppälän kivinavettaan , jZl navetZln katon läpi mennyt granaattl osulkin toiseen taloon, joka syltyi palam aa n.
Pitkällinen vlipymlseni tykkien hakuretkeUä ja ammunnan
kuuluminen . LyJyyn nostatti siellä esikunnassa epäilyksen.
miten meidä n asiamme siellä oikein mahtoivat olla, kun niin
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räiskimme. Ja ennenpitkää saapui Lehtimäki ratsullaan eslkunta lähettinä, tuoden määräyksen lopettaa ampuminen ja
palata takaisin. Nostimme tykit rekeen j<l läksimme kohti
Lylyä.
Suoritimme vartIopalvelusta maalisk. 3 p:ään asti, jolloin
sain esikunnasta luvan lähteä Helsinkiin täydentämään joukkojani, vaikka apulaispäällikköni, toveri Saarinen olikin jo
aikoja mennyt sinne .värväys"-asioille. Tämä täydentämään
lähtömme johtui nyt etupäässä siitä, että eSlkunnalJe 01[ annettu tietää uusista Jähipäivien tehtävistä, jota varten oli
myöskin järjestäydyttävä. Kysymyksessä oli suunnitelma yleisestä hyökkäyksestä, joka oli määrättyalettavaksi 10/111 koko
rintamallamme.
.
Helsinkiin SZlllvulmme 4/111 ja tapamme mukaan menimme
ensin työväen talolle, jonne jätimme aseemme. Maallsk. 5 p:nä
kokoonnuimme työväentalolJe .värvättyjen" kanssa yhdessä.
Uudet tulokkaamme olivat reippaan näköisiä poikia, nuoria
ja te rävIä. Hyvän sakin saan, ajattelin. IItapäiviillä treenail~
tiin vähän rivistöäkin. Juteltun maailmankuulumis!a, yhtä
ja toista, ja siten tutustuttiin toinen toisiimme edessämme
olevan tehtävän suorittamista varten.
Maaliskuun 7 p:nä lähdimme taas pohjoiselle rintamalle.
Kun Helsingistä emme saaneet yhtään housu- tai kenkäparia,
niin pysähdyimme matkalla Tampereelle. Menin tov_ Hyrskymurron luo, esitin asiani ja juttu ol! heti ratkaistu_ Tov_
Hyrskymurto oli tOimekkaimpla miehiämme punakaartin
asioissa. Sain tarvitseman! varustukset miehillen; ja lähdin
heti m atkalle Lylyyn_ Olin siellä jo 9 p:nä illalla.
Saavuttuani esikuntaan ilmoittamaan tulos tan; sain tov.
Karjalai selta oikein paperille kirjoitetun määräyksen tulevista
tehtävistäni ja samz.lla määräyksellä nimitettiin minut rinta~
mamme keskustajoukkojen päälliköksI. Joukkoa oli annettu
minulle yhteensä noin puolitoista pataljoonaa, tamperelaiset
enemmistönä. LIsäksi oli kaksi patteria 3~tuuman tykistöä ja
panssarijuna.
Kun yleisen hyökkäyksen piti alkaa maalisk. 10 p:nä aamulla,
niin lähdin heti Vilppulan edustalle, sillä ~äytylhän hiukan
tutustua paikkoihin. Olihan se Pynnösky!ä tuttu jo ennestään,
mutta nyt oli rintamamme sIIrtynyt eteenpäin ja tilanne näin
ollen muuttunut. Pynnösky län puolustamin e n ja hallussaan
pitäminen oli ,lahtareillekin kovin epäedullinen paikka ja siksi
he olivat siitä luopuneet, sitä vastoin Vilppula n silta ja jokj~
pengermä Vilppulan puolelta olivat lahtareille mitä edullisimpia
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ja vaativat ne paljon vähemmän puolustusvoimia. Pynnäskylän jättivät lahtarlt sarnllan aikaan perääntymäJlä Vllppulaan, kun Pohjan kylässä käytiin ratkaisevaa taistelua, sekä
samaan aikaan kun me olimme Väärinmajassa . Lahtareilla
ei ollut tarpeeksi joukkoja pitääkseen Pynnöskylän hallussaan.
Meillä oli kaikki jo melkeinpä kunnossa alotettavaa hyökkäystä varten, kun saapuI tov. Rahja lentäjlensä kanssa. He
tulivat myös tutustumaan ensin .. maata myöten-, että voisivat
olla vakuutettuJlI meidän lähtöasemlemme suhteen kaikkien
sattumien varalta. Siihen mennessä en tuntenut vielä persoonallisesti Rahjaa. Tämä valmistelu antoi aiheen ajatella, että
nyt vihdoinkin aietalIn järjestetty sekä päättävä toiminta, jota
tähän mennessä ei vielä ollut havaittavissa. Hyökkäyksemme
ei alkanutkaan minulle tuntemattomasta syystä 10 päivänä,
vaan vasta 13 p:nä.*)
Viimeksi mainittuna päivänä vavahti Vllppula, vavahti .Pohjanmaan lukko· ia vavahtivat sitä puolustavat lahtarltkin. Se
vavahdus vaikutti tärlnällään aIna Vaasaan asti, sillä silloin
"porattiln C reikää Pohjanmaan lukkoon aivan tositeolla. Molemmat patterit työskentelivät hyvin , tottuneen käden ja asiansa
• ymmärtävän ohjaajan toimiessa. Hän oli venäläinen toveri
Rosnatovskij. Lentokone teki työtään ylhäällä. Panssarijuna
pltl huolen taas sillan kimppuun käymisestä sekä lahtarien
ensimmäisen juoksuhautalinjan hätyyttämisestä, sillä junamme
voi ampua molemmille slvuilleen ja yleensä joka suuntaan.
Mutta pZlnssarijunamme työ päättyi lyhyeen. Se sai muutamia iskuja vaunulhlnsa ja myöskin veturiin, ja niin tuli siitä
.. invaliidi" ja t!iytyi sen poistua rlvelstämme. Siinä kahakassa
lenteli päitä. käsiä ja jalkoja. M.m. jäi helsinkiläinen toverini Jali Koskinen ilman kättä.
14 ja 15 päivien välisenä yönä siirsimme toisen tyklstöpatterlmme Pynnöskylään. koska siitä oli parempi ampua labtar[en vasenta sivustaa sekä heidän tykistöasemiaan vasemmalta VlIppulaa. Siirron tapahduttua patteri suoritti n. s.
hakuammunnan tov. E. Rahjan johdolla. Hän näet nousi
suureen kuuseen tähystämään, sieltä näkyi koko Vilppula.
Mutta' siinä tähystyshommassa 011 käydä hullusti. kuten hän
Itse naureskellen sitä kertoi. sillä kuuseen, jossa hän tähystl
osui (tietYSti vahingossa) lahtarien granaatti. joka katkaisi men-

p.

.) Selvltykseksl tässll on mainittava, etU! kyllä punaiset jO 10
alolt·
tlvat tykkitulen Vllppullla vastaan, mutta 13 p. aikoi yleinen hyökkäys.
- Tolm.-
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nessaan kuusen palkkio

Ja eliel hän olisi ollut jo kuusen

alapäässä laskeutumllssa, niin olisi hän lentänyt kuusen 11IIt-

vapuolen kanssa alas.
Pynnöskylän patterilla pommltimme vasemmalla

olevan

järven takaa lapualaisten joukkojen päämajan tuhannen nuuske!ksi. Ja sen se sietikln, sen ensi retkemme muistoksi .
15 p:nä saapu i tov. Rahja taas luokseni keskustaan ja kertoi

naureskellen ja hymyillen Vilppulan lentorelsustaan, sekä sIItä,
miten tyklstömme vaikuttaa. Kehui koko Vilppulan taka·osan
olevan kohta Ihan mäsänä .*) Kertoi lahtarien toiminnan sllrtyne-en enemmän vasemmalle ja samalla Mäntän puoleiseen

metsikköön, Näin jutellessamme tulilla, niinsanotussa halkoo
vaihteessa, tulla pamahti granaatti viere .. sämme olevIIn hal~
kopinoihin, jotka granaatln räjähtäessä lensivät Ilmaan ja
putoilivat alas päähämme, että kolinzl kävi.
17 p:nä lahtarit VilppulZlssa alkoivatkin jo valmistautua perääntymlseen. Sen huomasimme tehd essämme ensi yrftystä
jalka väellä heidän massapaallllnjojaan vastaan. Tällä kertaa
tunsimme yliotteen olevan meillä. Mutta oikean sivustan juuri
päästyä sen n.s. massaptlalujuoksuhaudan isännäksi, perääntyi IImtln taistelua vasemmalta eräs tamperelainen komppania
ensin ja turkulaiset seurasivat perässä. Sain estetyksi perääntymlsen sekä asemilta poisvetäytyneet entisille paikoilleen.
I\setin tällä kertaa turkulaiset tampere lai sten tZlllkse, koska
asemista poistumisen syy oli tamperelaiste n. Mutta sillä aikaa
kerklslvät lahtarit tuhota jo osan oikean sivustan joukosta jtl
valloittaa takaisin osan juoksuhautoja. Oikean sivustan ryhdyttyä hyökkäykseen pääsi vasenkln taas asemiinsa, olkeuk-s llnsa ja näytti siltä, että me olemme sillä menolla noin kahden tunnin kuluttua Vllppulassa isäntiä.
Mutta 18 p. aamuna aikaiseen, pimeässä saapui Lylystä
esikunnlln lähetti, tuoden minulle tov. Karjalaisen kirjoittaman
paperIlapun, joka kuului näin:
Toveri Kokko. Tiedoksi:
-) Tassll tov. Rahja on liioitellut Et meid6n tykkitulemme Vllppulan
taka·osaa mlistiksl tuhonnut. sm.!! on todisteena se, ett.!! luokkasodan
P.!!iitytty6 ei edell.!!kerrotunlillsla tykklluJen tuhoa Vllppulassa ohikulkija
hayalnnut. Toiseksi se, ett.!! lahlarll sotamuisteJmissaan ja hlstorlois·
sIlan kertovat kysymyksesslI olevan pommituksen tuoUIlnl!l!n vain vlihäl st.!! tuhoa Vl!ppulalle. On hu om autettava, eU1!1 lahtarll!n historian
kirjOitus ole aina totuudenmukaista. Mutta Iässä tapauksl".ssa, Jolloin on
kysymyksessä paikkakunnar\ tuhoaminen punaisten toimesta, olisivat lah·
tarit siltI!! vIlrmast! malnlnnel!t. Ei heilUi otlsl mitalin syytä asiaa pll!nenUI..!!, pll.lnYll:stoin. - Tolm. -
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Väärinmajan - Enonrannan rintamat vasemmalta ovat murtuneet. Joukot perääntyvät paniikin vallassa mikä mihinkin
s uu ntaa n. O ikealta selkämme takaa on murtunut Uinkipohja n rintama. Yhteys Tampereelle on poikkI. Lahtarit ovat
Orlvedellä ja pommittavat Orlpohjaa.
Tehtävä: Ota kaikki kalusto mukaasl, lastaa se vaunuihin,
jotka seisoivat Pynnöskylässä ja vetämällä punakaartilaiset
mukaasi peräänny Lylyyn.
Lyly 18[111 E. Karjalainen.
LuettuanI saamani .paperin, en tiennyt mitä sanoa, en tiennyt mihi n katsoa. Aänettömästl nyökytln päätäni lähetille.
joka heti nousi ratsun sa selkään ja läksi. Hammasta purren
kävin heti asiaan. Se paperilappu aivan kuin olisi polttanut
käsiäni, revin se n palaSiksi ja tallasin lumeen. Kutsuin kaikki
lähetit ja annoin tehtäväksi kutsua komppanialn päälliköt
luokseni. Saapuivat. Selitin heille perääntymlskäskyn ja
kuinka se täytyi suorittaa. Sen jälkeen aioimme heti lastata
tykistöä ja muuta kalustoa vaunuihin.
Kalkki selsoivet kuin kysymysmerkkinä. Miksi tämä tehdään juuri nyt, hetkellä, jollOin asemamme on hyvä? En
näet selittänyt syytä muille kuin päälliköille. Mutta ihmeel linen oli se vaikutus joukkoihIn. Saattoi huomata, että monet
eivät henglttäneetkään vapaasti. sillä hiljaiSUUS oli nIIn suuri.
Peräännyttyämme Lylyyn määräsin joukkon! jäämään vau·
nulhin. Tu lin esikuntean. Esiku nta 011 asemasill a~la, johon
olivat kerä äntyneet punakaartilalsemme. Tov. E. Rahja koettI
heille puhua. esikun nan hoitaess a puhemiehistön tehtäviä.
Joukko huusi että heidät on laskeltava lomalle. Rahja puhui,
että lomalle ette pääse. sillä Orivesi on lahtllreilla ja se täyty y
ensiksi puhdistaa. Sitten vasta puhutaan lom asta, sillä onhan
se teidän ka!kklen 10maUen ne. - "Mene itse, p-Ie, me emme .
lähde mitään teitä aukomaan~, kuului joukosta.
Menin toveri Rahjan ja esikunnan luo ilmoittaen saapumlsestani ja että kalusto on myöskin ase mella vaunuissll.
Ilmoituksen tehtyäni, kysyi tov. Rahje: ~Missä on sinun joukkosl?" - Vestas in hänelle, että joukkon! on vlIunulssa. Sen
jälkeen keholtti hän mlnull lähtemään Orivedelle. Ilmoitin
lähteväni heti. Menin junallenl, kutsuin plutoonapäälliköt
vaunuista, selostin hellJe mikä on tehtävänämme ja pyysin
heitä vuorostean selostamaen kaiki lle miehille. Sen jälkeen
heti läksim me liikkeelle suorittamaan saamlla mme tehtävää.
18 p: nä klo 2 tulimme Orlpohjaa n, jota lahtarit silloin pom-
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mlttivat. SlIimme raivatuksl tien auki jokseenkin helpolla ~
Otimme siltä ratavarsilta ratllpölkkyjä, tiiliä, kIviä jll mitä saimme junllmme seinien vahvikkeeksl . Kun juna aikoI olla jo ponsslIroitu, aioimme .valua" kohti Ori vettä. Ja kyllä se tarpeen
olikin, että .panssaroimme", sillä Ilman sitä emme olisi Orlvettä nähneetkään; nUn hyvin ne lllhtarit peij akkaat ottivat
m eidät vastaan, päätteli Tabellin RntU, eräs joukkonl poikia ..
Mutta ei se Oriveden valloitus eriko isen kauan kestänyt. Vain-,
neljä tuntia ja selvä 011 . M.e olimme aseman herroja. Rjolmme ~htareita vielä jonkin matkaa takaa .
Mainita sopii, että saman päivän aamuna meni pohjoiselta
rintama lta panssarijuna Tampereelle, karkoittaen ensi kerran
lahtarlt pois Orivedeltä. Mutta sen jälkeen lahtarit tulivat.
uudestaan ja lisätyill~ voimilla. He olivat ehtineet tuoda asemasillan puolustusta varten jo massapaalujakin. Oripohjan ja ,
Oriveden välisellä osalla (vasemmalla pohjoisesta) 011 pieni ,
saharakennus lautataZlpelelneen ja siitä ne ottivat meidät aika
hyvin vastaan . Me emme tässä menettäneet yhtään .nuppIZl",
mutta lahtarit sitä vastoin menettivät 43 kaatunutta, 9 ha&volttunutta. KaZltuneissa oli yksi upseerikin (pojat väittivät kyllä
sen olevan vähintäin kenraCl li n, koska se oli niin li hava), joka
löytyi eräästä saunasta Orlvedestä Länki pohjaan menevän
tien varrelta , sillä nähtävästi hei1lä ei ollut aikaa sitä kauemmaksi mukanaa n kuljettaa.
Haavoittuneiden joukossa 011 myös eräs kuuluisuus, upseeri Silva, joka pyysi tekemään hänestä lopun. Mutta koska emme
yleensä haavoittuneita ja vangittuja kohdelleet pahoin, emme ·
sitä nytkään tehneet, vaan päinvastoIn toImme heidät Tampereelle Hatanpään sairaalaan hoitoa saamaan.
Orlvedellä saimme myös koko kuormaston ampumatarpeita,
ruokatarpeIta y. m. Lähetettyäni tiedon Oriveden valloltuk·
sesta alkoi Lylystäkln heti Saapua niitä "lom alle menljöitä.,.
joten koko Oriveden seutu 011 19 p:nä kuin ktmsainvaelluk ·
sen aika na. EI yksikää n joukko·osasto tahtonut jäädä Orivedelle, vaan kaikki painuivat kohti Tamperetta , mikä ju nalla,
mikä taas maantietä myöten kävelemälläkin. - Näin murtui
po hjoinen rintamamme.
Koska olin jäänyt Orlvedelle yksin joukkoni kanssa, ilman
yhteyttä mihinkään suuntaan, samoin tietämättä tilanteesta
jn uusista tehtävistä, lähdimme myöskin 20 p:nä Tampereelle.
Saavuttuanl esikuntaan 011 siellä aika hulin a. Sain tov. Hugo
Salmelalta määräyksen lähteä Kangasalle. Lähdlnkln mielelläni, sillä ajattelin sittenkin siellä olevan .rauhalllsempaa-
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!kuin siinä esikunnan lähettyvillä. Toveri Salmelan selostet·
tua os apuilleen ne tehtävät, jotkes on suoritettava KesngasaUes,
lähdin joukkueeni luo ja niin sitä taas mentiin pohjoiseen
päin .
21 p:nä saavu!n Kanga salan asemalle,jossa heti ryhdyin suorit·
ta maan Tampereella saamiani tehtäviä. Tehtäviini kuului järjestää siellä olevat jo ukot taistelu· ies puolustuskuntoon linjalla 1\itolahti - Kangessalan asema ja Kangasalan Kirkonkylä. Ensi
alussa oli käytettäv änäni oma joukko ni j a Helsingin nuoriso·
komppania, yhteensä koko Tamperetta siltä puolen suojeleva
.,sotajoukko· , noin 160 miestä. Tämän joukon tarvitsin kes·
kus tan puolustukseen, sillä saamien i tletojen mukaan yrittävät lahta rit enemmän keskustaa ahdistamatJa rynnätä eteenpäin Suinulasta käsin. Sitten rupesi kyllä Tampere lähettämään lisäjoukkoja. Mutta lIsäj oukkojen lähetys ei paljoa
hyödyttänyt, sillä jos vaikka minkä joukon, joka Kangasalaan
sallpui, asetin tehtäviin, niin parin kolmen tunnin kuluttua se
011 jo poistunut. Usein käv i niin, että päällikkö lähti en sin
ja miehet tätä .etsimään·, tai päinvastoin. Tämä johtu i nähtävä:.ti siitä panIikkimielialasta, minkä Vilppulan romahdus
aiheutti, eikä sitä saatu heti korjatuksI.
23 p:nä SlIlmela lu pasi lähettää minulle panssarijunan, jotta
voisin käyttää omaa joukkollnl sekä nuorisokomppaniaa slvustoilla. Panssarljunll voi V2lrtioida rataa sekä asemaa SuI nulan suunnalta uh kaavaa vaeraa vastaan. Sillä nyt oli tiedossani, että lahtarlt ovat slvuuttaneet Kengasalan kirkonkyiän sekä 1\ltolahden. Panssarijunaa ei kuitenkaan kuulunut
vielä puollyöhön mennessä. NuorIsokomppania saI selkäänsä
Suinu lan puolel la. 24 p:nä allmulla soitin Tam pereelle. Tov.
Salmela vastllsl, että pllnssa rijuna on lähetetty, sekä myöskin
ilsäjoukkoja. Pyysin kUitenkin lupaa saada perääntyä, koska
minulla ei ole mahdollisuutta pidättää lahtarien hyökkävstä,
mutta Salmela ei llO t-1l nu t lupaa perääntymlselle. Joukoltanl
tuli tietoja, että he sortuvat joka sorkka ellei apua tule, sillä
nyt hyökkäävät lahtarlt jo f\itol2lhden suun n aitakin. Samoin
uudistuivat tiedot
nuorlsolllttolalskomppanian
kohtalosta .
Päätin soittaa vielä viimeisen kerran Salmela lle, mutta en
saanutkaa n enää puhua hänen k2lnssaan. Tampere ei nimittäin
enää vastannut. Lahtarit ollvtlt jo vallanneet Vehma isten
pysäkin, joka on n. 9 kilometriä Kangasal2lsta Tampereelle
päin. Kuu lin, mitä puhuttiin Tampereella, siellä määrättiin
panssarijuna lähtemään, määrättiin lähtemään joukkojaklni
kuulin kun lisäjoukkojen yhteydessä mainitt iin minunkin nl-
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menI. L!!htarit toistavat k!!lkkl TlImpereen puhelut Sulnulass/!l
sekä pyytävät lähettämään ne edelleen Orivede!!e. pääeslkuntlllln.
Edellämai nitun keskustelun kuuleminen pakolUI minut toimimaan omin päin. Lähetin kaksi ratsutiedustelljaa ottamaan
selvää selkäpuolen asioistamme Vehmaisten suunnalta. Tunnin.
kuluttua palasivllt molemmat takaisin Ilman hevosia, slllä ne
011 ammuttu alta pOiS. Toinen tiedustelija oli haavoittunut
jalkaan. T[edustelijat selittivät lahtareiden olevan noin kilometrin päässä Kangasalan asema lta. MuHa epäilin heidän
selitystään, en osaa itsekään sanoa miksi, stllä olivath ,," he
molemmat reiluja poikia ja alnd puhuneet totta. Siitä huolimatta lähetin tietojen tarkistusta varten vielä neljä pojlstanL
asemalta otetulla pumppureslnalla. He palasivat myöskin
heti takl!llsin, mutta ilman reslnea. - Oli hyvä. että pääsimme
Ilmlln sitä .kärriäkin", selittivät · po jat. Heid ät olivat yllättäneet rad!!n sivussa kyttäävät I!!htarit. Pojat vakuuttivat nähneensä lahtareiden repivän rataa, aivan selkämme takaa noin.
kilometri Kangasi!l[asta VehmalsJln päin. SIis olimme searrokslssa! Olemme jääneet lllhtarlen selän tlla noIn 9 kilometriä, koska Vehmainenkin 011 jo lahtareillll . Tolm[ntaa 011 jatketta va menettämättä yhtään minuuttia.
Otin yhden vetureistani j!! sen nokkaan yhden avovaunun .
Retapölkyistä teimme kIIreen kaupalla vähän sivusuojusteita~
kaksI konekivääriä kummllllekin sivulle ja yksi eteenpäin empumlstll varten. Sitten muutamia ratakiskoja, nau lojll ja Iyömä aseet. Rnnoin toveri Saariselle määräyksen repiä r"taa
Kangasalan aseman pohjol! esta päästä ja samalle lastat",
vaunuihin kaiken. mikä oli meille tarpeellista. Sitten lähdimme
25 miehen kansse .tekemään rataa, ja kun saavuImme sille
paikalle, johon tJedustelljolltanl oli jäänyt reslna, nIIn huoma simme, että kokonaistll neljä ki skoa oli räjäytetty. Kaksi niistä
oli joko lentänyt tai kannettu tykkän ään pois ratepenkereeltä
aidan vieree n. Ihmeell[stä kyllä, ei lahtarelta enää näkynyt
eikä meitä vastaan ammuttu yh tään laukauste. f\ setin
va rtioston ja sitten kävimme kIIreen kaupalla korjaamean rataa. Samalla lähetin tov. Saariselle tiedon. että jos hänellä on
ke[kki kunnossa ja miehet muka ne , niin saa lähteä tulemaan,
sillä siihen mennessä, kun han ehtii tänne, on ratakln jo.
kunnossa. Tov. Saarinen tuli rakkaalJa junallamme. Kytklmme
molemmat veturit yhteen ja varovaisesti kuljimme korjatun
pe[kan yli.
Kun olimme kulkeneet noIn puoli kilometriä, alkoi .rapina-_
M
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.Ja sen raplnan avasivat meikäläiset meitä vastaan. Jonkin
-.ajan kuluttua taukosl rätinä ja metsästä juoksi mies aukeamalle huuh!len: .Alkää ampuko, me olemme punalslal- JlI
.totta, he olivat punaisia. Se 011 se Laitilan komppania, joka
vIImeksi karkasi asemll~an Kangasalta sekä pyrki Tampe..reelle, mutta jolta lahtarit olivat io ehtineet katkaista tien .
Kutsuin heidät luokseni ja keholtln yhtymään joukkooni, jO·hon he mieHhyvällä suostulvatkin . Siitä pääsimme taas edelleen Ilman laukausten vaihtoa n . . 4oo metriä, mutta sitten rupesi tulemaan kuin turkin hihasta. Jouduimme sitä samaa
lahtarijoukkoa vastaan, joka oli estänyt Laitilan komppanian
,pääsyn eteenpäin. Ja tässä ne hävy ttö mät lahtarit kehtasivat
,ehdottaa meille antautumista. Kehuivat olevan niin lujan sel,nän vastassamme; ettemme mukamas läpi .klaaraa~. Ollessani joukkonl komentajana olin myös konduktöörlnä . Istuin
veturin päällä s itä varten, että saan puhua kuljettajan kanssa,
koskll minull a ei ollut .pilliä", kuten konduktööreillä tavallJ·
.sestl. Veturin päältä huusin lahtarel11e vastaukseksi heidän
hävyttömään vaatimukseensa, että emme antaudu, mutta ottakaa väkis in. - Silloin avasivat ne tulen kohti junaamme.
Mutta miehet olivat k:"ikki, paitsi vaunuvahteja ja haavoittuneita alhaalla, ratapenkerelssä molemmin puolin junaa, joten
,olivat vähemmän va arassa . Vähän ajan kuluttua ammunta
taas taukosl ja lahtarit uudistivat antautUr:11svaatlmuksen. Ja
mitä tapahtulkaan! Laitilan komppa nia, joka oli juuri meihin
"yhtynyt, kerääntyi junamme eteen ja ilmoitti antautuvansa.
'Vaatl vielä kaikkia muitakin antautumaan. Keholtln heitä
'taisteluun. Mutta tästä ei ollut apua . Laitilan miehet huusi·
vat, että he eivät tee enää mitään. Heittelivät kivääreltään ja
uhkaliivat. Samalla alkaa lahta rlt lähestyivät meitä. - En
todella muutamien sekunttien aikana tiennyt, mitä tehdä
noille antautuvllle . . Vilmeln otin kiväärin kuljettajan kädestä
Ja ammuin kohti päälle pakkaZlntuvaa lahtarlsakkla. Siitä oli
'se seuraus, että lahtarlt avasivat taas tulen junaamme vastaan,
jolloin antautujatkin pelästyivät ja poistuivat radalta junan
·edestä, mutta samalla minäkin annoin määräyksen kuljetta·
jalle vetää venttiiliä auki ja nIIn juna lähti. Eivät lal tlla laiset·
kaan antautuneet, vaan keräilivät kivääreltään ja alkoivat juosta
junan rinnalla pitkin sulaa ratapengertä.
Oma joukkoni oli ed en nyt oikeaan ratapengertä jo pitkälti
1ov, Saarisen johdol la. Olivat jo slvuuttaneet tämän meidän
kanssamme rähjäävän lahtarijoukonkin, näiden huomaamatta .
S~arlsen lähetti toi tiedon: .Edessämme on rata ehyt, mutt~
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jos et voI tulla junan ja niitten ~rählsijöiden- (t.~rkoittaen
Laitilan komppanlaa) kanssa, niin jätä ne kalkki sInne, mutta
itse et saI!! jäädä.Päästin lähetIn menemään heti takaisIn, lähettämällä terveiseni omalle joukolleni sekä nuorisoliiton pojille, että tulen
junan kanssa, sillä se o n liian kallis annettavaksi lahtarellle.
Etumainen veturi meni jo nIin seulaksi, ettei tenderiinkään
jäänyt enää vettä. Kul jettaja ja lämmittäjä kaatuIvat. Toisessa veturissa olivat si!lntalaatlkot sivuissa Ihmisten suojaksi,
mutla siitäkin 011 jo vesi vähentynyt, sillä reikiä oli tullut
paljon. Rpulaiskuljettajan määräsin tekemään puutappeja ja
tukkeamaan rei'iät. Ja sitä myöten, kun kuula rapsahtaa tende·
rln kylkeen, niin tappi reikäänl f\jna vain jatkuivat .anta utukaa" -huudot, mutta me pojathan emme noin vain antaudukaan, sillä tappavathan ne meidät kuItenkin, ajattelin ·mlnä.
Parempi kuolla ase kourassa. Saavutin joukkoni, joka oli
pysähtynyt välirauhaneuvotteluja varten. Pysäytin junan. Lahtarlt pyysIvät lähettämään aseettoma n lähetin kummaltakin
puolelta. Suostuin muutaman sanan vaihtoon, sillä olihan
tärkeätä tietää, mitä he meille esittellsivät. Saarinen lupasi
lähteä "ed ustajaksemme·. Multa hänen heltettyään aseensa ja
kuljettuaan jonkin matkaa alkolvi!lt lahtarit ampua häntä, kuitenkaan osaamatta, sillä oli jo pimeää. Saarisen "välirauha-ne uvottelut katkesivat näin alkuunsa.*)
Samaan aikaan yritti muutamia lahta relta tunkeutua vau nulhimme, mutta kun siel lä oli "Isännät" kotona, niin yrittäjiltä
jäikin töppöset pystyyn. U~eampla kertoja yrittivät he Irrolttaa junamme veturista, tai katkl!dsta junan, jonka vuoksi loppumatkalla Vehmaisten asemalle tullessamme oli aina pidettävä
koplingit tiukalla.
Tällä tavalla saavu imme puoliyön aikaan (24/111) Vehmalsten
asemalle. Sinne tullessamme 011 kohdlstettava erikoisen tarkka
hu omio rataan, sillä aseman kohdalla ne plrut olivat voineet
rikkoa radan ja sl1nä ne saattoivat meidät .suolatakln w• Etujoukkonl hliplvät kuin hiiret esemalle asU, eivätkä lahtZlrln
tolvanat huomenneet ollenkaan , ennenkuin pojat i!lukasivi!lt
sellaisen tulen, että niille tuli otettavaksi hatki!!. Lahtarlt kävl.) Joukko-osastojen pålilllkOt ehdo!tomutl teklv.!it virheen slln~ . että
antautuivat neuvotteluihin lahtarlen kanssa, varsinkin koska juuri edel1l·
selli! sivulla kerrottu tapaus lahtarlen anlautumlshoukutukslsta 011 se!vän~ eslmerkkln! held.!in kavalasta menettelystä!n. Rntautum lsneuvoUeluHla lahtarlt saivat punaisten tulen hetkeksi valmennetuksl ja siten voittivat alkaa omalle toiminnallee n. - Tolm.
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vät junamme kimppuun entistä enemmän. mutta se ei meitä

tässä enää niin paljon .pelolttanut" kuin Kangasalalta lähtl es·
sämme

Emme uskalta neet jäädä isännölmään tänne Vehmaisten
asemlll le, kun emme tietäneet, kenellä on Messukylä. Jos.

olisimme tienneet, että se silloin vielä 011 punaisten ha!lussa ~
niin olisimme jääneet Vehmalsten asemalle ainakin vielä
vähäksi alkaa odottelemaan niitä "a ntautukaa " -huutajia sieltä
Vehmaisten ja Kangasalan väliseltä nilty ltä. Pienen pysähdyk-

sen jälkeen. kun oli tullut hiljaisuus asemalla, jossa otin kalkki
mukana seuranneet

miehet junaan, lähestyimme hlljall een

Messukylän asemaa. Ennen asemalle tutoamme lähetin tiedustelijat ottamaan selvää, keitä oli asemi!lta\ossa. Siellä ei
ollut ketään. Käskin lähetin huu tae n tiedustelemaan, oliko
edes lähistöllii ketään. Kylän reunasta vasemmalta kuului kin .
että kyllä täällä on, mutta eivät pahoilliset sano, ketä siellä
on, punalslll valko valkoisia. PyydettIIn lähettlä, joka sitten
tulikin kädet ylhäällä Il moittaen, että he ovat punaisia. SanoImme semaa ja kehoitimme häntä lllskemaan kädet alas. Punaiset ollvllt poistuneet asemalta, sillä he eivät trenneet, että.
Vehma islstlll vielä tällaisia "vieraita" tulee. Luulivat meitä ja
meidä n junaamme lahtarijunak}1. f\semamles oli vienyt mukaansa puhelinkoneen, . nIIn etren edes voinut soitto!la Tampereelle tulostamme.
Lähdimme jatkamalIn matkaamme Tamperetta kohden.
Pohjoispään va lhteesslll tuli panssariauto vastaamme, kysellen
mikä juna se on ja mistä se tulee sekä kuka on päällikkö.
Vastasin kysymykslin. Sen jälkeen astui autosta tuttu toveri~
jyrylälnen nOba" (Aberg), joka 011 lIuton ohjaajana. Hän
Ihmetteli, kuinka! olin siihen tullut, koska aIkoja sitten olivat
kertoneet minun joutuneen pois elävien kirjoista.
Tulin asemalle, jossa va staan tuli aseman komissaari tov.
KlInerva . Puristettiin kättä. Sitten lausu !n pojillenl toivomuksen, etteivät he nyt menisi mInnekään , vaan palnuislvat nukkumaan joka sorkka, paitsi junamme vartijOita·). Tähän pojat
suostuivetkln Ilman Ii sä kehoituksia. Ilmoitin .anta utu jille "
myöskin, että nyt saavat mennä Tampereen yleisesikunnan
käytettäväksi, sillä minä olen tehtäväni heitä kohtaan tehnyt.
Haukkumlsistanl huolimatta olisivat laltllalaiset tahtoneet hur·
.) Tov. K. puhuu • toi v 0 m u k 5 i 5 ta ", Jo nka h!n antoI .poJiJleen".
N!ln taIstelun ollessa kuumimmillaan et en!.!! olisi saanut antaa toivomuksIa vaan m.ll!r!yksl /1. - 101m .
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rata, mutta koska en katso nut asian sillä korjaantuva n eikä
tehdyn tulevan tekemättämäksl, nIIn pyysin heitä jättämään
hurraamiset toistaiseksi, tai ai na ki n s iksI, kunnes ovat jotaki n
lahtareilta valloittaneet . • Voltonpäälllslnä s itten voitte hurrata-,
lisäsi n, Näillä puheilla sitten Laitila n komppaniasta erosim me.
Menln ' toverl Kanerval1 kllblnettlin, jossa hän, kuten ainakin
kunnon toveri, tarjOSI kupillIsen kahvia, ja sen ääressä sitten
kertoiIin lyhyesti koko tuloh istoriamme, SItte n lähdi n maalisk.
25 p:nä näyttämää n itseäni toverI Sa lmelalle. ja sitä varten,
hommasl tov. Kanerva m inulle auton. Saavul n ylipäällikön
audienssi lle epätavalliseen ai kaan . sillä 011 va sta klo 5 aamulla.
Tov. Salmela oli torkahhlmassa, sillä edellisenä päivänä
aina myöhään yöhön oli tietysti ollut hommaa. Tilan ne 0 11
m uuttunut ill tilanteen mu uttumine n yhä e päed ullisemrhakst
aiheutt i t ietysti pääll ikö n vathdo nkin.
Eslkunnlln pätvystäjä herätti tov. Salmelan ylös s iltä lyhyestä
torkah.tami sesta ja hän tuli esi kuntahuoneeseen, Hän e i tahtonut sai!lda n iin paljon a uki un isia silmiään, että olisi voinut
heti uskoa minun todella olevan sIInä hänen edessään. Sillä
juuri edellisenä iltana, kun panssar ljuna oli yrittänyt tulla meitä
pelastamaan K<!Ingasalalta. ei se ollut päässyt enää Vehmaisistc
läpi. vaan 011 palannut takaisin Ta mpere'elle.
Toveri Salmela kuvlI si minulle nyt tilanteen kehityksen ;a
m inä ymmärSin, miten olemme jääneet 13 kilometriä lahtarelden selän taakse. Hä n 011 halukas kuulemaan, kuInka sieltä
pääSimme pois ja m ite n joukkoni olit käynyt sekä salnko tuoduksi kaiken kaluston. Kerroin hänelle as iain kulun ja esitin
ne syyt. jotka pa kotttlvat minut jättämään Kangl!lsa lan om a~
pälsesti. Kerroin myöskin se n, että tämä oli ensimmäinen
kerta lu okkllsotamme alkan!!, kun jätin rintaman osa n . joka 011
minulle määrätty, ja toivoin ettei mlnUll siitä kovin ankarasti
ra ngaista lsi. - Tov. Salmela pyysi' jättämään hliteen klllk kl
rangaistusajatukset. myöntäe n tekonl oikeaksI. Ja itsekin
tuu mi n, että ol in täyttänyt velvoll isu uten i pelastamalia ne jou
kot, jotka siellä vielä olivat, se kä kaluston ja muut tarpeet.
Ju tellessi!lmme edellee n pyysi es ik unnan pälvystäjä tov.
Salmelaa puhelimeen. Hänelle pu huttii n Moision pysäkiItä
jll pyydettlln lähettäm ään joku jouk ko' osasto vartioimaan
pysäkkiä, sil lä lahtarlt hyökkäsivät nyt jo sinnekin. Keskuste·
lun aikaml huomasin tov. Salmelan käytöksestä, että hän oli
kovin herm oslu nut ja huolissaan tilan teesta. Hän yrItt i toi mia
nopeasti Molslon hyväksi ja alkoi heti soitella ympäri Ta mpeM
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retta etsien joukkoa, joka lähtisi Moistoon. Siinä sain nyt itse
nähdä, mihinkä pulaan joutuu ylipäällikkö silloi n, kun joukot
eivät häntä tottele. Sillä ei yksikään joukko, jota hän yritti
saadll käsiinsä, lähtenyt. Tov. Salmela menetti mielen malttinsa
n iin, että hänellä tuli vc!det silmiin. Hän kertoi nyt jo siltä
kohtalosta, joka meitä odottaa, jos joukot eivät ala plIremmln
ymmärtää tehtäväänsä . Näin puhellessaan kanssani, sanoi
hän minulle: "Pyydän sinua lähtemään Moisiaon, jos voit."
Mää rätä hän ei tahtonut, sillä hän liiankin hyvin ymmärsi sen,
mitä olimme tehneet viimeisen neljän vuorokauden aikana ja
erikoisesti tänä yönä murtautuessamme ulos lahtarien virittä·
mästä kuoleman lenkistä. Ilmoitin tov. Salmelalle. ette n tahtonut vastustaa hänen eSitystään. mutta pahinta oli, että olin
lu v!!nnut joukollenl, että jos he menevät "kiltisti" nukkumaan
siksi aikaa, kun viivyn esikunnassa, nIIn annan heille vapautta
puo leenpäivään asti; j!! nyt en tahtoisi syödä sanaan!. Tov.
Salmela kehoittl minua nyt k u itenki n syömään sanani, luvaten, että jos lähdemme heti, niin ensimmäisen joukon saatuaan
lii kkeelle hän lähettää meidän vaihdoksemme ja me saamme
sitten mennä H elsi nkiin, täydentämään joukkoamme. Pitem'
minä puhelUa läksin joukkonl luo asemalle.
Ma aliskuun 25 p:nä klo 7 ajelln jo plutonapäälUkkönl ylös.
Selitin lyhyesti heille uuden tehtävämme, jonka he vuorostaan
selittivät osastoille vaunuittain. Samalla annoin tiedon tov.
Salmelan lupaamasta lomasta heti, kun meille vaan saapuu
vaihto. Ja heti sen jälkeen elkoikin kuulua rapinaa joka
vau nu sta, sillä poj at olivat saaneet määräyksen vetää ryysyt
selkäänsä. Alkoi kilpajuoksu keittiö· ja muonavaunuIle aamiaisen saantia varten, joka voi olla myöskin lIIa\llnen, sillä emme·
hän voineet edeltäkäsi n t ietää, kuinka pitkä k SI ruokaväli venyy_
Ja meidän "punapartamme -, kokkimme, olikin saanut jo
kahvit keltetyksi sekä muutkin murkina' valmIIksi. Rseman
komissaari, tov. Kanerva, tuli n yt ilmoittamaan, että hän antaa
meil le uuden tamperelaisen "mummon" junamme etpen, sillä
se meidän entinen "piikklsikamme kuului olevan nIIn täynnä
reikiä, ettei sitä voi nyt tällä kertaa lähettää.
Siinä tov. Kanervan jutellessa kanssamme sekä ihmetellessä
näin pikaista lähtöämme, tulla puhkui meille uusi veturI.
Hyvin 011 veturi miestenkin suojelemisesta huolehdittu asettamall a santal aatikat joka puolell e, niin että kuljettajakaan ei
sanonut näkevänsä mih inkään suuntaan, joten oli toi mi ttava
vain kom enn uksen perustee lla.
Puristin kättä tov. Kanervan kanssa, ja niin läksimme kohti
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Moisiota. Jonkin kilometrin kuljettuamme annoin määräyksen
tuliluikkujen valmiiksi asettam isesta joka vaunu ssa . Heti olivatkin torvet ulkona joka reijästä. Lähestyessä mme Moislota
.alkoivat lahtarien kuulat napsa hdell a junamme kylkiin vasemmalta puolen rataa. Mutta an noimme mek in puolestamm e
niin, että hatka oli heidä n olettava aina vasemm alla olevaan
ky läryhmään asU, jossa he käyttivät suojakseen Moision kartanon ki vinaveHaa . Mutta päivän ku luessa karkoitimme heidät
sieltäkJn. Ilmo!tin tov. Salmelalle Moisian olevan hallussa mme. Mutta samaan aikaan sa in tied::m Vi ia la sta , että lahta rit
t un keutuvat Viialan siltoihl n. J ätimme Molslon, k os~a ei näyttänyt olevan mitään vaara21 siitä, ja lähd im me suojaamaan
niitä s iltoja. Vitali!lssa olleen panssarij unan määräsin ajelemaan Moision ja VIialan s iltojen välistä rataosaa Lempäälään
asti. Otimme ma in itut sil lat haltuumme, asetl n vartioston ja
samalla miehltlmme Lemp äälän'-S kuru n maantiesolmun.
josta käsin oli olemassa lahtarie n hyökkäyksen vaa ra Viialaa n.
Yhtämitta isesti myöski n ta pella natlsteltiin. Lempää lä myöski n
a ntoi hälyyttäviä tietoja, kutsuivat meitä si nn e. J ättäen Viiala n siltoi neen panssarijunan vartioitavaksi matkasimme Lempäälään. Otimme sillan vartioinn ln, ja sil10ln taas meitä kutsuttiin Vilalaan. Lähdimme ja löimme takaisin lahta reiden
pie ne n sissijouko n. J a taas kutsui Lempäälä meitä. Menimme
sinne. Lempää lään tultuamme il moitti pal kall lsesi ku nta . että
Moisioon olivat lahtarit jo hyökän neet. Nyt sai n tehtäväkse ni
asettua suojaamaan Lem pää län siltaa, panssarljunan' jäädessä
edelleen s uojaam aa n Vlia la n siltoja sekä Le mp ääl~ - Vllalan
i"ataosaa. Ja Moisian kysymys jääköön tamperelaisten huo1eksi. sillä meillä ei ole n[jn pal jon m iehiä , että voisim me
hallita näin pitkän rabosa n. Ja sillat ovat tärkeimmät, päätteli esikunta .
Lahtarien tämänpäivälset homm at näyttivä t loppun ee n ja
a lkoi pieni ilta hämärän lepo. Mutta arvaslmme sen olevan
vain uusien juonien punomista seuraavaa päivää varten. Il la n
suussa 011 Helsingistä saapunut tov. Rahjakln tähän samaa n
hötäkkään. Ja minun jääde~äni nyt viisivuoroka utIsen hätäkän jä lkeen levähtämään, meni hän yksi n ta rk asta ma en s lltavartlota ja tapasi ihmeekseen siltaa vartioivan pu nak aartilaisen
nu kkumassa kivääri kädessä sillan ke idepuuta vastaan, eikä
-tahtonut mitenkään saada häntä hereill e.
Sen jälkeen tuli hän luokseni vaunuun, jasse olin nukahta nut, ja kyseli ku in ka ovat asiat ja milloi n joukkonl vIImekSi
.on saanut levätä. - Kerroin hänelle historiamme j<l: hä n kertoi
6'
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minulle, missä kunnossa oli tavannut vahtimieheni sillan
päästä. SIihen vastasin, että parempaa en voi miehiltänl
vaatia, 'koska he ovat uupuneet loppuun asti kuten itsekin.
Hett sen jälkeen kutsui tov. Rahja minut asemasaliin, jossa
kirjoitti minulle paperIlapun lomalle lähdöstä sekä vartiopaikkojen luovuttamisesta Helsingin mililsipataljoonalle, jonka hän
oli tuonut mukanaan Lempäälään. Niin tapahtuikin.
HelsinkIIn saavuimme 26 p:nä aamupäivällä ja marssimme
työväentalolle, jossa taaskin määrättiin seuraava kokoontumisaika. Tällä levähdysajalla värväslmme taas uusia miehiä riveihimme. Samalla saimme myöskin tietää eri puolilla mal!lta
käytävistä taisteluista. Toisilla puolin rlntama'aslamme tuntuivat olevan kokolaJ1la hyvin, mutta toisilla taas kovin huonosti, jopa huolestuttavastlkln.
Mutta eslkunnlssamme eivät myöskään. asiat olleet oikea lla
tolalla. Helsingissäkin 011 esikuntien eteislssä pitkät jonot
naisia, lapsia ja vanhuksia, jopa porvarelttenkin, mitä mitäkin
perlmässä ja tietysti seuraamassa, mitä eslkunnat mi110inkin
tekevät. Yritin yleisesi kuntaankln, mutta siellä ei otettu vastallin. Käskettiin vain jonottamIllan vuoroa muitten . kansalaisten" kanssa samassa järjestyksessä. Eivät auttaneet selitykset,
että olen tullut rintamalta levähtämään ja täydentämään
joukkojani ja että minun olisi annettava muutamia raportteja
eslkunnalle. Ja sitäpaitsi, enhän tiennyt hetkeä, jolloin taas on
uudel leen rintamalle lähdettävä. Kaikesta huolimatta sain aina
saman selityksen, että jonottakaa. - Päätin, etten jonota ja
revin jonolappuni sekä raporttln! tuhansiksi kappaleiksi ja
poistuin eslkuntaimme ovilta. Polstuessanl tarkastelin hiukan
jonottajia ja ajattelin. että noidenko ttlkla jonottaisin. Heissä
ei ollut kuin muutama prosentti meikäl äisiä ja kalkki muut
olivat mielestäni ammuttavia vastavallankumouksellisia. flrvloln
ne virattomlksi virkamIehiksi. Ruotsin konsulikin oli siellä
asettunut jonoon. Miel estäni ei olisi kuulunut esikuntlen ja
ylipäällikön tehtäviin hoitaa kai ken karvaisten Ihmisten asioita
ja antaa muodostua jonoja sl-.:iliasiolden tähden. Siellä oBsi
pitänyt hoitaa punakaartin sota- sekä muita rintama-asioita.
flslain näin ollessa ei tietystikään voitu vaatia alemmllta
parempaa, koska ylin . sotilasorgaanlmme" huolehti tehtävistään tällä tavalla. Menin katkeroltuneln mielin asuntooni ja
päätin lähteä pyrkimään rintam alle takaiSin"').
-) Toimitus huomauttn. etta n!m! tov. Kokon mletelm !t ovat tAysln
perustellut. Useimmissa paikoin n!ytlU luokka sodan aikana olleen nIIn.

8.

Menin työväenhllolle 28 p:nä klo 12, jolloin myöskin kokoontui joukkon!. Pojat olivat uteliaita tIetämään, mllloln ja mIhin
lähdemme. Mutta koska lähdöstämme en vielä tiennyt mitään
.... va rmEla, nUn selItteIIn pojllle, että odotetaan siksi kun Elntavat
määräyksen.
Pojat nostivat hulinan vaatien lähtöä mihin päin tahansa.
Sanoivat, että .emmehän saa antaa nälkäpojan laihtua'.· Joukossamme 011 näet nuori poika, jolla toisten puheiden mukaan
011 aina nälkä; saattoi popsia limpun kerrallaan. Ja kun
He lsll'l9lssä ei ruokIttu kovin rasvalsesti, niin pojat meinasivat,
että turha tässä on jäädä suotta lalhtumaan ja tuota nälkä- r
pOlkaakin laihduttamaan. ~a niln lähdin paikallisen esikuntapäällikön .satu Jussin ·, tov. Johanssonin, luokse .SO'lolnaan",
ent. kenraali kuvernöörin taloon, ja Ilmoitin hänelle halumme
lållteä rintamalle, mutt~ sain kieltävän vastauksen . Esikunnassa tapasin myös erään tammisaarelaisen, joka oli tullut
hakemaan, kun ei pyytämällä ollut saanut apujoukkoja Tammisaaree n. Kertoi saksalaisten maihinnoususta Hangossa ja
ll1kehtimlslstä Tammisaarta kohtI. Nyt hän pyysi vain yhtä
komppaniaa, koska saksalaisten malhlnnousujoukkokaan tietojen mukaan ei ollut suuri. Niin luuli hän voitavan puolustaa
Tammisaarta siellä jo ennestään o levan joukon kanssa. Mutta
Jussi ei antanut lupaa minun sinne lähtöön, vaan määräsi
menemään Turun kasarmiln sekä odottamaan, kunnes hän
määrää. Kokoonnuimme työväent2!lo11e 30 p: nä ' ja silloin
Hmoitln myös pojille saamani kasarmimääräyksen. Käskln jokaisen noutama2!n rintamatamineens a ja olemaan täsmälleen
klo 4 samana päivänä työväentalolla, josta marssimme Turun
kasa rmllle. Olimme sen yön ja seuraavan päivän kasarmilla.
Mitään erikoisia tehtäviä ei siellä oloajaksi minulle annettu,
joten pojat salvtlt vieläkin lepäillä.
Huhtikuun 2 p:nä illalla sain kuulla, että Tammisaari oli jo
menetetty. Saksalaiset ovat sen mlehlttäneet. Ja nyt vasta sain
määräyksen lähteä valloittamaan sen takaisin. Matkalle oli
määrä lähteä klo 7 sa mana iltana. Soitin aseman komissaaett! ei osattu erottaa sota- Ja slvl1laslolta, va,an annettIIn hillrlt! toim essa"
.olevaa sotajohtoa kaikenlaisilla joutavilla si viIlasiollIa. On kUitenkin
huomautettava , että ne henkilöt, jotka hiln n.!ikl odottamassa, saattoivat
hyvinkin olla Hihdelllsll1.!i asioilla, mutta olisi ollut niIden asioiden selvitys j.!irjestettäv! eri palkkaan. Epäliem!tt! 011 asioiden näinollen lahtarellla
myös hyvä tilaisuus vakoiluun ja olisi sitä puolta slIrnlill!plU!m.!illn ollut
j!rj esteUävä tehokkaammat elimet kuin mtt! meld!n luokkesodassamme

ei).
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rille. joutu uko j unamme kuntoon ja asemalle kello seItse-

mäksI. Vastattiin, ette i ole mitään valmistusmää rä ystä a nnettuka an. Kasööri kävi sIInä myös maksa massa palkat ja lupasi
viedä perheellisIlIe rahan kotii n.

Ilmoiti n tov. Johanssonille junasta. Kerroin, ettei ollut vielä

kello ku udeksi annettu !ähtömääräystä k ään, joten ei haitanne
lähtöämme se, j os 10 ti!ll 15 minuuttia myöh ästym mekln. Tä-

hä n sain aivan odottamattoman kysymyksen: nOletko si nä

joukon päällikkö?- - "Olen", vasta sin . on7 " Ilmoitin nimeni.
t

"Mikä sinu n ni mesi

"Jollet sinä klo 7 ole lähtenyt, niin ri isun sin ut aseista
d iktaattorlva 1121 Ila n i. •
No mitä muuta, käskln hänen tulla noin puolen tunnin kuluttua ja löin pu helintorven naulaan.

Menin miesten luokse. Ilmoitin heiHe, että he saavat uuden
päällIkön nyt mukaansa. Silloin jokainen riensi kiireesti
aseensa luo ia painOivat patruunat sisään sekä lupasivat vastata puolestani, jos joku yrittää riisua mInut aseista. Nä htyäni
Vllll ran, joka uhkasi "riisujlanl", päätin poistua pikkuhiljaa
joukosta n! ja menin itse .. Jussin" luo. PäästyänI sin ne alkoi
kova yhtee not.to, mu tta vai n sanoilla. Ensin aioin lu ovuttaa .
aseenl, m utta pälkähti päähäni kehoittaa häntä tulematIn asemalle ja riisum aa n minulta si ellä aseet oma n joukkoni edessä,
sillä joukkon i meni sillä aika.!! jo asemalle, kun olin J ussi n
luona. Tällöi n joku soitti asema ll e ja kysyI, kuinka kaua n se
Tammisaaree n lä htevä juha oli ollut jo lähtöva lmis. Mutta nyt
tuli tuhtlnsla tulisia piruja, sil lä asemall a vastatti in, että "antakaa ensi n esikunnan määräys junan valmistamisesta Ja si tten
vasta voitte kysellä sen lähtemisestä
Nyt vasta JussIn esikunnassa syvennyttii n asiaan ja sen jälkeen vasta annettiin
mää räys junasta. Sitten seurasi lInteeksipyyntö sekä J uss ilta
että esikunnasta tuon asei,s tariisum isj utu n vuoksi.*)
Menin joukkonl luo ja kysyi n, olivatko kaikki paikallaa n ja
kunn ossa. Poja t ol ivat ute li aita tietäm ään, tu[enko heidän mukaansa.-.llman. sinua emme lähde mihinkään", kuului joukosta. Il moitin heille, että tulen mukaan. Puh uin hei lle, siirrä
K .

.) Tov. Kokon kertomus h6 nen aselstarllsumlsuhkastall n osoittaa, että
Helslnqin punakaartin palkalllseslkunta ei ollut tehhlvlens! t:lsolla. Rintamalle piti joukkoja !i5heU!!, mutta esiku nta ei .huomannut~ ilmOittaa
asemalle sllt.li, että ju na n pltlili olla valmII na m6/irättynä aikana. Tämä
valaisee slt6 sekaannusta, mlk! vallitsi eslku ntlen kesl:en. Olihan Helsln·
ghsä m.m. yleiseSiku nta, Uudenmaan esikunta ja Helsingin esikunta.
I<ul nka lienee ollut teh tävien jaon laila näiden kesken? - Tolm .
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rivissä seisovalle BO-miehiselle jouKolleni. Toisilla kerroilla oli
oHut puoltakin enemmän. Mutta nyt emme voineet täydentää
joukkoamme riittävällä määrällä, koska nyt oli ajettu kiinnittämään miehiä erilaatuisiln tehtäviin ja aivan asekuntoistakin
väkeä. Oli myös se "mobilisoinnin" aikakin tullut.

Kerroin heille myöskin ne tiedot, jotka olin saanut saksa-

laisten maihinnoususta ja kuinka ne sieltä etenevät tätä suun-

taa ls-ohU. Selitin, että se on parhainta sotajouk koa maailm.assa,

jollaisia vastaan emme ole vielä

tapelleet, vaikka kylläkin

heidän järjestämäänsä ja opettamaansa taitoa ja taktiikkaa on
ollut edellisilJäkin rintamilla. Vakaumuksenani lausuin , että
joukkomme on tekevä tehtävänsä pienuudestaan huolimatta.
Näytämme, että olemme vapaaehtoisia, vallankumoukseen
lähtenyt joukko, osa koko tyäväenluokastamme, jonka etujoukkona taistelem me. Nyt jos koskaan on ponnistettava
yhteisesti, yh distämällä kaikki tietomme ja taitomme sekä
kokemuksemme edelliSistä taisteluIsta ja noudattamalla täs·
mällisesti jokaista määräystä. Samalla on yhteydenpitoon vie·
rustoverinsa kanssa kiinnitettävä entistä suuremp i huomi O,
ettei vihollinen pääse peloittelemaan pientä joukkoamme ja
lyömään sitä hajalle, sillä se olisi tuhomme. Meidän on aina
oltava valmiina liikkumaan sinne päin, minne tilanne ku lloi nkin vaatii. Samoin on meidän käytettävä asettamme tarkemmin kuin koskaan ennen, sillä kaiketi se kuula pystyy saksalaiseenkin .
• KyJ1ä pystyy, sillä lihaa ja luuta kai hekin ovat", - kuului
joukosta.
Mutta junaa ei meitä varten vain kuulunut. Menin komissaarin luo. Hän antoi minulle pienen paperilapun ja kehoitti
menemään päivystävän konduktöörin luokse ja hän en kanssaan järjestämään asian. Niin teinkin ja yhdessä lähdimme
vaihtamaan vanhaa junaamme, joka oli ehtinyt jäädä monien
muiden junien taakse. Se oli se meidän vanha tuttu junamme,
joka niin monet kuulasateet oli läpi kulkenut. Se oli ollut
panssarijunamme silloinkin, kun oikeat panssarljunat eivät
pystyneet tehtäväänsä. Reikiä siihen oli lisääntynyt, mutta si·
sästäpäln m UUTattiin, kun ulkoapäin hupeni.
J unaa etsittäessä saapui asemalle muitakin mukaamme
lähtijöitä. Se oli kivim iesten komppan ia, ka ikki Ikämiehiä.
Miehet juttelivat, että eihän niitä nuoria kivimiehiä oJekalm.
sillä täytyy uhrata koko nuoruutensa oppiakseen harmaasta
kive stä leipänsä löytämään. Ja kyllä sen uskonkin, sillä nämä mukaan lähtijät olivat itsekin jo kasvoistaan harmaita kuin
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,kivet. Heihin oli elämän taistelu lyönyt leimansa. Olivat sel·
laisia känsäkouria, että kyllä nIIssä käsissä luulimme kiväärin
pysyvän, ja niin uskoimme me nuoret saavamme oikein Isäl~islä neuvoja, kunhan taisteluun joudumme.
Junammekin tuotiin jo asemasIllan eteen. Kaikki nousivat
.entisiin vaunulhinsa. KIvimiehiä varten otettIIn lIsävaunuja ja
nIIn sitä lähdettiin hurlstamaan Tammisaarta kohti. Helsingin
kaupungin tulien vllkuttaessa jäähyväislksl meille kaikille,
mutta erikoisesti noille uusille mukaamme lähtenellle tove·
Teille, joiden kasvoista voi lukea kaiken sen, mitä porvarll·
linen yhteiskunta vuosikymmenien kuluessa 011 jokaiselle perheenisälle, talstelussi!l leivästä, piirtänyt. Näissä i!ljatukstssa
'kuljimme kohti uusia taisteluja.
Huhtikuun 5 p:nä aamulla saavuimme Karjan asemalle, jossa
sijaitsi rintama-esikunta. Lähdimme kivlmieskomppelOlan päällikön kanssa esikuntaan esittelemään Itsemme. ilmoitimme
'saapumlsemme tarkoituksen ylipäällikön sijaiselle. sillä ylipäällikkö oli kuulemma lähtenyt .matkoilleen M • Samoin 011
ti!lpahtunut muillakin rlntamllli!l, eslm. Tampereella, joten ei
-tämä meitä oudostutti!lnut.*)
Ylipäällikön sijainen selosti minulle ja tov. Aströmllle (kivi.
'mieskomppanian päällikkö) tilanteen sekä antoi tiedot muista
joukoista, joita hänen laskujensa mukaan oli noin kahteense'lean vitteenkymmeneen mieheen, suuremmll,ksl osaksi turku,Ialsla. Hän kertoi niiden olleen aiva n Tammisaaressa. mutta
poistuneen talstelutta Rai!lseporln asemalle, ja kun si!lksllllllset
.alkolvat lähestyä yJlämalnlttui!l i!lsemaa, niin jättivät senkin
Ilman "mieshukkaa". Ja näin ollen rintamalli!l ei ollut nyt
ketään. Mutta mitä hän teki turkulaisen joukon s uhteen, siltä
hän ei kertonut meille mitään. Kaiketi ei ollut ryhtynyt mihin·
Ikään toimenpiteisiin joukkojen asemilleen pi!llauttt)mlseksl,
-) Se mitä tov. Kokko puhuu y[emmlstä piiiilltkOlsUi, niin Tamptreella
!kuin U!ilil1!kln. saattaa ainakin osittain olla totta. EI ollut mel1l! slln!k!!n
·suhteessa lujaa jSrjestyst!, vaan saattoi joku pä!IUkkö, niinku in Joukkoosestokln, ottaa itselleen vapauden lAhteA pois asemlltaan, kuten sinne
l!htOkln usein 011 v!lpaaehtolsen p!StOksen varassa. EI saa kuitenkaan
edesvastuuUomastJ heiteII! tSllalsla syytökslS, slll! tov. Kokko ei aIna
voinut tletäA, oliko joku plUllllkkO kutsuttu ylempien ellmlen toimesta
,pois tai muuten tShdelllslsUI sylstli I!htenyt. ToImitus on JAIUlnyt tlimAn
.palkan pOlspyyhklmStt! sen opetuksen takia mlnkil SiltA SM. EnslmmSI·
nen ehto taistelussa on, ett! pl!! lIlköt ovat palkallaan, elkli saa synty!
mlehtstössä ja alemmassa p.!!.!!lIystössl! sellaista käsltyst.!!, että ylemmät
·Uvlstäv!1. - Tolm.

88

koskapa hän ei stllä kertaa tiennyt edes sitä, missä se joukko
nyt oli,*)

Meitä oli yhteensä noin 200 m iestä . Lähdimme koettamaan
onneamme, valloittamaan Tamm isaaren kaupunkia. Panssarijunan saimme vielä lisää. Saavuttuam me no in puolentoista
kilometrin päähän Raaseporista jaottelimme a lu een. Tieduste-

lIjat olivat jo liikkeellä. Kivimieskomppanil!l otti oi keanpuolIsen

sivustan radasta järveen asti, sillä se oli pitempi sivusta ja
heitä 011 nelisenkymmentä miestä enemmän kuin meitä. Minä

otin vasemman puolen radasta ja katkaisin ranta maantien.
PanSsarijuna 'hoiteli keskustaa. Koska minulle olJ 21nnettu valta
määrätä näitä joukkoja sekä panssarijunaa, niin ensiksi mää-

räsin panssarijunan ottamaan etumatkaa puoleen kilometri in
lIstl ja liikkumaan eteenpäin säilyttäen saman vällmatkll n si·
vustojen edetessäkln.
Panssarijunan lähdettyä liikkeelle annoin määräyksen
oikean sivustan liikkumisesta eteenpäin ja sitten vasemman.
Mutta kun emme kohdanneet vastarintaa liikkeelle lähtiessämme, niin määräsin lIikuttavaksi koko rintamalla. Tledus·
telijanl toivat tiedon, että Raaseporin aselJ"lalla ja asema n
seudulla oli huomattu vilkasta lIIkettä ja liikkujat olivat kaikki
olleet perhana n ka uneissa puvuissa, jollaiSia emme ennen
olleet nähneet. KOlriakin heillä kuului olevan paljon. Koira
tulee milteI. luokse ja kääntyy takaiSin, mutta alkaa sitte
kauempana jo haukahdellakin.
Llikkumisemme eteenpäin koko rintamalla tekI sen, että
saksalaisten liikkuessa maantietä pitkin myöskin etee npäin
jouduttiin nyf taistel uun vasemmalla. Mutta silloin alkoi keskustakin liikkua. Oikealla- kuului vain .kohaus·, joka johtUi
tiedustelijoittemme joutumisesta vastakkain saksalaisten kanssa.
Ja oikean sivustan edetessä vastuksetta löivät saksalaiset meidän vasemman sllpemme selöntaakse päässeellä pienellä, ko·
neklväärillä varustetulla j,:lUkolla, nIIn että vasen siipi piti vetää
keskustan kautta melkeinpä sille tasolle, josta ensi kerralla
lähdimme liikkeelle. Järjestyksen palattua aloimme uudestaan,
mutta panssarlj unl!l ei halunnutkaan enää olla etunokassa
VlI an tahtoi jäädä jälkeen ketjuistlI. Pienen kinastelun jälkeen
"1 Tov. K. kertoo, eH.! punakaartilaiset olisivat Tammisaaresta saksala isten edelUi pertltlntyneet taistelutla. Lahtarlt Itse kirjOittavat "Vapaussoda n- V osa. s. 336 "Tammisaaressa olivat punaiset tehneet enslm m!lsen kerran vastarintaa. TaIstelun Jtllkeen 011 kaupunki miehitetty·. Sama
l.!hde sivu 337 kertoo. etlä saksalaiset olivat tavanneet .Raaseporl n py.
sIkin luona v!kev.!hkön\ vastustajan*. - rolm,
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panssarijuna kuitenkin lähti, kun miehet rupesivat nauramaan
päällikkönsä pelkuruutta. Heti lähdettyämme liikkeelle eteenpäin
sain vasemmalta tiedon, että metsässä juokSi paljon koiria.
Mutta kun pojl!lt eivät nähneet koirien isäntiä, ampuivat he
koiria. Siitäkös saksalaiset suuttulvat kovasti ja alkoivat taas
käydä vasemman siiven kimppuun ja oikein tosissaan. Koetin
saada oikealta miehiä vasemman .')liven avuksi, mutta ne
känsäkourat olivat jo palnuneet pois, n iin ettei ollut enää kuin
muutama mies radan lähellä yhteyttä pitämässä jl!l heistä
eteenpäin ainoastaan lum inen metsä.
Mutta tapella natlsteltaessa antoivat saksalaiset meille tietä.
Me etenlmme. Ete nimme tunnuslausein: Kahden tunnin
päästä Tammisaari meidän! Ja se merkitsi sitä, että noin
klo 4 samana päivänä ollaan jo Tammisaaressa. Eivät sälkkyneet pojat, vaikka menetimmekin aina jonkun joukostamme.
sillä siihen olimme jo tottuneet, ja tiesimme, että taistelu vaatii
aina uhrinsa. Palnuimme eteenpäin, ja voimme sanoa Raase~
porin aseman jo olleen meidän. Mutta ne saksalaisen pirut
pettivät meitä kokemattomia punakaartilaisia. Anto ivat meidän
edetä, ja kuten luulimme, Itse vetääntyivät taaksepäin. Mutta
se 011 va in koiran juoni. He kyllä vetääntyivät tl!lkaisin, mutta
sl!lma lla he lähettivät edestä poisvedetyt merenrannan jl!l maan~
tien välillä olevaa metsää myöten meidän selkämme taakse
noin 20 miehlsissä joukoissa jl!l melkeinpä jokaisella aseena
kevyt konekiväärI. Ja sittenkös ne antoivät meille ~valloittajille"
mitä kuuluu ja kuka käskee. Siinä Illan hämärtyessä osoittivat
ne meille toisen tien, antamalla tuntea, että Tammisaaressa
ovat sellaiset Isännät, että täll ä sakilla emme sinne nokkaamme
pistä. Ja niin me pojat klo 6 mennessä tulimme Iyödyksi,
vieläpä niin perinpohji n , ette i ollut puhettakaan kolmannesta
yrityksestä, sillä komppanil!lsta en löytänyt kuin parisenkymmentä miestä sillä kertaa. Mutta tulivathan ne sitten vähän
kerrassa yöllä Karjalle. Oikean sivustan täytyi myös ottaa
hatka perääntymällä osa Turkuun menevälIe radalle asti pitkin
metsiä ja sieltä yön kuluessa Karjan asemalle.
Yön kulu essa, pimeässä ja lumi räntäsateessa, kerääntyivät
kaikki, kuka ykSitelle n ja ketkä pienissä ryhmissä, Karjan
asemalle kuivl!lamaan ryysyjään. Ja nyt tiesivät pojat kertoiJIa
sellaista, m itä eivät ennen tienneet. Mutta vähät niistä kertomislsta, kunhan saisimme ne kymmenkunta poikl!la takaisin,
jotka tässä menivät. Ja mikä pahInta, jäivät saksalaisille, jotka
eivät kohtele vastustajiaan sen pa remmin kuin lahtaritkaan .
Mutta mitä tehdä? Lähteäkö etsimään, 'valko vielä odottaa ?
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Pojat tuumivat, e ttä parasta on odottaa. Joka tulee se tulee ..
mutta joka ei tu le se ei siis enää elä . J a sHloin on sa man-

tekevä, kurnmalle puolen on jäänyt) Poissa oli pikku Sunllam m ekin. Hän oli muuten pieni IKäiseksee n, mutta täytti,
miesten tehtävät. Ei hän tahtonut ruveta jo ukon lähetiksikää n ..
piti sitä ~turhanaikaisena hommana· ja pyysi päästä "sotamieheksi~ . F\amupuolel!a yötä pikku Sun ila kuitenkin tuli ja tOt
vie lä tullessaan vaikeasti haavoittunee n', joka 011 miltei puolta
suuremp i mies kuin hän . Kunnon sotamIes ol it 5inft, Sunilal

Näin -löyty i aamuun mennessä likipitäen 70 miestä . L oput

..

jäivät tietysti, ja kunnia heillel He kaatuivat tehtävää nsä
suorittaessaan.
Lepäslmme ja kuivasimme ryysyjä ia itseämme aamuun asti .
'F\amulla loppui lepäämisemme ja alkoi taistelu asem2l n
om ista m lsesta .
~ Tähän taisteluun , jota nyt kä ytiin Karja n aseman omista m isesta, o livat saksalaiset tuoneet jo tykistöä kl n, jolla pom mitti'lat asemaa , Turu n rataa ja myöhemmin päivä llä Helsingin
p uoleisessa päässä asemaa oJevaa vaih detta. He li ikkuivat
nopeasti ja a ntoivat meil le nyt omista aseistamme, sillä
Hankoon ja Tammisaareen olivat me ikä läiset jättäneet rautatiekalustoa ja tykistöä ·amm uks inee n . Karjan asemaa emme
ta htoneet luovuttaa, s ill ä se ,oli tärkeä solmu Turkuu n, Hankoo n ja Hels Inkiin . Mutta Vastustamisemme merkitsi sitä, e ttä
he antoivat asema n jäädä' meille ja menivät menojaan . Ja
nlin he ryhty ivätk in radan tuhoamishommiin noin 3 kilometri n
päähä n Karjalta Helsi nkiin päi n. Turu n rata oli poikk i jo het i
aamusta . Eikä sijais-ylipääll!kköäkää n ollut, jo ka olisi voi nut
antaa määräyksiä , hänki n oli hävi nnyt.
_
f\lko i perääntym inen. Minä peräännyin riihimäkeläisten ja
pa nssarijunan kanssa Gergnäsiin asti . Turkula iset parhaasta
päästä kotiansa , lohjala isi a osa kotisuu nnalleen, osan mennessä
rantarataa .
Minun joukkooni li ittyi ij:arjalla turkulainen tykistöjou kkue ..
. Ge rg näsistä perä ännyimme pienen sa ksalaisen resinasakin
edessä , johon he illä oli asetettu pi e ni pikatykk i. Eikä G ergnä ~
sln p itäm isellä olis i ollutkaan mi tään merkitystä , s illä sen
avulla ei puolusteta keskustaa eikä sivustoja . Pysähdyim me
Lohjalle, jossa juuri nii hin aikoihin oli huomattu paikallisten
lahtarien lii kehtimistä, mutta ne pa inuivat "maan al le".
Sa ksalaiset etenivät kohti Helsink iä nopeassa tahdisse, ni in
että olivat samaan ai kaa n Kirkkonummella kui n me olim me
Lohjalla. Kirkkonummelta käsin alkoivat he kehittä ä lii ket·
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ltään kohti Hyvinkäätä. Samaan aikaan siIIlmme tietoja vä llrauhaIneuvottelujen a lkam isesta, johon osallistui yksi panssarljunamme pä älli köistä (Tamlander) sekä Ruotsin lähetystön edustaja
~r2ltsu me s tarl Ekström) y.m. Keskuud essa mm e nousi aika
.ankara kysymys siitä, kuka on antanut valtuudet noille h le. ..foskella ra uhaa.
Huhtikuun 7 p:nä sain Riihimäen eSlkunnalta määräykse n
,lähteä Num mela2l n varustustöi hin rII hi mäkeläi sen toveri F\lhon
ic;anssa. SlIatuamme tehdyksi sen mitä pitikin, peräännylmme

.Lohjalta vetä en joukot Nummelll an . Huhtik. 10 p : nä sain
luva n lähteä Helsi nkii n käymään, koska meillä ei ollut mitään
tietoa väliraul;u!.n teosta eikä muu staklla n tilan teesta rannikolli".
:Sa malla vein myös tied ot omista rintama-aslolstl!lmme. Saml!ln a
päivänä ill alla klo 9 tu lin Helsin kii n. Haeskeli n eSlkuntaa,
jota en tahtonut löytää etslmälläkään, sillä eih ä n sitä tienneet
siellä olevat punaka a rtl laisetkaan . Kello 12 yöllä tulln_~·
.tin kulmalle, jossa sain tietä~ palk""a ll iseslkunnan olevan polsmuutta ne en yleIseSikunnan huon e ustossl!l. Nyt eI' ollut en ää
jonoja, ei lI1mlkaan näi n puolenyön a ika na. Tultua ni eslkun·taan annoin rllportln tov. Ojllselle, jokl!l nyt 011 esikunnlln
päämies. Kerroin juoks uhautojen kuntoon laittamisestll Numme la~s ll ja että ala mme tapella siellä.
Mu lta Helsingissä ei tuntunut olevlln enää ajlltustllkaan
·tappelusta . Sillä kansanvaltuuskunnan ja ylelseslkunmm poismuutto oli demoralisolnut kokonaan väen. Se 011 katkerlla.
mutta vielä katkerampaa 011 tulos, sillä lahtarit pakkaslvat
päälle yhtä mittalI . Tähän tllpllan jutteli tov. Ojl!lnen*). Kysyin
'm.m. häneltä, millä valtuuksIlla Tamlander hie roo rauhl!lll
'Nummel assa .-OmHla valtuuksillaan , va stasi Ojanen, ja kertoi
edelleen, että se on kalkkl'ahtllrien ja Ruots in lä hetystön yhteistä
'ho mmaa, konnankoukkuja, tietojen täältä sinne viemistä ja
yhteisen Iskun järjestämistä sisältä ja ulkoapäin yhtäaikaa,
eikä mitään muuta . Sano i kutsunel'!nsa TlImla nderi n teke mään
'selostusta aSiasta, mutta tämä kuului vllstanneen , ettei hän
-.ole hä nelle tIlivelvollinen teoistaan .

\)

• ) On syytä huoma uttaa, että kansanvaltuuskunnan sa mOin kuin punakaartin ylIJohdon sIIrtyminen VIIpurIIn oli välttämätön ja selitettIIn se
~!1Ioln. Sellainen vaikuttaa aina vlsslssll m/ll§rln masentavastl. Sellaista
masennustunnelmaa va5taa n olisi oll ut taisteltava, mutta sitä varten olisi
pItänyt olla luja puolueydin ja sellal .. en paikallinen sotilasjohto, joka
pitäisi yllä luoUam usta . Tov. Kokon kuvaama mieliala on kyllä silloisissa
oloissa ymmärreUäv.!i, mutta nyt, historiaa klrjolUaessi!l, o n pantava asiat
paikalleen. _ 101m,
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Menin levähtämään asulnpalkkaanl klo 2 yöllä. f\amullal
puoli 7 aikaan tuli minua herättämään pataljoonan kirjurl
sekä PyySI lähtemään Pttäjänmäkeen, selittäen asioiden siellä.
olevan hullusti. Jou kkoja siellä on, mutta ei ole yhtään pääl.
likköä, joka heidät järjestäisI. Epäilin ke lpoisuutta nl siihen.
tehtävään, mutta muu ei autti!!nut. SIis housut jalkai!!n ja nIIn
lähdettIIn autolla supraa päätä Pltäjänmäkf:en, jonne saavuttiin puoli 9. Radan varrella, Strömbergin tehtaalle kuuluvassi!!
talossa, oli noin 80 miestä, nIIstä 50 malmllalsla ja 30 pitä·
jänmäkelälslä. Talon pihalla 011 9 kuormallista tykin lukkoja,.
jotka oli tuotu siihen IInnoltuksilta. KyseIIn miehiltä, haluavatko he vielä tapella. He vastasivat haluava nsa. - "Mikäs
siinä sitten on syynä, että ette tappele. Valitaan teistä joku
sellainen päälliköksi, joka ottaa myöskin vastatakseen." Ryhdyttiin valitsemaan päällikköä, mutta, ihmeellistä kyllä, ei,
kuka i!!n oliSi tahtonut olla päällikkönä enää s il lä hetkellä.
Miehet riviin ja mars kohti f\lbergan varustuksia. Siellä 011
muutamia [ahtarelta. Joku 011 noussut tähystelpmään linnoituksella seisovan kiviraani!!n nokkaan. Se kyllä sieltä putosi
ja jäi meidän saalilksemme. Samoin tämä juuri leivottu päällikkö sai kiikarin vielä kaupanpäälllslksi. f\lberga otettIIn
muutamall a laukauksella. Mennessään lahtarlt sytyttivät palamai!!n venälä isten rakentam an sotilassillankin. f\ lberga n linnoituksen miehityksen jälkeen palllSln Helsi nkiin, sillä lupasin hommata HelSingistä pari kon ek ivääriä, ja, jos on saatavissa, niin pienen tyklnkin, sillä siinä joukossa 011 kaksi,
miestä, jotka olivat palvelleet Venäjän armeljas~a tykkIväestössä. Tultuamme HelsinkIIn oli Turun kasarmin kohdalle
kokoontunut paljon väkeä. IlmasslI leijaili lentokone, joka
pudotteJi lentolehtisiä, joihin oli kirjoitettu . Odottakaa, kansalaiset, hetkinen, kohta on kukistettu punaisten hirmuvalta
Suomessa, sitä varten on HlIngossa noussut maihin jO 12,CXJO'
saksalaista". Svinhufvudin allekirjoitus.
Pysäytin automme. SIInä oli useita punakaartilaisiakin
näiden lehti sten kimpussa. Kysyin. miksi he eivät ammu.
tuota lentokonetta, mutta pojat vastasivat, että sehän on mei~
kälälnen, mitä sitä ampuu. Minä en kyllä malttanut olla
koettamatta, ja heti se lintu lähtikin kohti rannikkoa.
f\lbergala lsille en löytänyt mitään siitä , mitä lupasin. Mutta
esikunnan kirjuri lupasi toimittaa ne kaikki, sillä minulla ei
ollut alkaa, kun oli lähdettävä joukkonl luokse Nummelaan ..
Mutta sain tietää, että junia ei lähde enää Helsi ngistä . Pyysin esikunnasta auloa, jonka sainkln . Ja kaksi hyvää ajajaa;

'sellaisla, joita aina oli sakoitettu liian kovasta ajosta ja lopulta
otettu ajolupakin pOiS. F\jattelin, että nyt sa atte aj oa, sillä ei
kukaan sakota. Ne olivat hyviä poikia.
Lähdin Helsingistä 11 p: nä klo 5 ip. Rikomuksenani oli
.ajaa Eläintarhan kautta suoraan Nummelaan. Mutta tultuam·
me lähelie urheilukenttää, niin sieltä tulla töpsivät sakSZllaiset
vastaan. RjatteUn siinä tuokiossa hypätä pois autosta, mutta
s il iä olikin jo toinen kurSSI, sillä pojat pyöräyttivät auton niin
äkkiä ympäri, etten sitä huomannutkaan töllistellessäni niitä
vieraan maan poikia. Tultiin taka isin työväen talolle. Pyysin
saada mukaani pari kolme käsipommia ja sainkin ne heti,
sillä Matti·ukko oli joutu isa niissä asioissa. Sitten lähdimme
Malmin ja Tikkurilan kautta Hyvinkäälle. Tikkuril a n kohdalla
meitä jo ammuttiin. Kuula osui va in auton pyörään, eikä
siihenkään tullut sanottavaa vahinkoa, kumi vain meni
rikkI.
Hyvinkäälle tulimme vasta 12 p: nä aamulla. Otin siitä
veturin, jolla menin Riihimäelle tov. Kronqvistin luo. Selitin
hänelle tilanteen Helsingissä ja pyysin veturia mennäkseni
tästä Nummelaan hakemaan joukkoni ja ,lähteäksenl sitten
Helsingin puolustukseen. Samanlaisen tehtävän sai tov. Karjalainen. Nummelaan saavu!n puole npäivän aikaan ja siellä
oli joukkoni jo lähdössä Helsinkiin, luullen minulle tapahtuneen jotakin, koska en ollut pala.nnlut takaisin täsmällisesti,
kuten olin luvannut. Uteli aina kysell minulta joukkoni, miksi
vilvyin niin kauan ja kuinka olivat asiat Helsingissä. Pyysin
kutsumaan tov. Karjalalsen myös joukkoon ja lupasin lyhyesti
selostaa tilanteen . Muistan hyvin, että oHn itse niin liikutettu,
että epäilin, kykenisinkö kertomaan sillä hetkellä uutisiani.
Mutta kuitenkin kerroin ja hyvin rauhallisesti, matalalla ja
hil jaisella äänellä. Kerroin tovereiden lähettämät terveiset,
että on tultava Helsinkiin auttamaan pääkaupunkimme puo'
lustusta. Vedet tuliVat poikien silmiin surusta ja säälistä, heidän ajatellessaan tovereitte mme kohtaloa. Sen jälkeen puhui
tov. Karjalainen ja sitten nousimme vaunuihin ja lähdimme
liikkeelle. Saavuimme Hyvinkäälle samana päivänä klo 4 ip.
Tov. Rahja oli juuri saapunut junalla Helsingistä. Mutta Tikkurilassa olivat reljittäneet hänen vaunuaan niin, että tappurat olivat len nelleet istulmista joka puolella. Hän kutsui minua katsomaan vaUnuaan sisäpuolelta. Oli ihme', ettei va4n ussa olijoihin ollut sattunut yhtään kuulaa. Ihmettelimme,
että konjakkilaatikkokln oli säilynyt ehjänä. Vain seinällä
olevasta kartasta oli kiväärin kuula vienyt pois Naantalin kau'94

pungin. Samassa vaunussa olivat myös Lehtimäen veljekset
jl!l f\. Dufva.
Lähdimme Korsoon tov. Karjalaisen kanssa. Järjestimme
miehemme . Minulle määrättiin vasen siip i radasta ja Karjalaiselle oikea. Päätimme mennä Tikkurilaan yöksi, maksoi
mitä maksoi. - Päästyään kilometrin Korsosta eteenpäin joutui Karjalaisen joukko anka raan yhteenottoon lahtiulen kanssa .
Karjalainen valloitti maantiensolmun, josta eroaa tie ko lmelle
haaralle, n im. Ruotsinkylåän. Korsoon ja Tikkurilaan. Minun
joukkonl eteni Tikkurilan aseman kohdalle ja vallattiin aseman kohdalla oleva maantiesilta, jota piti hallussaan pieni
lahtarijoukko. f\setuimme asemiin sillan molemmin puolin
siinä uskossa , että siitä ainakin aamulla, ellei jo yön kuluessa,
hyökkäämme asema a vastaan. Mutta tiedustelijani toivat
tiedon, että lahtarit olivat jo tulleet Vantaan sillan yli ja kiertävät Malmin hautausmaan kautta meidän selkämme taakse.
Karjalaisen jätettyä oikealla sivustaila valtaamansa maantiesolmun, ovat lahtarlt tul leet s itä tietä ja aikovat yhtyä vasemmalta tulevien kanssa Tikkurilan ja Korson välillä aamuu n
mennessä. Ja huomattuamme heidän virittämänsä ansan 011
meidän vetäydyttävä taaksepäin. Karjalaisen joukko oli Korson työväentalolla, mutta sekin täytyi Juovutttla takaisin. Välttelimme tov. Karjalaisen kanssa siltä, miksi hän ei pitänyt
maantiesolmua miehitettynä, kunnes olisimme olleet Tikkurlll!lssa. Sillä minä pelkäSin, että lahtarit siitä lyövät oikeaa
sivustaa selkään, mutta Karja laine n mää räsi sllvestään
ja selitti, että hänellä oli vähän miehiä ja toiseksi sanoi, ettei
hän tarvinnut sitä maantIesolmua. Mutta sitten tuli tarvis ..
Pojat eivät tahtoneet pe rääntyä, vaan mennä eteenpäin niin
kauan kuin väylää riitti. Ja jos ei riitä, niin tehdään, päättelivät he .
Peräännyimme vartioimaan Korson asemaa, josta 14 päivän
vastaisena yönä soittelimme Helsingin lahta reille. Mutta seu'r aavaa puhelua pyytäissänl ei sanottu enää punlkellle puhelu vuo roa annettavankaan, ja se tiedonanto tuli hyvin koppavastl. Muutin ääntä kelloon ja sain tietää, vieläpä hyvin kohtelitlasti, että siellä olivat jo toiset Isännät remmlssz. Yön
'kuluessCl onnistuin useamman kerran saamaan puhelun Helsinkiin. Ei kylläkään puheltu mitään oikeita asioita, mutta
's almmehan edes härnälllä niitä lahtarlnulikolta. Jossakin
vuorossa tuntui siellä olevan vielä oikeitakin Ihmisiä. meikäläisiä, koskapa he meille vastailivat hiljaisella äänellä, että
emme uskalla kovasti puhella, sillä nyt ovat jo asiat niin ja

95

nIIn. I\ntolvat tietää la htarieslku nnan puheHnnumeronkln.
14 p: nä tov. Rahjakln kävi solttelemassa kerran ja jutteH oikei n emälahtarln, esikuntapäällIkön kanssa. Muttll hän pi1as~
koko hyvän aslllmme, sillä hän ei malttanut olla eslttelemättä
Itseään sille 11Ihta rille. Niinpä sen jälkeen loppulvalkin y~:le
lut Helsinkiin.
Tässä neuvottelimme tov. Rahjan kanssa uuslstll tehtävIstä
ja päätimme vetäytyä Keravalle ja puolustautua siinä siksi.
kunnes pohjoiset jo ukot ovat perääntyneet. SlIrryimmekln
heti ja ryhdyImme Keravan puolustushommiIn. Sitten menimme Rahjan ja Kl'u jalaisen kansh neuvottele mlla n Riihimäen
esikunnan kanssa puolustuksemme yhtenälstyttämisestä.
15 p: n vasta isena yönä 011 KeravalJe saapunut .jok u mies·.
esitelJen itseään kan stmva ltuus ku nna n, Mannerin lähettämäksi ja määrännyt "valtuuksillaa n"' läh ettämää n kaikki joukot pois Keravalta Hyvinkäälle asti . Ja , niinkuin pojat juttelivat, 011 sillä miehellä ollut nUn "hurjat" pap erit, ettei auttanut muu kuin 'jättää Kerava. Minun joukkonl jäi kyllä siihen
asti, kun pala sIn sen luo. Selitin, ettei tässä tiedä hyppiä
joka äi jä n käskystä. SlI avuttuanl Keravalle oli si n tahtonu t
mielihyvällä nähdä sen äljän, mutta hän 011 tietysti pannut
.vllltuudet"' taskuunsa ja .hävlnnyt" yö n pimeyteen kenenkään tietämättä, mikä hä n 011, mistä lähetetty jll minr.e hän
nyt oli hävinnyt. *)
15 p: nä sain RlIhimäen esikunnasta määräyksen lähteä
Nastolaan , sillä Lahden ja Kouvolan välillä olevan Uud enkylän aseman olivat Loviisasta maihinnousseet saksalaiset vlIllo lUlI neet. Näin o ll e n oli tie poikki jo Itään päin. Saavuttuani Nastolan pysäk IlIe, jota vasta lln saksa laiset liikehtivät
Uudesta kylästä päin, osoittautu i tilanne kovin hu onoksi, sillä
saksala is ia vastaa n taistelevat lahtelaiset perää n tyivät pElnilkl n
.) Toimitus on lIedustellut täUI asiaa tov. MannerIlta ja saanutvastauksen, että hän ei muista tällaista lahetuä lähetttineensa. Kuitenkin on
muIstettava, eUa n!lhl.n aikoihin juuri 011 yllpaälllkön, tov. Mannerln esikunnassa va lmIstettu perä! ntymlssuunnllelma ja annettu m.!!.!!r.!iykset sen
toimeenpanosta. Punakaartin koneisto Ja sII nä ve llltseva henkI 011 kuitenkin sellaInen. ella perUntymlsk.!!sky.!! eI pantu t.!ismilllhe5l1 tilyttintöön.
Osaksi saaltoi tilm.!! Johtua silta, eli.!! ei aina voitu luoUi!la l.!! het!n todella
olevan oikealla asli!llla - Ja palJonhan tahtar!t provokatlollaan salvatkln
~ .!! mmlnklli aikaen, - mutta usein tapahtui myöskin nIIn, eli! punakai!lr110 päfilllköt ja osastot, ~demokr8altlsesU- asli!lsta keskustellen, Jlitllv.!!t
k.!!skyn noudi!ltlamatla. Tlimä j.!!rjestyksen Ja kurIn puute oliki n erUnA
ratkaisevana syynä, eU.!! perUntymlslletli ei saatu pidetykSI auki, vaan
Jäivät punakai!lrtln p6!Joukot saerrokseen. - 101m.
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vallassa pitkin Vil1ähden peltoja ,L ahtea kohtI. Eräs lahtelainen naiskomppania oli jäänyt puolustamaan Nastolaa keskustasta käsin ja malmilainen komppania vasemmalta, ollen
sekin jo perääntymispuuhlssa. Ja täytyy sanoa, että se perääntyminen 011 syynä . siihen, että mainittu naiskomppanta
tuhoutui siihen paikkaan kokonaan.
Oikea lIa sivustalla oli jäänyt ainoastaan Helsingin ratsujoukko tov. Laitisen johdolla. Tällaisen tilanteen vallitessa
otin johdon omin päin . Oman joukkoni laitoin heti keskustaan, yhtyen malmilaisten kanssa vasemmalla. Laitiselle annoin määräyksen pienellä ratsujoukolla suorittaa patrullitehtäviä oikea ll a ja toisella osalla suorittaa yhteys- ja selkäpuolen suojelusta vasemmalla.
Käväs in hätä pikaa Lahdessa tov. Viljasen luona. Hän
antoi lyhyen kokonaiskuvan tilanteesta yleensä, kuten Heinolasta y.m. puolilta Lahtea. Kertoi myös tovereiden Rahjan,
Vastenin, Dufvan ja Lehtimäen veljeksi en olleen Lahdessa.
Nä itten tovere iden saatua tiedon Uudenkylän menetyksestä
sii rtyivät he autolla Vierumäen kautta Kouvolaan.
Saavuin takaisin Nastolaan. Illan suussa sai taistelu yhä
ankaramman luonteen. Käskin laskea tyki,t vaunusta turkulaislne tykkimiehineen. jotka Karjalta asti olivat seunmneet
minua . ja tov. V. 011 jo lähettänyt lupaamansa venäläisen
toverin tykistöammuntaa ohjaamaan. Mutta sopii mainita.
että se tykkimiehistö 011 kokonaan tehtävänsä hyvin ymmärtävää väkeä.
Soitin Riihimäelle ja pyys in lähettämään sieltä l!:vuksenl
tov. Karjalaisen joukkoineen. Luvattiin. Malmilaiset halusivat
perääntyä ja pommittivat ra porteilla yhtä mittaa. etteivät he
kestä kauempaa. sillä saksalaiset hyökkäävät kovasti heidän
asemiaan vastaan. Mutta tosiasiallisesti oli niin, että saksalaiset hyökkäsivät enempi keskustaa vastaan. josta myöskin
kärsi malmilaisten oikea siipiyhtymä minun joukkonl vasemman sivustan kanssa.
TykistölIe annoin määräyksen ampua Nastolan ja Uudenkylän välistä kallioleikkausta ja vesitornia. Sillä tiedustelijani
toiVl!:t tiedon. että saksalaiset olivat sIIhen kesklttäneet päävo imansa ja että siinä oli myöskin heidän esikuntansa. Panssari juna tuli myöskin avuksi taas entisen tutun päällikön
Vahlbergin johtamana. Määräsin hänet ottamaan etumatk em
ja ampumaan vastaamme hyökkääviä saksalaisia oikeaan
kylkeen. Mutta Vahlberg ei tahtonut täyUSä antamaani määräystä, jos nimittäin hänen täytyi vastl!:ta junasta. Kutsuin
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Vahlbergin alas junasta, mutta hän ei tahtonut tulla, aavistaen
että kutsu ei ollut "tavallista laatua~. Suostui etenemään
jättämällä vastuuvelvoJlisuuden junan suhteen minun "osotteelleni". Sekin oli hyvä sillä kertaa, kun liikkua kerran piti.
Toistin pyyntön! Karjalaisen lähettämIsestä. jolloin ilmoitettiin
hänen jo lähteneen. Mutta häntä odotellE'!ssani pelkäsin menettävän! asemani, vaikka ne olivat edullisemmat kuin hyökkääjil1e. Heidän oli nim. hyökättävä pienen aukeaman yli
meidän puolustusasemii:1mme vastaan. Mutta vaikka saimmekin siIhen aukeama lle .suolattua" joka aInoan saksalaisen
hyökkäysryhmän, niin veivät he myös osansa meidänkin
puolelta. Kun puolustusasemamme oli kauttaaltaan suurta
klvllouhikkoa ja järeää metsää, niin kaatui poikia aivan kuin
olisi ammuttu takaamme. Laitinen kummInkin vakuutti,
etteI siellä ketään vieraita liikkunut. Kuulat nim. klmpoilivat
kivistä joka suuntaan. niin että joukkomme yhteinen hauskuus kin, .nälkäpoikamme", kaatui tässä selkään sattuneesta
kuulasta suuren kiven takana, kokonainen reikäleipä kädessä.
Jo vihdoin saapui Karjalainenkln. Työnsin hänet keskustaan ja vasemmalle radasta. Samalla päätin yrittää yliotetta
vastustajistamme .. Rnnoin malmilaiselle komppanialIe kaartomääräyksen vasemmalta. Tykkipatterilie ja panssarijunalle
annoin määräyksen avata "hirmutulen" joka torvesta ja eri
etäisyydelle. Llsätyn tykkitulen avaamisesta 011 kulunut 40
minuuttia, kun annoin määräyksen liikkua eteenpäin koko
rintamalla. Malmilaisen joukon tekemä kaartollike aiheutti
sen, että lahtarit joutuivat kolmelta suunnalta kohdistetun
tulen alle. Panssarljuna tekI nyt tehtävänsä myös reilusti
tehden tietä rataa pitkin. Ja nIIn me pojat aivan tuokiossa
otimme saksalaisilta kallioleikkauksen. Siihen oli heidän
täytynyt jättää kaikki kenttäyhteysiohdot ja täysinäiset soppaja puurokattilat. Siihen olivat myös kuolleet ratavahdin kanat
ja ki!lnlinlt. Kahtapuolta kallIoleikkausta oli hakattuja sepelikasoja ja granaattiemme sattuessa niihin olivat sepelit sinkoiHeet joka paikkaan. Puunkyljet olivat kiviä täynnä. Saksa~
laiset ottivat siitä niin kiireellisen hatkan, ettemme tahtoneet
keritä perässä oikeassa järjestyksessä. Vesitornikin oli mäsänä
ja sinne olivat kuolleet tähystäjät.
Tämän jälkeen järjestyksessä kohti Uutta kylää. Mutta pojat
eivät tahtoneet malttaa säilyttää kokonalsjärjest'ystä, sillä jokaisen hyppyset syyhylvät nyt entistä enemmän. Marssit·
tuamme Uuden kylän portille tervehtIvät saksalaiset meitä tykistöllä, sillä he olivat jo ennen suorittaneet hakuammunnan
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siihen paikkaan, koska osumat olivat niin hyvät. Mutta kun
kerran olimme päässeet hyvään alkuun, emme säpsähdeUeet
heidän ammuntaansa, vaan valloitimme Uuden kylän. Ja ase·
malle tultuamme huomasimme Kouvolan puolisesta päästä
panssarijunan. Kun se vielä höyrysi, niin miehistö heti asemalta sivuille, sillä sehän voi äkkiarvallmatta tuhota meidät
tähän. Menimme sitä lähelle oman panssarijunamme kanssa
ta huomasimmekin sen olevan Ilman isäntiä. Kouvolalaiset olivat nirp.ittäin edellisenä päivänä ajaneet siihen saksalaisten
irroittaman klskon päälle, joten se 011 pudonnut ponnitn.
Me keräsimme heti sakin ja nostimme panssl!lrijunan kiskoille.
Samalla ajattelimme, että kyllä ne saksalaiset olivat hoopoja,
kun eivät käyttäneet sitä meitä vastaan. Olihan se aivan
kunnossa oleva ase.
Huhtikuun 16 p: nä aamulla klo 8 olimme täydellisesti
Uudenkylän isäntiä. Sen valloittamiseen kului aikaa melkeinpä
17 tuntia (15 päivä klo 3: sta 16 päivän aamuun klo 8: aan).
Meidän yhteinen mieslukumme oli 425 miestä, tykistöpatteri ja panssarijuna, jota vastoin saksalaisistl', paikkakuntalaisten antamien tietojen mukal'n, otti Uudenkylän valtaukseen
oSl!la noin 800 miestä. Niistä yksi pyöräilypataljoona täysissä
varusteissa, puolipatteria tykistöä, sekä joka viidennellä miehellä kevyt konekivääri. Menetlmme taistel un aika na kolmisenkymmentä kaatunutta ja 18 haavottunutta, yhteensä 48
miestä. Saksalaiset jättivät kentälle noin 90. Uuden kylän
Kuivannon kautta Loviisa an menevän tien varrelle hautasivat
he 50 kaatunutta. Heiltä kaatui myös neljä ylempää upseeria, jotka haudattiin Uuden kylän aseman Kouvolanpuoliseen
päähän. Siitä on minulla valokuvakin. Kuvassa näkyy myös
'k aksi punakaartilaistamme, jotka ovat lukemassa -hautaristlkirjoituksia.
Saksalaisilta saimme paljon valokuvia ja asiapapereita,
mutta kun ne olivat kaikki s2lksanklelisiä, annoin ne tov.
Manner!He, tov. Karjal2llsen kanssa Viipurissa käydessämme.
Oli siellä yksi suomenkielinen kirje, joka oli lähetetty Heinolan rintamalta rlve lssämme olevan urkkijan toimesta. Siinä
tehtiin selko21 Heinolassa ja yleensä Lahden seudulla olevien
joukkojen lukumäärästä, aseistuksesta ja muusta sellaisest2l,
sekä osoitettiin rint2lm anoslemme heikoimpia kohtia. Niinpä
oli siinä kirjeessä myös sanottu, että Loviisasta nousseen jOukon olisi parasta hyökätä Korlan sillalle ja samalla Lovlis2ln
rataa pitkin Lahtea kohti. Varustauduimme seuraavan yön
varalle, sillä tiesimme, että saksalaiset eivät jätä meitä rau7"
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haan, valkkllpa tällä kertaZl perääntyivätkln aina Lovliseum
asti. Men imme veturiJla Lahteen tov. Karjalaisen kan ssa kes·
kustelema an linn ase n kZlnssa uusista tehtävistä . ) Sieltä me-

nimm e RlIhlmäelle tov. Kronqvlstin luo viemään tletojamme,

ja puhumaan siitä yl!!isestä evakuolmlsaslasta. Toim ltettuamme asia mme nousl m meveturi emme päälle ja t ulimme Uutee n-

kyl ää n. Siitä menimme Kouvolaan Ha sun luokse keskustelema an sa moista as ioistll. Ja koska ei mitään vaara21 tuntunut olevan vielä sillä kertaa, niin päätimme pistäytyä dlkta at'-

torimme, tov. Mannerln lu ona Viipurissa.

Viipu riin tulimme

17 p: nä Illalla myöhään. Odottelimme jonkin aika a "aud le nssia-, Ja tov. Manner otttkln meidät vastzum ilman jonoa.
Hän jutteli kanssamme hyvin vakavasti. Se oli kaikki asiaa.
Oli iloin e n siltä, että olimme saaneet auki Uuden kylän. Ihmetteli katsellessaan niitä saksalaisilta saamlamm e valokuvia
ja papereita. Veimme vielä varmuudeksl saksalaisten vyöremmeistä otettuja metalli levyjäkln, joissa oli lyötynä sotIlasnumero. Näitä me veimme se n vuokSi, että hän uskoisi nIIden
Uudessakylässä todell a olleen saksalaisia. Manner sanoi
meille, että ne ovat paljon puhuvia asiapapereita siltä, m iten
porva ri auttaa porvaria tai stelussa työväenluokkaa vastall n
kansainväli sesti ja kansai nvälisillä voimilla. Ja näillä papereilla hän osoittaa sen niille, jotka sitä tänä päivänä eivät
vielä u sko.
"Jatkak aa pojat edelleen! Hävittäk ää vallankumouksemme
edestä ktJlkkl, jotka sitä vastaan no usevatJSitten hän kerto i meille tilanteesta. Oli kovasti huo lisstJan
siltä) kun ei täytetä hänen antl!!maa nsa evakuolmismääräystä.
Ja koskI!! se näyttää vilvästyvän yhä ede ll eenkin eräitten ri n tamaosien jarruttaessa, ni in antoi hän si ltä varalttl meille
määräyksen asianomalsine valtllkirjoineen valmistaa sellaiset
junat, joilla voimme nopet'lstl liikkua nIIlle rataosIlle missä
kulloinkin vaara uhkat'l. Olimme tyytyväisiä hänen antamt'lansa
erikolsmääräykseen. Sen jälkee n meni mme nukkumat'ln eslkunnlln vieressä olevaan mlltkustajakotl/n.
Mutta juuri, kun olim me ehtineet r~is uu nt u a, tuli si nn e tov.
Mannerln lähetti, tuoden lähtömää räyksen, sillä silloi n saksalaiset hyökkäsivät Lahden kaupunkiin. Mitä muuta kuin
ryysyt selkä än ja m atklllle. Päästyämme Kouvolaan sa im me
siinä jo tietää, että Lahti 011 mennyt. Esltetlyämme Hasulle
valtakirjamme kehui hän Itse mä ä räävän sä Kym inl aa kson
alueella olevi sta joukoista eikä Man ner. J a käski minua m ieh ittämään Korla n silla n, Karjalaisen jäädessä vielä Uuteen100

kylään. Menimme joukkoihin. Mirlä selitin tov. Saariselle,
mitä on tehtävä, ja Saarinen lähti KorjaIle. minun jäädessäni
Uuteen kylään sIInä mielessä, että menemme yhdessä Lah·
teen päin katsomaan, mitä sieltä kuuluu ja kuinka asiat ovat.
Viipurissa käyn tim me aikana uli Uud~nkylän asemalle ilmZlan·
tunut jo eslkuntZlkln. Mistä se sIIhen oli tlpZlhtanut ja mitä
varten. sitä en saanut tietää. Sen vain muistan, että eslkun.
n an pää miehenä hääri tov, Järvimäki, joka kuului tullee n
Hei nolasta.
Menimme tov. Karjalaisen kanssa Lahteen päin Villähden
asemalle asti. Siinä seisoskeli joku Loviisan komppania ja
vielä Järvelän joukkO ja panssarljunll "Kerenski-, Saksalaiset
ollvllt miehittäneet VIIlähden ja Lahden välisen leikkauksen
ja rikkoneet siitä kohdalta radan, johon panssllrlju na työnsi
ja pudotti n eljä santi!lvaunua. VllIähdessä olevat joukot eivät
yrittäneetkään avab rataa eivätkä sa noneet lähtevänsä sinne.
Järvimäen käydessä Vlllähdessä puhuimme hänelle siitä tehtävästä, koska ne loukot ilmolttlvl!lt päällikökseen hänet, ei·
vätkä halunneet kuulla minua ja Karjalaista, mutta Järvimäki
sa noi, ettei se kuulu hänen all!lansa, sillä hän on .esikuntaupseerl -.
Me tov. Karjalll lsen kanssa lopetimme myöskin sen .rähjääm isen- siellä - vaikkapa se · tuntuikin olevan meidän
asiamme - sekä tulimme KorJalle, sillä olivathan meidän
kummankin joukkomme jo siellä. JlI niin Villähden leikkaukseen Jäi isännölmään pieni saksalaisten joukko. Myöhemmin
se . Kerenskikin- meni Viipuriin .
Korian silJan vartIotehtävissä .makl!lllim me - huhtlk. 23 päivästä toukokuun 1 päivään saakka . Ja vaikka useasti vaadimme Hasulta vapautusta s(ltä tyhjänpäiväisestä työstä, niin
Hasu vain ei ottanut suostuakseen. VIimeksi puhuimme siitä
Hasulle huhtik. 26 p: nä, jollOin Lappeenrannan suunnalta
hyö kkäSivät lahtarlt Simolan asemalle sekä katkaisivat tien
Kouvolan ja Vilpurin vä lillä, mutta häneen ei voikuttanut mikään, sillä hänellä oli jo omot juonensa punottuna.
Hasu n käyttäytyminen ylIämainitulla tavalta saottol meidät
tov. Karjalaisen kemssl!I . nuohoomaan- joka paikassa, sillä
tuntui siltä, kuin 01ls1 oHut tekeillä jota kin erikoista, Ja niinpä
huomattiinkin Kouvolassa Hasu n ympärillä lIehakoivan meille
I!Ilvan tuntemato nta, hyvin epälltävän näköistä väkeä. Siinä
saklssa nähtiin myöskin entinen senaattori Karl y.m. hänen
tapalsiaan. Hasua näytti edustavan osuuskauppa mies R. Vai·
den, F\. Koppa nen, Hausen ja Kekkl. Saimme t ietää, että
•
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huhtik. 22 p: nä oli alett. pitää kokouksia ympäri KyminlaakSoa. Oli näet alettu valmistaa joukkojen mielialaa välinwhan
tekemisen suuntaan. Nyt tiesimme, mitä joukkoa se oll~
Ne olivat edesvastuuttomia vallankumouksellemme, mutta
nähtävästi tärkeitä sille .. väiirauhalle" . Ja niiden kelkkaan
oli Hasukln jo istunut, noudattamatta tov. Mannerln antamia
määräyksiä.
Huhtik. 25 p: nä saimme kehoituksen lähettää edustajamme
erääseen kokoukseen, joka pidettiin Kouvolan hotellissa. Mainittuu n kokoukseen meninkln helsinkiläisten ja rllhimäkelälsten edustnjana. Kokouksen päiväjärjestyksen sain tietää vasta "
sillo in, kun 1\. Valden avasi kokouksen saamillaan .valtuuksllla-.
mutta keneltä salldullll!l, siitä hän ei puhunut.
PäIväjärjestyksessä hän ilmoitti olevan kysymyksen välirauhasta, jonka kysymyksen hän Itse alusti. Keskustelua käytiin puolesta ja vastaan. Minä tein mainitussa kokouksessa
seuraavanlaisen ehdotuksen: Nojaten tov. Mannerln antamllan
määräykseen vallankumouksellisen elävän voiman pelastamisesta ehdotin, että mitään väli rauhaa ei tehdä. Jatketaan
tappelua siksi, kunnes joukot ovat päässeet Lahden edustalta.
Kouvollllln, sekä ryhdytään toslteollZll myös täältäpäin auttamalIn heidän ulospääsyään . Suojel1aan Kouvolan ja Korlan
silta". Joukkojen saavuttua tähän järjestetään ne tässä uudestaan ja jä rjestyneesti yhteisvoimin Kouvola-Viipuri ratallnjlla
sekä Kouvola-Hamina rata llnjlla ja HaminasltJi Virojoen VIIpurin maantietä palnutaan Viipurin avuksI. Mutta vIelä
kaIken varalta, jos edellämainittu ei meille onnistuisi, on järjestettävä kuntoon Kotkan lahdella se isovat 13 venäläistä
transporttilalvaa sekä pelastettava sitä tietä kalkki joukot,
jotka pelllsteUavissa tulevat olemaan. Sen jälkeen on aseistuksemme, ampumatarpeemme, ruoka· y.m.varat otettava mukaan.
Ja jos osottautuu mllihdolliseksl, pelastetaan vielä naiset ja
lapsetkin . Silloin tulee noud atetuksl tov. Manner!n kolme
vIIkkoa sitten a ntamaZll määräystä, jota tähän mennessä ei KymlnlZllaksossa oltu lIjateltukaan noudattaa. Sillä välirauha et
meitä pelasta emmekä siihen yhdy.
Minun ehdotukseni jälkeen suoritettiin äänestys, Vällrauhllmiehet sllivat vain muutlIm a n äänen enemmistön. Kokouksesta poistuin heti äänestyksen jälkeen. Kutsuin luokseni tov_
Karjalaisen, Laitisen ja, Saarisen. Kerroin lyhyesti kokouksessa' käsitellyn, kysymyksen sisällön, sekä tehdyn päätöksen.
Päätökseen nähden eivät he myöskää n olleet tyytyväisiä. Sen
jälkeen päätimme tov. Karjalaisen kanssa lähteä autolla Kymin
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työväent",lol le, sillä tiesimme sinne kerääntyneen paljon punakaartilaisia. Ja koska meillä kummallakaan ei enää ollut
kuin rippeet jälellä joukoistamme, nIIn toivoimme siell ä saavamme värvätyksl lisää .
Saavuttuamme perille kutsuimme ukkoja kokoukseen. Minä
puhuin ensin sinne tulomme ttlrkoituksesta ja siltä Kouvolan
kokouksesta sekä tov . Mannerln määräyksestä. Sitten puhui
tov. Karjalainen. Ja niin se sallntäyteinen joukko päätti
yhtyä meihin. Mutta mitä tapahtulkaan! Nousi näet penkille
eräs turoparta ja aikoi puhua oikein rasvatulla kielellä, osolt·
taen, että nuo ne juuri nyt ovat niitä provokaattorelt1!l, joista
heitä on varotettu, ja ne tahtovat saada rikotuksi välirauha·
homman sekä johtaa heidät suoraa n surman suuhun. Samalla
vaativat he meitä vangittavtlksi sekä pantavaksi ,.selnää vas·
taan -. Eivätkä sIInä auttaneet vastaväitteemme. Oli hyvä.
että pääSimme ehjin nahoin ulos se lista ja heti autolla maantietä pitkin. Olisivat ne peijakkaat meidät ampuneet, mutta
oli hyvä, ettei alnoallakaan heistä enää ollut pyssyjä.
Saavuttuamme Kouvolaan järjestimme kiireesti ulkoilma·
kokouksen Kouvollm aseman luona ratapenkereellä neuvotellaksemme keskenämme. Ja jottemme olisi ant!lneet hasul!lisille epäilyksen aihetta, niin melkeinpä siinä loiottiin. Nyt
neuvoteltiin siltä, mitä edelleen tehdään. Pälkähtl päähäni
ajatus, että lähdetään painumaan Valkealan suunteleln Karjalan
rataa. Revltään siellä rataa sekä otetaan lllhtareilta junia. ja
nIIn ehkä siellä vähän kerrassazlO pääsemme La~token pohjoispuolta Venäjälle asti. Mutta siihen eivät toverini suostuneet.
Karjalainen motiveerasl vastaväitteensä s iten, että ve lkkapa
vieJä jotenkuten sitä tietä pääslslmmekln. niin me kuitenkin
kulumaIJa kulummekln jo sillä tlllpaleella polvia myöten
Iyhemmäksl.
Toinen mahdollisuus oli yrittää jostain t1enhi!l ari!l n seuduilta,
sivuuttaa Viipuri siirtymällä sen pohjoispuolelle sekä näin
yrittää Kannaksen kautta. Tähän ehdotukseen yhtyivät kaikki.
J a tämä suunti!l asianomaisine päätöksineen jäi voimaan.
ellei tilanne sitä määrä isi muuteU!lvaksi. Niin jäimme odot·
telemaan, mitä tästä pitäisi tuleman. Pojllt häärivät myös
ktl lkkialla . Jos jossakin näkivät ki!l ksl keskustelevi!l n, ni in heti
siihen kolmanneksi. tietämään mistä on kysymys. Ja tämä
sentähden. että me pelkäsimme tulevamme päällepäätteeksi
vieJä aseistarllsutulksJ, sillä Hasu oli minulle jo kerra n sellaisia
viita nnut.
Huhtikuun 27 p:nä toivat pojat minulle ensimmäisen . pape103
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Mistä lienevät sen löytäneet. Se oli nimiluettelo henki·

IÖistä, joille oli uskottu se suuri, koko KyminJaaksoa käsittävä

välirauhanteko. Mutta sIInä ei ollut yhtää n kunnon proJetaarla. Ne olivat kaikki niitä .ihannesoSialisteja". työväenluokan liepeillä elostelevla pikkuporvareita, senaattori Karista alkaen,
sekä muuta porvariston joukosta työläisten niskoille tipahtanutta kuonaa.
Tämän ensimmäisen julistuksen he sItten .väänsivät" kyminlaaksolalsllle johtajille jl:l joukoille, kuuluen se seuraavasti:
"Toverit, koska meidän Kymlnlaaksomme on polttamaton.
pommittamaton, replmätön ja raasta maton. sIIhe n verraten
mitä muu Suomi on, niin m iksi me kyminlaaksolaiset emme

voisi tarjota ja saada sol mituksi johtajillemmeja joukolllemme
kunni allista välirauhaa porv2lrlstomme kansS2l. Ajatelkaa ja
harkltkaa, toverit, näitä seikkoja, olemalla levolliset, antamatta
kenenkään provoseerata sekä yllyttää Itseänne.- Näih in aikoihin saapui Viipurista Kouvolaan tov. Mannerin lähetystö
punakaartilaistemme pelastamlsasloissa,mutla he tulivat Hasun
maäräyksestä pidätetyksi. Lähetystöön kuu luivat m.m. N.
Oravalne n ja E. Savolainen, sekä pari muuta toveria.
Huhtlk. 30 p:nä lahtarit antoivat vastauksen ja sanottiin
siinä, että Kyminlaakson johtajille taataan turvallisuus ruumiilliseen koskemattomuuteen asti, paitsi sellaisille,jotka ovat rikkoneet siviili rikoslakia.
Saatuani käsIIni ensimmäisen sekä toisen julistuksen, joissa
pestHn Kyminlaakso aivan lumiva lkoiseksi pulmuseksl sekä
puhuttiin vain Kyminlaakson joukoista ja johtajista, menin
Hasun luokse ottamaan selvää siitä. kUinka me voisimme
ymmärtää sen ensimmäisen julistuksen, koska emme ole
Kymlnlaaksolalsia. Ja toiseksi, kui nka on ymmärrettävä kysymys siviilirikoslaista sekä sen rikkomisesta. Ja uskotte taikka
ette, nIIn Hasu vastasi minulle kysymyksii ni näin: ~Ehdotta
mamme vä!lrauha koskee ainoastaan kymlnlaaksolaisia, mutta
te, jotka ette kuulu Kyminiaakson johtajiin ettekä joukkoihin,
saatte pu hua erikseen omasta puolestanne vastustajlenne
kanssa. Mitä tulee kysymykseen sivilllrlkoslaln rikkomisesta,
niin voin sanoa , että en ole ollut kiväärI selässä rintamalla,
ja näin saavat käsittää kaikki jotka ovat kaltalshml. Nyt ymmärsin, mitä konnamaisuutta tämä 011 ja mihin se
johtaiSi. Kuolema 011 osamme heidän vehkellyjensä kautta.
Se ei säälittänyt, mutta sääIItti se, että 011 uskottu tuollaisten
miesten johtoon, jotka puhuivat ensin oman nahkansa puolesta -ette ivät ole olleet rintamalla rikkomassa rikoslakeja:
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f\jattelln, että jospa nytki n vielä ymmärtäisitte, kyminlaaksolalset, kohtllllonne, niin varmasti tarttuisitte aseisllnne ja kuollsltte taistelussa pelastumlsenne puolesta kansslllmme. Mutta
myöhäistä on teille nyt puhua, myöhäistä saada teitä ymmärtämään, sillä se lahtarien hengen heimolaisten välirauhan lenkk~
on jo kaulaanne heitetty ja sIIhen Itse lahtarlt teidä t purista vat juuri silloin, kun alatte tolntua siitä tekemästänne väl irauhan unesta . Teidät tapetaan, mutta ne teidän välirauhan tuu dlUajanne jäävät tuudittamaan niitä, joita ei vielä ole tuuditettu. Mutta meitä ei tuudltettu, ja minä pOlstuln.*)
Päätimme lähteä "puhumaan puolesta mme ~. Sillä nyt katkesivat "dlplomaattise.t välit" Hasun kanssa. Me otimme
kurssin kohti Haminaa; sillä tiesimme, että Ham inassa ei ole
sillä kertaa ketään . Samaan aikaan lähtivät Kouvolasta Val den, Koppanen, Hausen ja Kekkl "vllltaklrjoi1la- vllrustetluina
Kotkaan ja sieltä transporttllalvollla VenäjälJe. Mutta Kotkansatamassa laivoihin pyrkiviä punakaartilaisia ei laivoihin päästetty.
Kouvolasta lähtiessämme sain tiedot, että lahtarlt liikkuvat
- ) Proletaarlsen kumousmiehen oikeutetulla halveksumlsella ja vihaIla
leimaa tov. KokkO l.!Issli ne työv.!lenlllkkeen tOlmlhenkllöl Jotka mainitussa tilanteessa ryhtylv!t hommaa maan vlillrauhaa lahtarten kanssa. jolla
teolla ja koko menettelylliiiin sinä aikana he demorallsol vat joukot.
edistivät lahtarlen voittoa ja saattoivat harhaanjohtamansa punakaartllal ·
set lahtarien saaliiksI. nUöln oli nlm. vlel.!l mahdollisuudet perääntyli eri
teitä kuten tov. Kokkokln siitä mainitsee. Vahvistamalla VIIpurissa olevia
joukkoja ja auttamalla Lahdessa oleVIa puna isten joukkoja. lyöm.!lIä
saksalaisia Kouvolasta kAsln. olisivat n.!lmä voimat saattaneet tehdä
mahdolliseksi Ka nnakse nltln tien auki pltlimlsen. Joka tapaulj:sessa 011
helllA mahdollisuus vetäytyä Kotkaa n ja s ieltä k.!lsln laivoilla evakuolda
punakaartin eläv!! voimaa pal kkaa n. josta käsin ne o li sivat saattaneet
jatkaa taisteluaan proletaarlsen vallankumouksen kansalnv! lIsellli rlnlamalla. NoIden ... AlIra uhan hommaln harhauttamat punakaartilaiset kuulu·
vat jopa est!neenkln 1! 1lalsta vallankumouksellisten joukkojen evakuoj·
m lsta. SopII vlel! huomauttaa, ett! lahtarlt elv!t luonnollIsestikaan
tuollaiseen v!lIrauhaan suostuneet, ja mlssli Jonkinlaisia lupauksia anlol·
vatkln. eivät nllt! pitäneet. Nllnp! ne ampuIvat Hasunkln. jolla 011 ollut
sellainen harha luulo. etU! kun hän e i ole ollut rintamalla elk.!l rikkonut
nllt! ~si'tllllrlkoslakeja·, nIIn hän muka voI pelastaa henkensä. l ah tarlt
lienevät kyllä s!!st.!lneet joitakin tuon v!llrauhapuuhan kautta heille
palveluksia tehnelt.!l. joilla ei ollut mlt!!ft vakavampIa vallankumouksellisia ~ syntej!·. lIItteen! tOY. Kokon muistelmIIn julkaise mme n!ytteeksl
asiakirjan, josta yli! puhutaan.
lIs.!itt6köön vlel!. ett! jos olisi ollut sIeII! silloin bolshevlstlsen puo·
lueen järjestöj! tai edes tIetOisIa j!senUI, eI t!lIalnen v!llrauhrm puuhailu
olisi voInut tulla nIIn tuholsaksl. Ne ol isivat ryhtyneet p!!6tt!vlln toImiin
tuollaisen punakaartilaisten pettäm lsen lopettamiseksi ja harhaanjohdettu'
jen saattamiseksi paIkoilleen valla n kumouksellisessa tals telussa.- Tolm.
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välIrauhasta huolimatta yhtämittaisesti eteenpäin kohti Kouvolaa li.njalasta, Harjulta, Valkealan kirkolta, Iitistä, Kaipiaisista ,
sekä Kaipiaisista myöskin kohti Jnkerolsta. Kouvolan jätimle lopullisesti toukOk. 1 p:nä klo 3 ip. Haminaan saavuimme klo 7 samana tltana. Matka Kouvolasta Hamlnaan kestää tavallisesti noin puolitoista tuntia. mutta meidän täytyi
suorittaa samaan liikaan tledustelua, ettemme ajaisi suoraan
suuhun • välIrauhamiehille" . Sitäpaitsi minulla oli suuri veturi,
jota sikäläisten siltojen ei pitänyt kestää, mutta kestivätpä ne
nyt. Ja näistä syistä matkaa varten Kouvolasta Hamlnaan tarvittiin kokonaista 4 tuntia.
Haminan asemalla 011 vastassamme kaksi reipasta puna-'
kaartilaistyttöä kiväärit selässä. Kyseltyämme, missä teillä
miehet ovat, kun ei näy yhtään, tytöt juttelivat, että miehet
hävisivät heti, kun Viipuri menI. Lahtareista he myöskin
tiesivät kertoa, että ne olivat tulleet jo tälle puolen Virojokea .
Julistus Suom. Punasen kaartin Vallankumousjoukoille.

Toverit, punaset soturitl I\ika lähenee rlltkaisua, siis ajatelkaa tarkoin asemaa. Olemmehan rauhanneuvotteluIssa vastustlljlemme kanssa. RIIppuu nyt teistä toverlj, miten onnistumme. Lujana kuin leijona taisteli Punanen armeija asiansa
puolesta. Lujanll ottaa myös vastaan tämä armeija sen
taistelun loppu selvityksen joka on juuri ratkeamassa. On asetuttu asemiin, joissa tyynenä odotamme rauhanneuvottelujen
tuloksia. Jokaisen toverin pyhin velvollisuus on palvella vallankumousta viimeiseen asti. Kunnialla laskemme aseemme,
kun hetki tulee, vaan ei häpeällä. Siis Punaset soturlt, järjestettyinä ja reippalna otamme rauhan vastaan jos vastusta jamme sen meille antzwat. Olemme väsyneitä taisteluun. Haluamme rauhlla, vaan ei häpeällistä aseiden jättöä ole todellinen
vallankumoussoturi salliva.
Ei mitään epäjärjestykslä sallita missään. Joka tekee
Itsensä syylliseksi rikoksIIn, rangaistaan sotala!n mukaan
ankarasti.
Uudestaan järjestetty Keskisen rintaman esikunta huolehtii
kalkista rintama·aslolta, joista tehdään selkoa joukoille aina
päällikÖiden välityksellä. Siis Toverit PunakaartilaIset, älkää
horjuko puoleen tai toiseen, vaan luottakaa niihin päälllköihln, jotka itse olette valinnut.
On levitetty julistuksia jolta ei voi todellinen vallankumou s-
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soturi hyväksyä, koska ne ovat anta neet aihetta järjestymättö- ·
mään aseista luopumiseen. Sitä ei saa tapahtua.
,4
f\selta ei lasketa ennenkuin rauha on solmittu, sillä se tehdään kunnlaJld.
!
Toverit punaset soturl t l Järjestyksen säilymisen
vuoksi on annettu määräys, että ei saa kulkea ilman päällys-·
tön lupaa, estääkseen näin todellisten vallankumoussoturien .
aiheettomasti sekaantuvan turhlln rettelölhin.
$its valveilla joka mies!
Kotka 3 p. toukok. 1918.
Keskisen rintaman esikunta.
K. Koskinen .
Puheenjohtaja

w. Hasu
Yllpäälllkkö

Juho Kaven.t
Klrjuri.

Lähetin tiedustelijamme liikkeelle joka suunnalle lisätyillä.,
voimilla ja samaan aikaan lujat vartiostot kaupungin ympärille sekä kaupunkiin johtaville teille. Toukok. 3 päivän
aamuna, saimme "lujan" varotukseil Hasulta Kotkas ta, että
emme saa ryhtyä mihinkään vastatoimeen lahtarelta vastaan. !
Ja jos me rikomme heidän vällrauhansa, niin meille siitä ,
"piruja tulee". Mutta me päätimme jo Kouvolasta lähtiessämme noudattaa sitä toista hänen antamaansa ohjetta "puhua puolestamme". Pojat samana iltana vartloldessaan ,
kaupunkia pidättivät pari autolla ajavaa kotkalaista välirauhan
neuvottelijaa ja s3attoivat asemalle päin. TapaSin heidät kui- tenkln siinä torilla aseman lähellä. Kyselln hei ltä, millä ,
asioilla liikkuvat, ketä ovat, mistä tulevat ja mihinkä ovat menossa. Mutta nämä herrat eivät ruvenneet minulle selityksiäl
antamaan, kehuivat puhuvansakin vain "kunniallisten Ihmisten" kanssa. Käskin heidän nousta autosta alas. Sen he kyl1ä1
tekivät, mutta hyvin väkinäisesti. Senjälkeen kyseIin autonajajalta samaa asiaa. Ja h~n o likin reilu poika, juttell asiat suoraan.
Siinä Ilmeni, että mainitut herrat olivat juuri niitä "välirauhan" miehiä, kotkalaisia kaupustelijoita. Ja siinä me sovimmekin sen pojan kanssa siltä, että koska mekin ehkä tarvit- semme .. edustajia~, niin otamme hei dät. Hän ajaa Kotkaan ja
sanoo siellä, että hänen kyydittävänsä herrat jäivät "neuvottelemaan". Samalla pyySin poikaa ajamaan meidän kaut·
tamme, jos hän vielä sellaisilla asioilla lilkkuu.Esikunta kln kuului olevan vielä Haminassa, ja saatuani>
tytöiltä osoitteen menin slfillä käymään. Siell äkin oli vain
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fParl tyttöä ja yksi entinen esikunnan jäsen, toiset kaikki olilJiat pllenneet Isoonmustllan - saari lähellä Hamlnaa. Olisimme heidät sieltä hakeneet pOis, mutta ei ollut millä sinne
,mennä. Saimme myöhemmin tietää erään kalastajan moottorin olevan lähellä kaupunkia, mutta kun menimme sinne,
'niin Isäntä kertoi, että se moottori 011 jo tilattu. Kysyimme,
keitä ne tilaajat olivat ja mitä varten tilaus oli tehty, mutta
hän ei OSannut vastata tyydyttävästI. Se 011 kyllä parille kolmelle sopiva, mutta ei suuremmalle jo ukolle, ja siinä samassa
tulikin se tilaaja, aivan tuttu mies. Hän oli se sama Tamlan·der, joka oli hleroskellut .rauhaa" Nummelassa ja joka sittemmin taas oli panssarljunallaan ajellut Kouvolaan. Ennen
,meidän lä htöämme Kouvolasta lähti hän Inkeroisiln .maitoa
hakemaan", ja jäikin sille reisulle. Samalla hän unohti tastkuunsa panssarljunan miehiä varten saamansa rahat. Mutta
kun nyt tavattiin, vaikkapa näinkin, ottivat Kouvolasta mukaani
lähteneet panssarijunan miehet päällikkönsä haltuunsa, ja kuulin sitten jälestäpäin, että hän oli maksanut miehilleen sen mitä
kuuluikin ja sen jälkeen kuulemma matkustanut. Venäjälle".
Menimme katsomaan vielä erästä tervahöyryä, mutta siinä
'ei ollut kunnossa kone eikä katUla. Sen jälkeen menimme
toiseen saareen, jossa 011 paljon seilikaljaaseja, mutta kukaan
meistä ei osannut edes vetää selliä ylös, saatikka sitte n sel ~ata Haminaan vastatuulella. Otin autoni ja läksin tov. Karjalaisen kanssa Kotkaan, saadaksemme sieltä jonki n pukseerin,
joka hinalsl sen katsomamme kaljaasin satamaan ja merelle,
kun olemme saa neet siihe n lastin.
Saavuimme Kotkea n toukok. 3 päivä noin klo 4 Ip . Pa!kaltlsessa esikunnassa tapasin erään vanha n toverin, rientolai·
sen. Juttelin hänelle heti aSiani, hän laati minulle paperin
pukseerla varten. Mutta - slln~ piti vielä olla ylipäällikön
ielma. Ja sHä hän tämä ei minulle antaisI. Tuo kunnon
toveri .tuttavuusperustellla·, sanoi, että kyllä hän sen asian
hommaa loppuun asti, ja käski minun mennä huoleti joukkoon!. Luottaen häneen lähdinkln. Samana iltana olimme
Erk!n kanssa .kotona mme·. Päätimme hiukan levähtää,
sillä olihan sitä taas jo helluttukln.
Käskin patrulllmme pitämään huolta siltä, ettA jos pukseerl
tai mikä alus tllhensa tulee satamaan, nIIn tulee sen tulosta
heti Ilmoittaa minulle. Ja niin salnkln ilmoituksen, että laiva
oli tullut. Heti taas käpälät alle ja kaljaas!n hakuun. Lähtiessämme tov. Karjalaisen kanssa annoimme määräyksen
'miehllle lasta ta junista aseet ja ampumata rpeet laiturille,
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samoin muonan ja muut mukaan otettavat kamppeet. Mentyämme saaren rantaan pistettiin pukseeri koukkuun. Mutta
seilithän pitää tarkastaa. Ja sitä varten menin saaressa olevaan torppaan ja tapasin oikean vanhan merikarhun, nimeltä
Pilhjerta, Haminan punakaartilaisia. Hän kehui ymmärt~ ,
vänsä asian ja lähtikin mielellään mukaani. Mutta kallist.,
aikaa siinä meni hukkaan, sillä välirauhan piti kestää vai l'll
Sam an päivän klo 12, ja siksi oli kiirehdittävä. Lopulla
ilmoitti saamamme "spetsi-, että kaikki oli kunnossa. Uihdettiln kohti Haminaa. OJlessamme aivan sataman suulla, no in
300 metriä enää laiturista, huomasimme toista rantaa pitkin pyrkivän merellepäin yhdeksän soutuvenettä. Tarkastellmme ja.
kinastelimme keskenämme. Toiset väittivät niiden oleva l"Jl
saaristopunakaartilaisia, toiset taas selittivät niiden oleva n:
meidän miehiä. Lopulta tov. Saarinen ratkaisi kiistan. Hänellä
sattui olemaan kUkarl ja eroiUI yhdestä veneestä mlehen ~
jolla oli suuri musta huopahattu, ja sellaista hattua emme
olleet nähneet mukanaolleilla, miehillä, muilla kuin helsinki·
läisellä punakaartin . tallirenglllä - , Rautun Villellä. Käänsimme heitä kohti saadaksemme selvän siitä, miksi ja mihin
he ovat lähteneet . soutelemaan- niin suurella sakilla. Päästyämme lähelle alkoivat pojat vaatia, että pukseeri on heltettävä irti ja lähdettävä kiireesti merelle, jos aiomme pelastaa.
nahkamme, sillä lahtarit olivat tulleet Hamlnaan io ennen
kello kahdeksaa 4 päivän aamulla, vaikka .välirauhan- piti
kestää kel lo 12:sta. Siinä se nyt oli se lahtarien ja kyminlaaksolalsten välirauha! Kävi niin, että emme kerinneet.
p elastamaan sitä, mitä olisImme olleet velvolliset pelastamaan - miehiä.
Heitimme pukseerin irti ja siinä hötäkässä meinasi kaljaasin
perä mieskin, Vassln Leo, jäädä .. iankaikkiseksi" perämleheksr
siihen "purkkiin", mutta kun on hyvä käpälistään, niin hyppäähän tuon matkan. Ja niin napsahti Leo ·poika "Elvin ....
suvikatolle, että katto oli sisään painua.
Veneistä otettujen miesten lukumäärä oli seuraava: minu rr
joukkoonl kuulUVia tuli vain 3, Karjalaisen miehiä 13, ratsusakkia 17 ja sitten multa yksityisiä tovereita: Rautun Ville,
Haminan esikunnan jäsen Josua Lindahl, Heinolan vaJlankumousval1esmanni Matti Ukkola sekä 5 laivamiestä. Minun'
joukostanl pääsi kaikkein vähimmän, sentähden että miehet
olivat vahtitehtävissä, ja junassa olleet joutuivat vangi.ksl
ensiksi, kun junanl seisoi ensiraiteilla. Merelle kääntyminen>
tuntui ikävältä, ei sentähden, että oli sin pelännyt merta, vaan
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"Sentähden, että pojat jäivät ja meidän kolmenko va in piti
.pelastua! Mi nu a kiusasi ajatus, että tämä oli joukkonl pettämistä. Olinha n antanut pojille sanani ja he minulle, että
y hdessä taistellaan ja yhdessä kuollaa n asiamme puolesta_
Mutta nyt ei si tä enää voi n ut mu uttaa. Lai va m eni ja minä
laiva n mukana _ Ih meellistä on, että lahtarit eivät amp uneet
lal vaamme , vaikka olimme n iin lähellä.
Nyt seilas imme kohti Kronstadtia ilm an juomavettä ja
il ma n leipää. Puitakaan ei olisi riittänyt perille asti, mutta
vetelimm~ muutamia veneitä täkille ja n II stä tehtii n puita,
inlln että höyryä riitti nipin napi n. KronstadUin tultuamme
saimme teetä ja leipää sekä hiiliä Pietariin menoa vtlrten.
Pietariin saa vu Imme to.u kok. 5 p:nä klo 5 aamulla ja
meni mme heti Suomen asemalla punakaa rtin esikuntaan.
Kyselimme yhtä ja toista hen kilöä, mutta jokainen 011 heti
tänne tultuaan otta nut uuden nimen ja passit, joten kuului
olevan valkeata tietää , kuka on täällä ja kuka mennyt eteen·
päin. ' Jokalnen tapaama ni jutteli pettymyksestään, omais··
tensa menetyksestä ja kuka mistäkin.
Päässäni pyöri monenlaisia mietteitä:
Lahtarit tietysti nyt kerskuvat voltollaan ja ryyp päävät voit on maljoja. Mahtanevatko maist ua makealle ne maijat?
Niissähän on Suomen työväenluokan verta. Ja ulkom ailta
saamaltanne avulla te. Suomen lahtarit, sen volttonne saitte.
Mutta ettepä saa s~u ra ava\la kerrella. Si1Iä kivääri o n silloin
t ujasti työmiehen kädessä . Emmekä m e unholta sitä opetusta , jonka nyt meille a nnoitte. Em mekä myöskään hellitä
otteestam me. kuten ehkä luulette. vaa n hiomme mlekka mme
teräväksl seuraavaa kertaa varten.
Mletrn myöskin kysymystä, mitkä olivat pääsyyttapploomme .
.Jouk koje n tottelemattomuusko, se np unakaartl laisuus "7 Vai
lahtarJe n s uurem pi sotataltoko? Valko saksalaisten maahan
-tulo? Vai sekö. m inkä pu na kaartilaiset puklvat sa noi hi n:
,.. Johto pettl-?
Totta on, että kurittomuutta oli joskus Joukoissa . Mutta
ei se ollut yle istä . Lllkuttuanl useilla rintam i1la täytyy minun
"Sanoa että yleensä jou kot olivat täynnä taisteluintoa. Mutta
me emme osanneet niitä oikealla tavalla jä rjestää ja johtaa
-taisteluun. J a tästä talta mattomu ud estamme ja saa matto·
muudesta mm e johtui myöskin usein se, että joukot tulivat
'kurlttomlksl ja haluttomiksi taistel uun . Eivät ne olleet kou·
luutettuja sotilaita, vaan Suoraa n työpenkin äärestä lähteneitä
-työlä isiä. Ei niitä sopinut komenta21 niinkuin jotku t sitä yrit·
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tivät. Siitä 011 vain päinvastainen seuraus. Mutta kyllä punakaartilaiset tahtoivat. että heitä komennettalslin, oikealla
tava lla johdettaisIIn. TäytyI vain voittaa nIIden luottamus.
Onhan selvää. että jos joukko ei jostakin syystä luottanut
päällikköö nsä. niin ei siinä voinut (Jlla kunnon kuria, eikä
annettujen tehtävien oikeata täyttämistä.
Paljon on syytä myös siinä, että li iaksi 011 rykmenttien ja
pataljoonien komentajia esikuntineen, jotka vain Istuivat koti kaupungeissaan joukkojen oll essa pitkien matkojen päässä
rintamilla. Tietysti täytyi olla eSlkunnat ja korkeampi johto.
jotka eivät voI olla tulilinjoIlla. Mutta meillä 011 koko joukko
sellaisia esikuntia, jotka eivät suoritta neet välttämättömiä rlntamantakaisla aSiOita, va rustllneet joukkoja ja valvoneet taistel un kokonaisuutta. vaan kuluttlvat aikaansa joutavanpäiväisessä, jakelivat kaikenlaisia lupalappuja, ottivat vastaan kai·
kenlaisia asiakkaita ihan joutavlssakin asiOissa, niiden joukossa suorastaan lahtarelta. Mutta rintami1lll 011 puute jä rjestely- ja johtokykyisistä henkilöistä.
Rintamilla ilmeni myöskin se llaista, että päälliköt pOistuivat paikoiltaan. Tämä kos kee sekä alempia, että ylemplä.
Komppanian päällikkö saattoi hävitä ketju n takaa, milloin
. hakemaan patruuneja", milloin .. järjestämään ruoka-asioita·,
milloin "apua hakemaan -, Tällainen tietysti hä vittää joukosta luottamuksen ja kurin sekä aiheuttaa perääntymistä ja
pakenemista. Sama koskee ylemplä,kln päälliköltä. Usein
eivät nekään pysy neet paikallaa n eivätkä jättäneet valtuutettua
tilalleen , vaan poistuivat välttämättämIlle asioilleen. Varsin
ta8jaan sattui, että jopa rlntamankln päällikkö lähti "kiireellisille aSioille-, matkusti pois juuri hetkellä, jolloin hänen lä s·
näolo nsa 01151 ollut kaikkein tärkein . Kun alem mllt päälliköt
näkivät tällaista . heikensi se heidän taistelumoraalialIn ja
lisäsi epäluottamusta ylempään johtoon. Oli tapauksia, jolloin tällainen poistuminen täytyy leimllta suorastaa n petokseksI. Ja selvää petosta oli se kym inl aaksolalsten välIrauhapuuha. Mutta 'mlelestänl tällaiset ilmiöt kuitenkin olivat
enemmän yksltyislapauksia. Emme saa yleistää tätä eikä
Sllnoa, että koko johtomme olisi ollut petokseen syypää.
Lisäksi tässä on vakavasti otettava huomIoon m yöski n se,
että tunnusta .. johto petti- punaktl.8rtllalsten keskuuteen menestyksellä levittivät lahta rlt provoklltiotllrkoltuksessa.
Kenenkä tehtävä olisi oHut .pltää huolta sIitä. että olisi ollut
luotettava johto ja että johtopllikoilla olevien käyttäytymistä
ja tekoja olisi kontrolloitu? Se olisi ollut puolueen tehtävä ..
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Olisi pitänyt noudattaa venäläisten tovereiden esimerkkiä~
Bolshevikkipuolueen järjestöt ja sen asettamat ll,lottamushenkllöt olivat taistelussa aina paikallaan. Mutta eihän meill ä
ollut sellaista puoluetta. Suomen vanha sosdem puolue ei
ollut vallankumoukseen kasvattava eikä vallankumousta oikein
johtava puol ue. Vallankumouksellista joukkoa sillä oH, mutta
ei bolshevistista johtoa.
Puolueessa 011 kyllä vasemmistolaisia. Me, punakaartilaiset, pidimme nimenomaan muutamia nimeltä ja henkilökohtaisestikin tuntemlamme henkilöitä vallankumouksellisina.
Mutta, kuten osottautui, heikko oli se meidän vasemmlstomme. Eivätkä eräät toverit, jolta pidimme vallankumoukselllslna johtajina, sellaisia todella olleet.
Mutta näitä kysymyksiä on käsitelty vallankumouksell
jiilklarvlossa jo vuodesta 1916 asti Ja minä jätän ne asiat edelleen asianomaIsten puolue-elinten selvitettäväksi. M uistel·
mlssanl olen tahtonut esittää esimerkkejä siitä, kuinka meillä
oli vallankumouksellisia joukkoja, miehiä ja naisia. Nämä
osoittivat taistelussa usein hyvinkin ihailtavaa urhoollisuutta
ja uhrautuvc:.lsuutta. Jopa opittiin jonkin verran tappelunkln
taitoa, koskapa saatoimme antaa rllskaita iskuja ei vain Suomen lahtareille, vaan myöskin opetetullle saksalaisille sota~
joukoille. Luokkasotamme kokemuksia ja niistä saamiamme
opetuksla oikealla tavalla tunnetuiksi tehden, edistämme me
Suomen työväenluokan voittoa sen tulevissa taisteluissa.

Sotilasvirkatalojen torpparikokous
Tampereella v. 1917.
Minut Valittiin Espoon pitäjästä edustajaksi sotllllsvirkatalojen torpparikokoukseen, joka pidettiin Tampereella v. 1917.
muistaaksen i heInäkuussa.
Kokouksessa 011 kaksi suuntaa, melkein yhtä vahvaa. ,Edustajia oli vähän toista sataa, Jukull en tarkkaan muista. Ensimmäisenä päivänä tarkastettIin valtakirjat ja valittiin valiokuntll.
jonka tul! tehdä työsuunnitelma se uraavalle päivälle. Tulin
valituksi siihen 4 muun jäsenen mukanlI, joiden nimiä en
mu ista.
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Työohjelman perustaksi ehdotlmme, että kokous käsittelisi
asiaa siltä pohjalta, että sotIlasvirkatalojen torpparlt vl!!pautetaan työ - ja luontaisverolsta päätIlaan nähden ·ja ml!!ksnat ne
veron suoraan valtiolle perintönä suoralla linjalla menevälIä
vuokrllolkeudella; ehdotimme myös pätitettävä\(sl, että kuntain
ja v2llltion omaisuutta ei saI!! myydä eikä hävittää. Monella
torpparilla oli näet hlllu ostlla maata. Me ehdot1mme, että
kokous vastustaisi sitä. Tästä ohjelmasta nostivat tavattoman
melun ne, jotka vaativat kokousta tekemään päätöksen, että
ostetaan torpat perintötllolksi. F\lanen piti pitkän puheen oston
puolesta. Hän 011 suomette.relalnen valtiopäivämies Pl!!rkanon
pitäjästä ja vll littu sieltä edustajaksi.
Tämä päivä meni sIInä, että puhuttiin oston puolestZl ja sitä
vasta an. Kolmas kokouspäivä oli ratkaiseva. Eduste.jat alkoivat saman jutu n aamulla. F\lanen piti taas pitkän puheen
oston puolesta ja moitti torppZlrelta koskevan lain Zlnkaruutta.
Min ä sain puheenvuoron, joka kesti lähes kolme tuntia. Puhuin nIIn kiivaassa tahdissa, että jokunen vastuste.ja meni u~os
kokouksesta. Puheenvuorossanl sanoin, että IZlkl sinänsä ei
enää torpptueita tyydytä , vaan se tehdään perinpohjin uusI.
Vanha laki lyödään perinpohjin tyhjäksi ja tilalle laki, joka
torpparit vapauttaa orjuudesta. Jos asiamme muuten ei mene
lävitse, niin paikalla lyödä ä n e. las senaatti kansan voimalla.
Silloin nousi hirmuinen metelI. Kuului huutoja, että vangitaan se lurjus, joka laittomuuteen yllyttää . MIliisit eivät
minua vanglnneet, sillä minun ktlOnallani 011 paljon. Tämän
jälkeen meni asia äänestykseen. Minun ehdotukseni 011 tällainen: että torpparit Irtaantuvat päätiloista ja maksavat veron
rZlhassa suoraan valtiolle ja että vuokraajain HItto ajaa asiaa
eteenpäin. F\lasen ehdotus oli, että senaatti hyväksyisi lain,
että torppareilla on oikeus ostaa mökkinsä perintötllolksl,
ta rvitsematta isäntää kuulla . MInun ehdotukseni voitti muls ·
taaksenl 14 äänen enemmistöllä.
En muista, kuinka·tarkasti asia on sen aikuisessa . Työmles"leh dessä, mutta Tampereella Ilmestyneessä .Kansan Lehdessä- se selostettiin koko ttlrkastl.
{,
O . Heinonen .
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Tov. Heinosen kirjoitus valaisee hyvin tirkelit6 8sia8. Ja kuvastuu
silti myös se epbelvyys, mikä sosdem puolueessa vallitsI mukysymyksessä. Se että vastustettlln lorpparlen pyrkimystä Itseni lsiksi, ol! mitä
v2lkavln virhe, varsinkin kun se aika isemmin kytketti in pyrkimykseen
ratkaista m8llkysymys ostamalla valtiolle ja kunnalle m2l1121 annettavil!k'sl
Prolcl. nUallk. Tlntamma _ 8
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perintöoIkeudella maaUam1l1e.

T!lIalnen kunnan torpparien asemaa

p.!iasemJnen ei houkutellut torpparelta, varsi n kaan nIItä, Jotka j o Olivat
kunnan t ai virkatalojen alaisia vuokralais ia. SIIn8 011 kyll.!i se demokraaltls-vallankumoukselllnen momentti, että kuviteltIIn saatavan nIIn de-

mokraattinen jllrjestys. että siinä kapltallstlt eivät komentalsi. Sellainen

demokratia ei mltenk.!i.!in ollut mahdollinen port'arllllsen. eduskunn alllsen

demokrtltlan puitteissa. Todellinen demokratia olisi ollut vain sellainen,
lota Lenin nimitti .työvaen ja talonpOikain demokraattiseksi dlktaluu riksJ".
Valta olisi silloin t yOvlien Ja talonpOikain vallankumouksellisilla elimille,
neuyoslollla. Maakysymyksen ratkaisuun 011 slIn! kaksi Uel!. Joko maan

kanslIllistuttamlnen porvarillisen vallank'lmouksen linjalla. EI siis vlellt
soslallsolmlnen: kollektiivinen vlljelys. Tai omakslllntDmlnen. Se olisi myös
ollut oikea kanta. - V. 1917 kesii1l5 olisi pitänyt olla ohjel massll malinvuokraaJaln vapauttaminen Ilman korvausta - kuten VIIpurin kokouksessakln kumouksellisten valsto sanoi . Ja puoluekin sen hyväksyi.
Virhe 011, etUI se asetettiin torpparlen pyrklmyst! vestMn p!ästll tIlyslksl
Isllnnlksl. Jos olisi porvarien ostomenetelmiä vastaan asetettu maan
saamin en Ilman korvausta. 01151 saatu torpparlen enemmistö sen puolelle
j a vallankumoukselliseen taisteluun sen puolesta. Kuten tapahtui sitten
v. 1918. Ja olisi se muodostunut talsteluksi proletariaatin diktatuurin
puolesta. koska vain se sllaUol torpparien Oikeutettuja pyrklmyksl! nIlSS!
oloissa tyydyttAll. Vlllhmkumous kasvoi Jo proletaarlseksl.

11. PORVARISTO JA SOSDEM JOHTAJAT
HISTORIAN VÄÄRENTÄJINÄ

Kuinka Mannerheimistä tehdään
"suurmiestä "
Suomessa on ilmestynyt komeana ja kuvltettuna Kai Don-

nerin 263 sivui n en kirja . • Sotamarsalkka Manne rhei m", Sitä ei ole kirjoitettu missään h istoriallisessa tarkoi-

tuksessa, vaan on se tarkotettu propagandavälineeksi sIInä
vastavalJankumouksellise n sodan valmistelussa. jota Suom en

suurporvaristo määrätietoisesti suo rittaa, ja joka toiminta koh-

distuu sama ll a kertaa sekä työtätekevien ja sorrettuje n ka nsainvälisen vapauslIikkeen vankkaa tukikohtaa. Sosialistista
Neuvostoliittoa, että Suomen työväkeä ja talonpoikia vastaa n.
Historia on tässä erikoisen törkeästi alistettu palvelePlaan
porvariston

tämän

päivän

{aantumukselllsta

lu okkapyrki-

mystä.
Millaista . historiaa- siitä on tullut, siitä on parhaa na näytteenä kirja n lukukappale, jossa tekijä Mannerheimistä julis·
taa, että hän on . tähän astisen historiamme suurin nimi - .
Eipä silti. Jos Suomen porvtlristo huudllttlllll maansa työtäte·
kevän kanstln verisen
V!1rn v:lta 1918 hlstorlansll suurim ·
maksi mieheksI, niin 0 oo n menneeksi. Onhan se hyvi n
kuvallvaa sen porvariston nykyislllekin pyy teille. Me totea m·
me vain tosiashm. J lI käymme katsomaan, millainen on
suvultaan, kasvatukseltaan ja tavoiltalln tämä "suurmies·.
Sellaiset työtätekevän kans"n viholliset on hyvä tuntea.
Man nerheimin histori an .!lIkaa Donner vuosisatojen takaa .
Hän kohott!!a Mannerheimit Suomen .suursukujen" rl nnlllJe.
Mainitsee tälialsentl m.m. Flemlngit. Eikä vertaus olekaan
hulluimpia. Olihan Klaus Fleming yli 300 vuotta sitten Suomen talonpoikain pyövelinä. Hän masensi verisesti näitten valtavan nousu n, herrojen .nuij!!sod!!ksl· pllkkaamtln kapinan.
Ul koma ilta olivat Suomen k.!lnsaa 'lylkemää n ja sortamaan
t~lIeet Flemlnglt. Niin myös Mannerhelmll. Vieläpä samoilta
8'
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maanääriItä. HollaQ nistc (tai SlIksllstll) tuli 1600-luvulla TukholmalIn kauppias Marhein, joka toimi myös pllnkklmiehenä.
Hänen pO ika nsa 011 Virossa, joka silloin kuului Ruotsin valtakuntaan, erään kreivin tilojen hoitajana, sitten vuokraajima;
_ sIIs tlllonpolkllin pllskurlna jc nylktjänä. PaikaksI hänet
aateloldaan nimellä Mcnnerheim. Pojista tulee sotapäälliköttä ja kartanoherroja. Eräs muuttaa Suomeen, jossll ottaa
osai!l f\njalan liittoon , Suomen upseerien kapinaan kuningas
Kusta ll lII:tta vastaan. Suomen kartanoherrat pyrkivät tällöin
Irti Ruotsista. jossa hall itukse n täytyi tehdä myönnytyksiä talonpojille, ja olivat valmIIt myymään Suomen {sacrl n alaiseksi
vllsllol llvaltloks i tai suorastaan yhdistämään sen Venäjään,jossa
tlllonpolkia poljettl ln yhä syvemmälle maaorjuuteen . Tällaisen puuhi!lajill kunnloltetllan nyt Suomen valkoisessa historian
kirjoituksessa . itsenälsyysmleh lnä -.
Mannerheimin Iso·lsä sai valtlopetoksestaan kuolemantuomion v. 1790, mutta kunlngllos ermahtt hänet. Tämän jälkeen
hän sIIrtyi Suomeen, nai Turun mahtaVl!ln maaherran tyttären
ja osti Louhisaaren kartanon Lemun pitäjän f\l!Ikl!l lsten kappellssl!l. Hän 011 mukana Porvoon valtiopäivillä VlInnomassa
uskollisuutta tsaarille tämän vallottaessa Suomen v. 1809 ja
oli hän tsl!lllrin kutsumlln Pietarin lähetystön puheenjohtajana. Sitten oli hän päämiehenä Suomen senllatlssa. Sai kreivin IIoTVonimen. Hänen pOikansa pa lveli mlnisterlvlloltloslhteerlstössä Pietarissa, sen jälkeen kuvernöörinä ja hovioikeuden
presid~nttlnä Suomessa.
Gustaf
Mlsnnerhelmln Isä, harjoitti
jll oli
hän naimisissa von Jullnln,
I I , fiskar'
sIn, Kosken ym. ruukkl en Isännän tyttären kanssa. Mainittakoon, että Mannerheimin sisllr, Sofia Mannerheim, oli yli hoitl!ljattarena Helsingin kirurgissa vielä iuokkllSodan alkl!lna, ja
punllokaarttlaiset tietävät kertoa, millä tavalla tämä heitä hai!lvolttunelna . holti -·
Gustaf Mannerheim syntyi 1867 Louhisaaressa , Suomen
lolstav,mmassa herraskartanossa , kuten siitä Donnerin elämäkerrassa sanotal!ln. Hän kävI Haminan kadetti koulun ja tuli
ylioppilaaksi J88? Venäjällä pll lveli hän ratsuväessä, m.m.
keIsarinnan cnevaljerikcllrtlssll, sai vatmokseen kelsllorln hovi·
seurueeseen kuuluvll n kenrl!lalln tyttären. Jotku
äiU!
" ät
hänen vlroissi!l kohoamisensa tapahtuneen hovIn hamevä
·vu la
vaikutusten avulla. Sillä olisi mellte merkitystä, JOs s
voltalslln todistaa, että hän on huono upseeri. Meillä ei ole
syytä Ml!lnnerhelmin merkitystä siinä suhteessa aliarvioida. Hä-

~i
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nen johdo l h~i!ln voittivat lahtZlrit meidät v. 1918. Donner yritMutta sitä
asiaa ei kuitenkaan voi arvioida tällaisen rekhu~mielämäkerran

tää osottaa hänet hyvinki n loistavaksi upseeriksi.

perusteella. Se on erikseen tutkittava. Donner kertoo varsin
ykSityiskohtaisesti. millaisiin liikkelslln hän otti Osaa VenäjänJ apanin sodassZl v. 1904-05. Muttå ei kerrota, ettlko Mannerheim aktilvisest!... osaa rankalsuretkikuntlln valhmkumouksellisla vastaan . V. 1906 hän ku~a.,osallistui Suomen viimeisten säätyvalttopälvlen istuntolhln aatellssäädyssä.
S~ma n a

kesänä

lähti hän ratsastusretkikunnan johtajana

E1äme-

kaksivuotiselle matkalle RlIsian halki Pekingiin.
rrassa on tästä laaja kuvaus, jonka tarkoituksena on reklamolda häntä löytöretkellijänä, vieläpä Vlhji!llsten hänellä 0
tleteellisiäkin ansioIta. Hän näet hankkI näyte-esIneItä Ki!lnsallismuSeOQn ja
Suomalais-ugrllalsta seuraa varten
kall;opllrroksla.
i
I ei edes
hänen käyntinsä
I I
luona . Merkttsemme v~in muistiin, että hänet matkan . ..
korotettiin
kenraaliml!ljurlksl ja pääsee hän tsaarin seurueeseen. V. 1914
nlmi\etään hänet kaartin ratsuprikS"5-- ~arsovaan,
mikä merkitsi aktiivista oSi!lnottoa Puola sortamlse n.
Imperialistisessa sodassa toimII fi
rats iH6d slonlln komentlljana Puolan rintamllllll jll BeSSl!lrllblassa. Donner tietenkin talls reklamol hänen sotilaallisia ansioitaan, kertoen mm.,
-että Mannerheim puol ustuksessakin noudatti hyökkäysmenetelmää, sovelluttl kiertoliikkeitä. Mutta lätänp~ S~lll~~ln -\'\
tuntljaln se lvitettäväksI, minkä kaltlberln soti as .va 0 nen '\
kenraaW todellisuudessa on.
Helmikuun vi!lllankumouksen jälkeen 1917 jatkll8 Mannerheim palvelustllan VälIllikaisen hallituksen aikana, ja kehuu
Donner, että hänen joukko·osas
säilyy kuri lIlnll Lokakuun vllllan"kumoukseen asti. EI 01 ~" t-lialsuutta tässä vhte y - dessä tutkia... missä määrin tuosSllon perää. Lokllkuun vlIl1ankumouksen jälkeen oUlIa MlInnerhelm eron ja sllapuu
Suomeen. Syyspuolella. 1917 olivat eräät Suomen porvarispIIrit ajatelleet häntä sotilllsdiktllattorlkSI, _pitämään levottomia alnekslå kurissa'''. Se lienee ollut nIIhin lIlkolhin. jolloin
'kenraali Kornllov Venäjällä yritti pystyttää vastavallankumouksellista sottlllsdiktatuurla, Jonka yrityksen Pietarin proletarlallttl bolshevikkien johdolla torjui.
Mannerheimiä ei vielä sillOin otettu Suomen järjesteillä olevien lahtarl'kacrtien päälliköksi, pidettiin Illan venä läistyneenä.
Ylipäälliköksi määrättIIn kenraal1 Charpentier.
117

Hra Donner hyppää yli syksyn tärkeät tapahtumat Suomessa.
Mekin kertaamme ne vain lyhyestI. Lokakuussa oli vaallt ~

jossa sosdem puolue menetti eduskuntaenemmistön. Marraskuussa oli sllurli!lkko. josta säikähtäneenä porvaristo joudutti

sodan valmistelujaan. mihin sosdem puolue antoi sille hyvän
tilaisuuden kieltäytymällä vallanotosta. Asetett iin Svinhufvudin
hallitus. joka tehosti porvariston varusteJuja. Vuoden vaih-

teessa tunnusti Neuvostohallitus Suomen itsenäisyyden, mikä

teko riisti Suomen porvareilta senkin tekosyyn, että heidän
hommat1mansa kaartlt ovat .Suomen vapauttamista" varten.

Tämä oli sitä alkaa, jolloin Suomen vanha sosialidemokratia

teki raskalmman virheensä, lankesi syvimmälle natlonalismiln.
Tammikuun alussa v. 1918, jolloin Ma'nnerhelm taas tulee
1Suomeen, ovat Suomen porvariston aktivistIjohtajat pulassa.
l.-Kenraali Charpentier onkin osottautunut kykenemättömäksi
järjestämään lahtarljoukkojen johtoeli miä toimikuntoon. Soti·
laskomi tea (M. KJ kutsuu Mannerheimin, tammik. 9 p., jäse·
nekseen. Hän ottaa osaa sen kokouksiin. Kun hän huo ~
maa, että se kuluttaa aikansa kaikenlaisten plkkuse!kkain
käsittelyyn, uhkaa hän erotlI. Hänen miel estään .o n toimlt·
tava heW. Ja 16 p. nimittä äki n sena atti hänet ylipäälliköksI.
Onko hra Donn er kertonut näistä lahtarilelrin sisäisistä hankllukslsta Ihlln ta rkkaan vai eikö, se ei ole meille nIIn tärkeätä'.
Läpikäyvänä väärennyksenä on hänellä se, että hän esittää
nämä porvariston vastavallankumoukselliset valmis ·
telut muka kansallisen vapaustaistelun val mlstelun a. Mutta
sehän ei ole uutta. J'1.erkllle on vain pantllva, kuinka tämä
tsaarin Renraall, jota nerrat itseki n pitivät liiaksi .venälälsty·
' neenä·, nyt kelpaa heille muka -kan sallisen· taistelun johta J
\ jaksl. "Kansanval1asta-, jolla herrat ovat tätä lahtarolmlsta
ennen kori stelieet, ei hra Donn er kylläkään puhu mitään.
Olisikin ylivoimaista yrittää esittää vielä demokraattina tätä
krelvilllsen suvun porvarivesaa (vain .va nhin poika saa kreivin
arvon jll Suomessa on atttelisarvojen anto lopetettu - yhä
vielä toistaiseksi). Ja opetuksena huomautettakoon, että
tuollaisten ristiriitojen je haparoimlse n vallitessa porvarisleirissä
oli Si vielä ollut edullinen aika työväen hyökätä . ... Sitä ei kuitenkaan silloin sosdem johto Y:71m ärtänyt. Eikä se vielä sll·
10in, kun porvarit saivat aikaan yhtenäisen johdon, kyennyt
lopettama an työväen puolella olevaa pahallI rlstiriilae järjestö'
kaartien ja punakaartien kesken~
Porvarisleirlssä oli myös tällöin ja myöhemminkin - risti·
riita kysymyksessä . vieraasta Iwusta-. Ei tietenkään sitä
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kukaan periaatteessa hylännyt. Mutta Mannerheim - nIin
kertoo hra Donner yastustl Saksan välIintuloa (interventio- \
ta). Tätä seikkaa Donner ilmeIsesti liioittelee, sillä nyt on
tarkotuksenmukaista sitä Saksan kutsumista . lievennellä. Mutta
voimme uskoa, että hän - tsaarin kenraalina - olisi mieluummif.! ottanut apua ententeltä. Donner kertoo hänen yrittäneen saada ranskalaisten varastosta Muurmar.nllta aselta. Ei
kUitenkaan sllanut pyyntöönsä vastausta Ranskan sotilasasiamIeheltä, joka vielä oli Venäjällä. Saattoi kylläk in silloin
Suomessa olla porvarillisia johtajia, jotka epäröivät kutsua
Saksan joukkoja Suomeen. Osaksi perustui tämä pelkoon,
että jos Saksa ei volta kkaan maailmansodassa, osaksi saattoi
niillä olla aavistuksia , että se "apu" tulee kalliiksi. Ja MannerheimIä saattoi kannustaa kunnianhimo Itse eSiintyä voIttajana eikä joutua taka-alalle saksalaisten kenraalien tieltä, niinkuin sitten tapahtui. Opetus meille: porvarIstoa hajoittavat
myös kansainväliset kysymykset. Siksi niihin täysi huomo~

Donne In kirjassa kuvastuu jonkin verran se sekamelska,
alkoisellakin puolella vallitsi tammikuulla v. 1918. Eihän ne olleet nllHäkään valmistukset valmiina. flselta ei 0[lut riittävästi ja jääkärit olivat vielä muilla mailia. Osassa
porvaristoa ja varsinkin talonpoikain keskuudessa oli vakavia
epä ilyksiä kansall!llssodan suhteen. ToivottiIn voitavan pitää
työväki kurissa
. j
avulla.
I 1
i
yrlttivätkin, vieläpä lienevät
i
antaneet porvareille vakuutuks iakin siinä suhteessl!I. Siitä
petturuudesta 011 porvareille hyötyä. Porvarit koettivat myös
voittaa aikaa, osaksi omilla to imenp iteillä än, osaksi ulkomaisten
diplomaattienkin avulla. Yritti vät ainakin sa ada venäläisen
sotaväen pois maasta. Sitten olisi helpompi käydii punakaart ien kimppu·un. EI ole kuitenkaan tässä yhteydessä tila isuutta
lähemmin arvioida tätä vyyhtlä. Se vaatii oman tutkielmansa.
Sen Sijaan kerrottakoon hieman ' siltä, miten Mannerheim
kävi toimeensa.
Yli päälliköksi nlmitettynä lähtee hän pohjoiseen, Val!lsan
seudun kulakkimaal le, joka oli val ittu toiminnan lähtö- ja
tukikohd a ksi. Donner ei kerro välikohtausta Tampereella
jossa Mannerheim 011 jäädä' kii nni. Meidän sietää se kertoa.
Kun juna seisoi Tampereen asemalla, kiinnitti venälä inen sotilastarkastaja huomiota Mannerheimiin, jota hän sivilllpuvusta huolimatta, epäili upseeriksI. Käski tämän seuraamaan
häntä asemalle. Mutta silloin sanoi joku rautatieläispuvussa

119

-

eslintYV3 lahtarl, että ei Saa häiritä matkustajia. Tarkastaja
antoi peräksi ja Mannerheim pääsi kui~ koira veräjästä.
Nyt 011 nopeasti järjestettävä johtokofleisto. Muodostuihan
sota valkoistenkin puolella, kuten Donner sanoo, .etenkin
1I1ussa, jossakin suhteessa diletanttien sodaksi varsinkin miehistön ja alipäällystön, muU!!! jossain määrässä myöskin upseerlkunna n puolesta-. (Dlletantti sana merkitsee harrastelljaa
jolta puuttuu 2Isianom a'lsta ammattitaitoa). Kirjassa kUVlltaan
nIItä vaikeuksia, jolta tässä suhteessa valkoise ll a yllpäälllkötlä
oli voitettavanaan. Maassa . 011 kyllä muutamia kymmeniä
entisiä upseereita, mutta he olivat osittain liian vlInhoja, osittain taas aivan toltumattomla uudenaikaiseen sotaan - . Oli
myös joitaki n Imperlallstlsessa sodassa tsaarin armeijassa olleita. Sitten jääkärit, mutta nIIden kouluutus oli vailllni!:llne n ja
aluksi 011 niitä vain vähän Suomessa. Ruotsi!llalsla, si!lksalai·
sla ja venäläisiä upseere ita sai!ltlln ri!lhalla mUkl!lan, mutta ei
tietenkään ollut Ihan yksinkertainen tehtävä näin erilaisten
ainesten käden käänteessä järjestäminen kokonaisen armelja,.nr
rungoksl . jota Mannerheim nyt kävi luomaan.
Donner reklamol kovin Mannerheimin i!:Inslolta johJon luo·
mlsessa. Rän k~rtoo. että aluksi eivät eräät ylemmätkään
päälliköt täyttäneet käskyjä täsmällisesti. Mutta syntyihän se
johto. ja kun siinä oli useita eSIkuntaupseereita eri maista,
aikoi toimia tehokkaasti. Nähtävästi oli se paremm in järjes·
tetty kun meidän, punaisten. EI se kuitenkaan toiminut liman hankauksia. Niitä syntyi noin erilaisista ainekslsti!l kootun
upseeriston kesken. Jääkärit varsinkin näyttävät tuotta~
Mannerheimille harmia. vaikka D~rltteleekln sitä risti·
1'lltlla peitellä. Sen sijaan hän eriOfRorostaa niitä va \ keuksia, joita aiheuttivat polltllkot tuppautumalta sekaantumaan ylipäällikön määräämlsvaltaan. Vaasan hallituskin yritti
jonkin kerran Sitä, mutta Mannerheim torjUi ne yritykset.
Kuuluupa hän 1I1kaneenkln luokkasodan vastoin ohjetta. Tammlk. 27 p. 011 Svinh ufvud sähkösa nOiTlaIla kehottanut vielä
1ykkäämään alkamista, mutta Mannerheim pisti paperin tas'kuunsa ja antoi alkamlskäskyn. Sillä, että elämäkerturi varsin laajasti tätä kysymystä käsittelee, on selvä tarkoitus. Hän
tahtoo varottaa . politllkkoja- nyt jo tulevaisuudessa häiritsemästä .sotamarsa lkan - melnlnkejä.
Kysymys saksalaisten Interventlosta oli kuulema E~J.ut
aika hälinän lahtarlen johtokonelstossa. Donner koettaa 0-dlstella, että SakSI!! päätti Intervention ennenku
0- en
hallitus oli siitä vlral1lsestl päättänyt. Jonkin Helsingistä tul120
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leen sähkösanoman perusteella, jonka lähettäjää Ruotsin dip-

lomatia ei kuulemma ilmaise, ryhtyi Gripenberg Tukholmassa
ja Hjelt Berlinissä toimeen. Helmlk. 18 p. päättyi Brestissä
tehty aselepo. Saksa sai vapaat kädet ja 21 p. ilmoitti Ludendorff HjeltIlIe. että Saksa 011 suostunut sotilaalliseen se-.
kaantumlseen. Donner väittää, että tieto tästä v'a ikuttl Mannerheimin päämajassa .k uin pommi", Kenraali 011 uhtmnut
erota.

Mutta ei eronnut. H än asetti kuitenkin ehdon, että

saksalaiset Suomessa allstettalslin hänen yllkomennuksensB
alaisiksI. Tervehti tietenkin kohtelhu!lsti saksalaishl sähkösano- II
malla, jossa M. kIIrehtii saksalaisten tuloal Mutta ilme isesti 4+
on tästä asiasta ollut hankausta, joka toukok. lopulla johti
sIIhen, että Mannerheim erosi ja asettui Ruotsiin. Silloin Isännöi Suomessa kreivi von der Goltz.
Toinen ktlnsalnvällnen pulma, josta Donner puhuu, 011 suhde
Ruotsiin. Uudenkaupugin suojeluskunta 011 joutunut Ahve·
nanmaalle ja siellä jo tapellutkin punaisten kanssa, kun ruoto
salaiset rupesivat puuhaamaan sitä pois - Pohjanmaalle. Tämä
ei ollut Mannerheimin tarkoitus vaan tahtoi hän, että ne siellä
tappellslvat itselleen aseman. Ruotsin osaksi sosialidemokraattinen hallitus lähetti Ahvenanmaalle laivueen ja aikoi ottaa
saaret haltuunsa. EI myöskään toimittanut sille suojeluskun·
nalle Mannerheimin käskyä, vaan houkutteli sen lähtemään
pois. Mutta jopa 011 ruotsalaistenkin Rlwenanmaalta lähdettävä, kun saksa laiset sinne tulivat. Tämän jutun olen maininnut lyhyesti osattaaksenl, kuinka P s s t e n hallitusten kes· _
kenä lset ristiriidat saattavat välIIn ärjlsty' nIIn , että siitä voisi
olla työväen vallankumoukselle hyo . e emme kuitenkaan
Y. 1918 osanneet näitä ri stiriitoja hyväksemme käyttää.
Emmekä myöskään osanneet käyttää sitä sisäistä rlstrrlltaa, josta Mannerheimin elämäkerturi vain hyvin sivumen·
nen mainitsee. Se on lah tarla rm elja n johdon ja mobillsoltujen talonpoikain, ehkä vapallehtoistenkin suojeluskuntalaisten
ristiriita. Se, että Mannerheimin päämajaa, sitä ympäröivän
korkean teräslanka -alda n takia, sanottiin "kanahäklksl ", on
vain pieni hel jastus tästä kansanomaisesta tyytymättömyydestä. Vakavampi juttu oli se, kun valkoisen armeijan soti laat avoimesti pohtivat kysymystä .elkö olisi kylvöaikana aivan ykSinkertaisesti lähdettävä kotU n-. En e mpää ei Donner
kerro, eivätkä melkäläl setkään ole koonneet niitä lahtarlkirjalllsuudessa olevia pikkupIIrteitä, jotka kertovat vakavasta
tyytymättömyydestä valkoisessa armeijassa sekä ylee nsä talonpoikain keskuudessa. Tuollainen tutkielma täytyy meidän
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ehdott masti suorittaa ja on valkoisella puolella rintamaa
OLen tovereiden annettava siihen aineksl8. Se on tärkeää
vast8lsuuden varalta. Luokkasodassa, kuten tiedämme, saatiin nämä tyytymättömyyden ilmaukset tukahutetuksl, mJkä
.oli yhtenä tärkeänä tekijänä lahtarien voittoon.
Meillä on tärkeätä panna merkille Donnerin tunnustus.
että hän luokkasodan aikana - kuultuaan .ras ltusten ja
nälän melkein loppuun uuvuUamain sotiJaltten~ yJläkerrotut
mietteet, oli "vakuuttautunut siitä, että olisi käy,nyt vaikeaksi,
ehkä mahdottomaksikin, lopullisesti voittaa vihollista omin
volmln-,
Donner kertoo yhtä ja toista kIInnostavaa 1918 sotaliikkeistä . Esimerkiksi, että Mannerheim saksalaisten tulon takia joudutti sota lllkkeltä Tamperetta vastaan saadakseen
näyttää, että ilman niitäkin oli sa<:ltu tärkeä ratkaisu . Siitä
syystä kuulemma taistelu Tampereesta muodostui niin veriseksI. Toinen merkillepantava tieto on se, että Mannerheim
Itse kävi suunnittelemassa sotalJlkkeltä itäisellä rlntamalla~
jossa Karja lan kannaksen valtaus tuli meille punikeille niin
kohtalokkaaksi.
Se kysymys, kuinka su uret sotilaalliset j<:l poliittiset ansiot
Mannerheimilla persoonallisesti oli lahtarien voitossa 1918~
saa jäädä erikoisesti tutkittavaks i. Nyt on siirryttävä käsittelemään häntä politlikkona. Kuten näimme, joutui hän
sivuun, kun saksalaiset Isännöivät maassa. Saksalaisten
tappio sodassa marrask. 1918 veti Ison ri stin Suomen pOrva riston siihe n asti noudattaman saksalal spolltllkan yli. Jo sitä
ennen oli kiristynyt elintarvekysymys aiheuttanut sen, että
päätettiin kääntyä armonpyynnöllä ententen puoleen. Sitä
perille viemään pyydettiin flLannerhelmia. Hän suostui ja
lähtikin, saapue n Englantiin samana päivänä, jolloin aselepo
,allekirjOitettiin . "Mannerheimin vastaanotto Lontoossa oli
kohteliasta, mutta kylmää", sanoo Donner. Sen hyvin ymmärtää. Olihan kysymyksessä Saksan ilmeine n liittolainen,
joka nyt rukoili armoa. EngllLOU ja Ranska olivat peruuttaneet Suomen Itsenäisyyden tunnustamisensa ja nyt 011 saatava ne uudesta an se tekemään. Donner yrittää tehdä Mannerheimin vllltlotaldon ansioksi, että sIInä ennen Versaillesin rauhaa onnistuttiin. Sitä varten oli Suomessa suoritettava hallituksen vaihdos, joka sekin tehtiin puolinalsesti.
Paremman vai kutuksen teki Parlslssa se, että SVinhufvud
luopui palkastaan vaitIovoItajana ja siihen asetettiin Me.nnerhelm. joka miten kuten saattoi esiintyä ententeystävänä
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jll saikin viljaa. Myös 011 hän nIIn .valtiovil:oas·, että saapui Suomeen samana päivänä, jolloin ensimmäinen vlljahtlv8
sinne tuHo
M.itä teki nyt Mannerheim Suomen vaitiolI päämiehenä?
Donner kertoo hänen vaikutuksensa ansiota olevan, että
Ruotsi ei onnistunut saamaan f\hvenaumaan kysymystä

fllU-

hanneuvottelussa ratkaistavaksi, vaan antoi entente Suomen
pitää sen.
Kun ei Suomea saatu monllridllksl. oli Mannerheim valkuttamässa sIIhen, että hallitusmuodossa presidentille annet-

tiin hyvin monarkistlset valtuudet. Mannerheim sai myöskin aikaan sotaväen rikoslain. HyväksyttIIn myös suojeluskunta-asetus.
Mutta nyt tulivat vastukset. Uusien valtiopäivien enem-

mistö olikin tasavalta lainen - työväen ja talonpoikain pai·
nostuksesta - ja syrjäytti Mannerheimin preSidentin vaaleissa. Sitä ~nnen 011 kyllä vakavia puuhia heittää Suomt
sotaan Neuvosto-Venäjää vastaan. Valtlopålvtit oli määrä
hajOittaa ja asettaa diktlltoorlnen hallitus. Mutta kun KOlt- 1
shakin hallitus teki sen tyhmyyden, että ei tunnustanut Suomen itsenäisyyttä, 'h ukesl asia. ja Mannerheim sai väistyä.
Uusi presidentti, StåFiTberg, ei e'des nimittänyt Mannerh eimia ~ \j11?.\JC
sotavåen päälliköksi. Eikå myohemmln nim ittänyt häntä suo- r~ _
Jeluskuntainkaan påålllkbksi, vaikka näiden edustajakokous I
sitä Vllatl. Mannerheim sai tyytyä 7 1/, miljoonan marken
.kansalalslllhjaan~, jolla Suomen porvaristo osoitti kiitolli·
,uhutt~akn I rhli:tovklllt~nsakl pelka'ltajalle: punaisen rlstihn .. puheen· , _
JO taJa s
an U1ten n e pasi Ja perustettl In 'a nen nl- I
miinsä • lasten suojeluslIItto" .
Syksyllä 1919, Judenltshin päivinä, hän viejä yritti saada
aikaan Suomen hyökkäyksen Pietaria vastaan. Se tapllhtul
varsin merkllllsissä oloissa. Mannerheim oli silloin Parislsse.
Niin kauan kun Judenitshin hyökkäys eteni, olivat va lkoisten venäläisten johtajat hänelle röyhkeitä. Mutta sitten kun tuli
kriisi, pyysivät ne apua. Ja Mannerheim 011 valmis. Hän
.matkustl pi!iätä pahkaa Suomeen ]a keholttl julkisesti halli·
tusta alkamaan soda{l Neuvosto-Venäjää vastaan. Hän uholll,
että .. Pietarin kohtalo on Suomen kädessä' je että .maailman katseet on suunnatut meihin". Suomelle en nu stettiin
kaikkea hyvää ja kaunista, jos se nyt lähtisi sotaan. Mutta
ei auttanut Mannerheimin vetoomus. Suomen porvaristo ei
uskaltanut heittää pllnostaan niin epävarmoihln a rpajalslln.
Mannerheim joutui virallisesti sivuun vuosIkymmeniksI.
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... Vasta sitten, kuin Svinhufvud oli va rsin ankarien, mutta

ehkä välttämättömien sisäisten järkytysten jälkeen valittu
valtion pääkst-,. nimitti hän Mannerheimin maallsk. 20 p.
1931 s~osto n pUheenjohtajaksi, kertoo Donner. LuokK2Isoda"l 1,5-v otisjuhllsSIlI häntä työnnettiin etualalle jlli nimi-

1ettHn k~1r llä sotamZlrsalkåksl. Sellaisena hän on puuhannut sodanvaJm lsteluhommtssa ja viime kesänä julkiSeSti vaati

.
\ suuria rahoja sotavarusteluun.
Donnerin ki rjassa on ju'lk aistu useita Mannerheimin juhla'Puheita , joissa ei kuitenkaan ole muuta poliittisesti kIInnostavaa, kuin että hän flllsistisln lauseparsln puhuu .persoo-

nallisuuden" merkityksestä

.puo luemielipilelden" ylivaltaa,

." kesklnkertalsuutta" ja .tl!lsapälsyyttä - vastaan.
Lyhyesti: Donnerin kirja on näyte siitä, kuinkl!l Man ner'heimlä nyt ,!"unnataan tulevana diktaattorlna, jonka tehtävänä
on valmistaa ja johtaa Suomen armeijaa vastavi!lllankumoukselllsessa sodassa_ Sellaisen häpeän voivat estää vain Suorme n työläiset ja talonpoji!lt vallankumouksellisella taistelulla,
johon SKP niitä valmistal!l kehittämällä taiste lu a nIIden täm'änpäivälsten elInetujen puolesta. Mutta jos kuitenkin niin
käviSi, että tuollainen vastavallllnkumoukse llinen Interventiosota pääsisi alkuun, on vl!lrmal!l, että se ennen pitkää muut1UU kansa laissodl!lksl.
Suomen luokkasuhteiden
Jos jo
\\ -sitä varten luonut pohjl!ln.
aikana vastakohdl!lt olivat nUn kärjistyneet,
shevlstinen puolue olisi ni istä voinut kehittää
I
proletal!lrlsen vallan'kumouksen, niin sItäkin suuremmalla syyllä
ovat nämä mahdollisuudet nyt kypsyneemplnä olemassa.

\!

Y.

s.

Ursln testamenttaajana
_Salama iskee sittenkin siihen, mihin

sen I?ltiUJ !skell-_

Filosofian tohtori Nils Robert i!lf Ursin, vuonnt.l 1654 synty'nyt ja vieläkin Suomessa elossaoleva al!ltellsmles, 011 eräs
Suomen työväenliikkeen ji!l sosIalidemokratian tunnetuimpia
11lmlä. PääasiaSSI!l juuri vain nimi, sillä vi!llkkl!l hän olikin
Suomen vanhi!lssa työväenlIIkkeessä muki!lna jo 1660-luvulta
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. lähtien, niin ei hänestä tullut luokkl!lta~stelijill!! jl!! vielä vähemmin sen johtajal!l. Tosin hän jäi työväenliikkeen mukaan vielä
silloinkin. kun muut Suomen ensimmäisiin työväenyhdlstyksiin
tulleet herrat poistuivat työväenliikkeen sIIrtyessä luokkataIsteluladUllle. Ursln 011 v. 1899 yksi työväenpuolueen perus'
tajista ja valittiin puoluehallinnon e nsimmäiseksi puheenjoh~
tajaks ik ln.
Mutta vaikka tuo porvl!lrillisestl oppinut ja monia kieliä.
taitav,," Ursin 011 silloin perustetussa Suomen työväenpuolueessa jopa noinkin huomattavissa johtotehtävissä, n ii n ei
hänestä milloinkaan tullut marxila ista . Parhaimmillaa nkirL
ollen hänen s uhteensa työläisiin 011 plkkuporvarJllisen huma·
nistin hyväsyd ämistä säällUelyä ja eräänlalstl!l ymmärtämyk·
sen O$ioitusta. Hän tunsi myötätuntoa työväenluokan kovaosaisia kohtaan jotenki n samantapaisesti ku in eläinsuojelusiärjestön rouvat plkkulintujl!l yms. kohtaan. Usko työväenluoklm.
omIIn voimiin ja määrät[e~olnen työ sen omakohtaiseen taisteluun. luokkataisteluun nostattamlseksi 011 Ursinille tuiki
outoa ja vierastI!!.
Ursln kirjoitteli paljon. Yrittelipä .työväenkysymyksläkin'"
selvitellä. Mutta vaikka hänen kirjoituksensa olivatkin pääasiassa työläisille omistettuja, nIIn ei niitä kansantajulsuus
valvllnnut. Raskaita ja va ikeatajuisia ne olivat. Mutta se vai·
keataju is uus ei suinkaan johtu nut .hänen kirjoltustensa teoreettisestll syväilisyydestä, sillä UTsin yleensä vältti teoretlsol m ista
ja marxilaisten teorlaln selvlttäjäksl hän ei vakavassa m!elessä
yrittänytkään. Hän tosin jo noJn 30 vuotta sitten käänsi
.Kommunlstlsen Manifestin" Uu fal stlln Ursinin toimittamaSSa
. Koittl r, Työväen ka lenteri IV v. 1905). Mutta siihenkin Ursln ..
Marxin sllnojen: "Saksan porverilllnen vlllhmkumous voi siis.
vain olle proletallTlsen kumouksen välitön edelläkävijä·, jälkeen liitti seureavlIn reuna muistutuksen:
.MlIrx ja Engels olivat tässä suhteessll lIi ll n optimistisia
(hyvä uskoisia). Saksan va llan kum ous meni myttyyn. Ja
yleensä on toinenkin käs itys koko tuosta väkivaltaisesta vaI·
lankumouksestll päässyt vallalle. ainakIn mitä slvistysmlllhin
tulee. Köyhälistön tulee vlllloittaa itsellensä Vll Jlt.lO yhteiskunnassa varsinkin yleisen ää nioikeude n lIvulle eikä väklvaltlll·
silla kelnoll1a. Ktltso Eng elsin eslpuhetta Marxin kirjaan .Dle
KllIsse nkämpfen In Frllnkreich " (tässä UTSln tarkoittfle Saksan
sosdem puolueen johdon väärentämää Engelsln alkulausetttl.)
jll Bebel . F\kademlker und Sozillllsmus".
Tämä .Eskon puumerkki" riittävästi karakterlsoi Urslnla ja
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puhuu kyllin hyvin hänen suhteestaan marxilaisuuteen. Hän
011 marxilaisuuden ja proletaarisen vtlllankumoustalstelun vastuSttljll. Monissa k!rjoltukslssaan, joide n vaikelltll julsu us oli
s uoranll lsesSll yhteydessä niiden lIaUeelllse n sekavuuden
kanssa, hän esitteli eri lähteistä polmittuj a erf mlllden ja eri
81kakauslen porvarillisten oppineiden lauselmla. Niistä hän
rtlkensl kirjoituksenstl. - usein kukittaen ne latInankielisillä
lausellla ynnä muilla porvelrlJlisen kirjavilseluden näytteillä, ja
höysteli niitä ellto poroporvarJllisilltl mietelmlllä. Täten hänen
kirjoituksensa muodostuivat kemlsS8t1n monenklrjtlviksl klrje lliSlkst "vlnlgreteiksi-. Marxilaista klrjtlllisuutta ei tämä elrvon
herra näy paljoaktlan lehtellleen, kosktlptl noihin hänen sltaattlröykklölstä muodostuneisiin kirjoltuksllnse ei siltä alalta montelkaan hwsette eksynyt.
Mutta joktl taplluksessa tämä tällainenkin aatellsherra pysytteli silloisen työväenpuolueen mukllna. Poliittisesti hän
esiintyi aina äärimmäisessä oikeistossa, pyrkien porvarllllsine
mlellpltelneen ja humaanl slne rupattelulneen tylsyttämään
luokkattllstelua. Mutta luokkasodlln all<!lna v. 1918 hän jOidenkin tllapälsten vtllkuttelden ja ehkäpä erikoisesti proletarlalltln luokktltelsteluvolmtln innosttlmana "osallistui- si inä
määrin punaisten puolelle osolttllmalla ymmärtämystä työväen
aseellista tolmlntlltl kohttlan. että katsoi parheaksl keväällä
v. 1918 paeta pois Suomen raivostuneen lahtarlston koston
kourlsta. Ja nIInpä myöskin Ursln joutui Neuvostojen ma2lhan.
Ja on sanottllvlI, että vaikkllkin hän verr8ttaln pleln täällä
oloon väsylkln, niin sittenki n hän täällä olonsa lIikanll suhteutul vlssillä ymmärtämyksellä neuvostovelt8an ja proletaariseen va llankumoukseen. Lähti muklllln neuvostollisIIn koulutehtäviln je puhui Innokkaasti neuvostoKoulun puolesta. JtI
juuri koululIlalla hän joutui taisteluun mm. HlIj a ja Jaakko
Pärsslsten tlvolmla vllstavtlllllnkumoukselllsla puuhalluj a vastaan paljastellen niitä. Monissa til l!l lsuukslssll hän IhaJlI marxIIl1ista luokkatlllstelu a jtl aseelIIstel vall~nkumousta, koskll se,
niinkuin Urslnkln aivan oikein sl1loin vakuutti, on ainakin
:silnä suhteessa erinomllisen hyvä. että vllln se, kommunistisen
puolueen johtllmanll, taklle pro letllrlaatille voiton.
Rlleklrjoltteneen muistiin jä i mm . eräs tapaus. Olimme
suuressa kenttäkokouksessll keväällä v. 1919. Silloin luovutettIIn eräälle rin tamlllle lähtevälle punll-lIrmeljlllaisosastolle
punainen telstelullppu. Urslnkln tervehti tätä lippUlI, aseell isen vllllankumoukselllsen b!llstelun IIppue IIlnoana Vllrmllna
'Voitonlippu ntl . Hä n sIIrtyi tuon kenttä kokouksen kestäessä
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'yhden puna-I!lrmeljalals- ja työläisryhmän luota toisen luo ja
Vakuuttamasta päästyäänkln Ihastuneenll vakuutti: Kas tässä,
toverit, on se oikea taistelulippu, klls tämän lipun i!llIa, prole1arlaatln aseellisessa kumoustedstelussa, meillä on se lIinaa
·oikee. tie, jOka varmasti vie voittoon. Vain sen lipun allll taistellen ja sillä tiellä eteenpäin kulkien proletaritH~tti voi voltta8.
Näin vakuutti Ursin. Sillä kertaa oli hänen puheensa kansllntajuista ja sllmalla hän puhui sillä hetkellä totta. Kaikille
.epäJlijöillekin ovat sen jälkeiset tapllhtumat selvästi osoltta·neet, ~ttä se kommunismin punainen lippu, jolle Ursinkin
silloin ainakin hetkisen ylistystä lauloi, on ollut Ja on työtä·tekevien ainoa voiton lippu. Leninin-Stalinin puolueen ilpun
aJlll voitimme Lokakuun vallankumouksessa, voitimme kansallllssodan rintamilla. Ja sen ilpun lilla taistellen olemme
~Io[stavastl voittaneet myöskin sosialistisessa rakennustyössä.
VolUomme tänäpä~vänä innostavat kaikkien maiden työtätekeviä.
Mutta Ursinlsta ei ollut tämän voiton tien kulkljaksl. Se
·tle vaatii taistelua. Ursln ei ollut luokkataistelIja; hän ei ollut
'vallankumousmies eikä hän meidän suuren sosii!l1istlsen Isän.maamme olosuhteissaklum jaksanut sellaiseksi kehittyä. V. 1919
hän oli vielä innostuneena yllstämässä proletariaatin aseelllstll
kumoustalstelua, olipa sen vuoden alussa yhtenä allekirjoittamassa ."Kommunlstisen valllll1pun". Mutta jo v. 1920 hän
pakeni pois Suuren Lokakuun voittojen mallstll kuolevan ka·
pltlllismln maahan, kymmenien tuhzlOslen murhattujen työläisten verestä höyryäv11!e lahtarlvllllan tunkioille. Hän pakeni
Suomeen.
Suomeen tultuaan asetettiin Ursin lahtarioikeudessll syytteeseen. Mutta tosiaslassll se oli muodollista laatua. Ylhäls·
ten tuttavuukslensa avutlll- onhlln esim . vallankumouksellisiIle tyblä ls llle jatkuvasti ankarona luokklltuomlolta antavan
Turun hovioikeuden nykyinen presidentti von Hellens hänen
vävynsä - sekä armonanomisnöyryyttä osoittaen sl!ll hän lah·
tareil ta ar~on. Tosin hänelle .Kommunlstlsen vaalillpunallekirjolttllmisesta annettiin yhden vuoden ehdon alainen vankeustuomio, jok-ll merkits i Sitä, että Ursin jo heti Ilman van·
kilalstumls ia pääsI lahtarlval1assa korkeassa asemassa olevlln
vävypolka nslI ja tllnnerilaisen soslal1demokrlltian helliin hoivIIn. Siltä saakka hän on kuulunut tannerjlalsen so~dem
puolueen riveihin. Myönnettäköön, että m eUi-turklolden ja
muiden törkeästi valehtelevien mustamaalarlen tavoin hän ei
'Ole neuvostovastaisia kirjoituksia laatinut, mutta ei hän myös127
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kään täällä e's lttämlänsä neuvostovallZllle myötämiellslä klrjoitukslZl näy jaksavZln kunnolla omZlkseen tunnustaZl, Perusolemukseltaan hänen viimevuosien kirjoituksensa ovat olleet
sZlmoja kuin alktlisemminkin: latlnank lellslstä lauseista ja
muista korkeaoppineisuuden näytteistä kokoonkyhättyjä sekakeitoksia, joiden johtavana sävyn ii on ollut osoittaa eri ma\.den porvarillisten oppinelden lauselmllla porvarillisen demokratia n Ihanuus. Erää nlaisena nuorekkuuden ilmiönä ehkä on
pidettävä sitä, että hänen eräät viime vuoslenkin kirjoituksensa
OVat kosketelleet erotiikkaa, siis kysymystä, mitä Ursin aikaisemminkin eräistä klrjoitukslstaan päättäen osoitti harrtlstavansa.
Mutta vaikka onkin totta se, ettei Ursl n erikoisella aktIIvisuudella ole pyrkinyt maatamme ja proletZlaristZl valhmkumousliikettä mustaamaan ja on neuvostovallasta yleensäkin
puhunut vähän, niin Suomen sosiZlllfaslstlset johtajat OVZlt
kuitenkin hänetkin johtZlneet muutemIin otteisiin, jotka Ikul'
siksi ajoiksi ovat ryvettäneet Urslnin, tuon pikkuporvZlrilllsen:
kulttuuriliberaalin hyväntehtolsuudella rupatelleen humZlnlsUn, 50sialifaslstlsilla johtajlilahan on kannanotto vanhtlan.
työväenliikkeeseen nähden selvä: He omaksuvat vanhast&
soslalidemokratiasta vain kaiken sen, mitä siinä huonointa ..
kelvottomlntll ja luokkataistelun kZlnnaltZl katsoen vlrheelllslntä
011. Je tälle tielle meni Ursin kln , Hänetkin on saetu esittämään entlsyydestään vain näitä puoli", pilk"hduskln hänen
aikaisemmista kumoukselllsuuteen päin tähtäävlsUi esiintymisistään on karsittu pois, Tämän osoittamiseksi kerron eriiän
esimerkin,
Vuonna 1926 Ilmestyi Suomessa sosdem puolueen kustannuslIIkkeen kustantElmZlna Urslnln eri aikoina kirjoittamista
artikkeleista muodostettu pZlksuhko teos nimeltä: .Tesh·
m en tt I n I 5u 0 m en köyh ä II stöll e. Tässä teoksessa
on muun ohella julal stu kirjoitus otsikolla: .Sedan vuoden
kuluessZl , Puhe M.oskovassa oleskelunl aikana
29/V1 1919·. Tämän puheensa Ursin kirjoitti suomalZlisten
työläisten Varpus-vuorella pidettävää kokousta varten. Kuulijoita ei saapunut. Puhe jäi pitämättä. Mutta se julaistiln
palnett.una heinäkuun 31 pnä 1919 silloisessa Punaisessa Pietarissa ilmestyneessä kuukausijulkaisussa .Kumous". Ylvä än
juhlallisesti Ursin elolttZlZl puheen se sanoille: • Toverit! 14 p.
syysR. 1812 seisoi kuululsZl Napoleon näillä VZlrpusvuorllla ja
Ihaili · ~kultakupoollsta Moskovate", Sate: vuotte myöhemmin
seisoo täillä vanha sotZlveteraanl Suome" luokkasotIen ejoilta
ja puhuu suomalaisille kansanjoukoille,"
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Näin mahtll vln vertauskuvin puhe sIIs aikoi. Tehkäämme
m ek in nyt se n johdosta eräs vertatlu. VertllllemllJlll v. 1919
"Kumouksessa" julkllistua Ursl nln puhetta sIIhen, mikä Suo ~
messa v. 1926 julkaistii n Urs inln testamentin yhteydessä, on
havaittavissa nii n suuria eroavaisuuksia, että todellakin Ursl~
nl sta olisi ankarastikin puhuttava julkeana, todellisen, elä mässä
eSitetyn testamenttlnsa väären täjänä , e ll emme tietäisi, että
Ursln ln testamentti-julkaisun toim itta minen on ollut ennen kaikkea sosialidemokraattisen kustannusliikkeen Kansanvalla n
ja osaksi koko sosdem puoluejohdon as ia, jote n kysymyksessä
on tuolle johtokop l2llle hyvinkin ominainen , tll hlll linen, tarkoin
harkittu ja asian laatuun katsoen 'törkeä väärennys. MuUa
tämä sosdem puoluepomoje n osuus asillssa ei vapauta Ursl~
nla Itseäänkään Iku isesta hä peästä .
Teoksessa . Testamenttin l Suo men köyhälIstölIe " julalstalln
tuo Ursinin Va rpusvuoren puhe ots ikolla: .Sadan vuoden
ku luessa ". Stinä on mm. seura ava kappal e :
"Ja sosiaalinen, yhtei s kunnallinen ·tila nne, mitenkä se
onkaan muuttunut Napoleon in ajoilta, sadan vuoden kuluessa.
Babeufin kumous Ranskan Suuress21 vallankumouksessa oli
en si mmäin e n oire, joka viitta si yhä IlIajemplin proletaarislln
vallankumouksiln. J a ne tulivat kin toinen toisensa perä stä.
Ensin vu oSie n 1830 ja 1848 mullistukset. Sitten Pariisi n Kommuu nl v. 187 1, iolloin köy häli stö ensi kerran otti vafJan käsiinsä .
Mutt21 se otti sen valllinaisesti ja teki su uria virheitä - sen
takia se kukistu i. Mutta Venäjän klusattu kansa teki v. 1917
puhdasta. Mitä vaikutta!!! asiaan, jos joku tak a' lIskel mathll 21
sattuu: sekä liikkeen ystävät että se n viholliset näkevät kuitenkin selvästi, että on kysymys vain aj ast a. Ukkon en jyrisee ja salama Iskee sIttenkIn siihen, mihin se n pitää Iskeäl"
NäIn sanotaan Ursl n in testame ntl ssa v. 1926. Mutta ku n
se hän en Itsensä valvonnanellaisena en sikerran julkaistiin
hein äkuun lopulla v. 1919, niin tuo edellämelnlttu puheenkohta kuului seuraeva'iti:
.. J a sosiaeli nen, yhtelskunnellinen tllanne, m It enkä se
onkaan muuttunut Nepoleon ln ajallta, sada n vu oden ku luessa.
Babeufln vallll nkumous Ranska n suuressa va llll nkumoukse ss2t
011 ens immäinen oire, Joka vIIttasi yhä lae je mplln proleta aris Un vall ll nkumouksiin . Ja ne tulivctkln toinen toise nsa perästä.
Ensin 1830 'jll 1848 vuoden mullistuks et. Sitten ParIIs In Kommuu nl vuonna 1871, jolloi n ensIkerran köyhälistö otti vallan
käsIInsä. Mutta se otti sen vall lln clsestl jlS se teki suuri2t
virhe itä - se n tISki!!! se kukistu I. Mutta Venäjä n klusaUu kllns&
Prol~t.
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teki ~.1917 puhdllsta: tämän vuoden lopulla perustettiin ensIkerran t 0 d elli n e n k a n san vai t a alkuperäiseen marxilaiseen
henkeen . . Ja se leviää, se vöyryy eteenpäin - v e r k ali e e n
m u t t a va r m a s t 1. On jo selvästi I1ähty, että parlamentarismi, kun se pääsee huippuunsa, käännekohta ansa, ei pääsekään
eteenpäin, vaan asia on ratkaistava väkivaltaisesti -voimakeinolla, että kuten porvarillinen suuri taloustieteilijä St. Simonkln
myönt~ä, .valittelevastl~ maailman täytyy kulkea eteenpäin
väkivaltaisten vallankumousten kautta. Se 0 nhl s to r i a n
opetusta sille, joka voi sitä lukea! On koetettu,
varsinkin Englannissa prostitueerata työväen marssia eteenpäin vähän väliin tehdyillä myönnytyksillä; mutta se ei auta hyökyaalto vyöryy eteenpäin! Mitä se asiaan vaikuttaa, jos
joku taka-askel matkalla sattuu: sekä liikkeen ystävät että
sen viholliset näkevät kuitenkin selvästi, että tässä on kysymys vain aja s t a, Ukkonen jyrisee, ja salama iskee kuitenkin
alas siihen, mihin sen pitää iskeä! R.llevilvaukset ovat kaikki Urslnln. Tuokin .Kumouksessa"
julkaistu Ursinln puhe on kauttaaltaan aatteellisesti sekava
ja sotkuinen. Mutta kuten tuosta viimeksi eslttämästämme
kappaleesta näkyy, on hänellä kuitenkin ollut vissiä halua
nähdä asioita oikeassa valalstuksessaan. Hän on ihaillut Lokakuun vallank~mou·stakin. Ja juuri se kappale on
hänen " .testarne'nttinsa" SuomeSSa julkaisemisen yhteydessä jätetty pois. On jäänyt jälelle
vain loppulause: .Mltä se asiaan vaikuttaa, jos joku taka-askel
matkall~ sattuu· jne. Tämä "lyhennys" on saanut aikaan hyvin
kuvaavan muutoksen koko kappaleen sisällössä: Rlkuperäisessä
Ursln Ihailee proletarlaatln 'd iktatuurla ja osoIttaa, että Maa I I~
man täytyy kulkea eteenpäin väkivaltais-ten
~vallankumousten kautta ", Ja tämän johdosta hän
huudahtaa:
"Se on historian opetusta sille, joka voi sitä
1u keal
Kuusi vuotta myöhemmin ei Ursln ole sitä opetusta voinut
lukea, vaan on jättänyt kaiken parhaimman, todelllsimmal1
ennensanomastaan pois. Näin syvälle häpeän ja alennuksen
kuiluun on tannerilainen puoluejohto .kunnlavanhuksensa johtanut. Lause on katkaistu poikki aivan keskeltä,jotta on saatu aikaan mm. sellzlinen muutos, että se edellämainittu loppukllppale
.matkalla sattuvasta taka-askeleesta" mikä alkuperäisessä on
slngottu englllntllalsla työväenl iikkeen prost!tue e r a a j i a v a s t aan, nyt tässä soslalifaslstlen julkalseQ
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massa testamenttlpainoksessa kohdlstetaankln - Lo k aku u n
vallankumousta .vastaan . S iis juuri sitä vastaan,mikii
Ursinin aikaisemman sanonnan mukllan v. 1917 lopulla Ursinlltakin ihailua ja kiitosta sllll~en .tekl pu~dasta' ja jokll
.vyöryy eteenpäin-verkalleen, mutta varmasti ..·.
Samoin on .Kumouksessa" julkaistussa puheessa Ursinl"
itsensä redakteeraamana myös seuraava, tietä sosialismiin
käsittelevä kappale, jota ei ole enää hänen Suomessa julais·
tussa testamentissaan:
.f1uttll tie kulkee köyhälistön, proletllrlaatJn, yksinvallan ,
kautta, muuten ei sillPe päästä, muu t e n ei s I n n e 121 sketa. Vanhoilliset ainekset pitivät siitä huolen " (allevllvaus
tässäkin alkuperäinen).
Tästäki n näemme. miten Ursin v. 1919 on hmsunut Ihailun~a proletariaatin' diktatuurille. Mutta tätäpä ei ole enää
sopinutkaan laskea v. 1926 julalstussa testamentiSSa julk,l.
Tässä yhteydessä ei ole tilaisuutta vertailla mi ten su uresti
tuoss, testamentissa Urslnin muut aikaisemmat kirjoitukset
ovat väännettyjä, muttll jo tämäkin edellä esitetty esimerkki
'l'lIttävästt osoittalI sen, että Suomen tllnnerJlaiset lsosdem.
'Pomot ovat myöskin Urslnin vajottaneet työväenasian pettä·
m lsen ja kavaltamisen tiellä syvälJe sosialifaslsmln liejuun.
Ursin!n puolustukseksi saattanee joku sanoa, että h,ä nh än oli
jo v. 1926 vanhuuden höperö, joten moinen väärennysromahdus on hänelle tästäkin syystä hyvin luonnolli sta. Olkoon
Ursinin höpertymlsen k2lnssa miten tahansa, mutta se on
selvästl sanottava, että tässä ei ole kysymys höperyydestä .
Tämä väärennys näet lankeall täydellisesti yhteen koko sen
' nhoiUavlln petturuuden jll jatkuvan kavalluksen kanssll, jota
sosialidemokratian johtajllt kaikkialla ja ei sulnkllan vähimmin Suomessa hllrjolttavllt. Tämä väärennys on 21l1evlivattava
yhtenä näytte: enä sosla lldemokrllllttlsten johtajien soslailfasisteiksi muuttumisesta, näytteenä siitä, miten julkeastl nuo
veijarit väären tävät "kunnlllvanhustensa" testamenttejakln.
Tämänkin v'äärennyksen Vlllossa on merkillep'llntllva ja myös
'Sosillilldemokrallttisllle joukoille selvitettävä se kllvalluspolitilkka,
Jota Suomenkin sosialidemokrlltian johtlljllt yhä julkeammln
'hllrjolttavat Sille polItIIklIlle se Urslnkin on vähän väliä jou1:unut Ilntamlllln monilla Suomen sosdem lehdissä vIIme 'luo·
-sfnakfn ju1aistuilla sekllvilla klrjoituksllla sekä siunauksensa
että yllykettä. Ja sitä sllmaa petturuuspolltilkkaa se edisti
tämä edellä kosketeltu Urslnln • Varpusvuoren puheen· vääIl'ennyskln .

.
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Pdkuperälsessä muodossaankln tuo Urslnln Varpusvuorella
p idettäväksi su unniteltu puhe sisältää suuren joukon mitä.
ristlrlitaiSimpia ajatuksia, kuten olot .luovat itsestään vallankumouksen" yms. Kommunlstlsena sitä ei alunpitäenkään
ole pidetty. Olipahan vain parhailta osiltaan erään vanhassatyöväenliikkeessä mukana olleen kulttuurIl iberaalin esittämää.>
varovaista yllstelyä Lokakuun vallankumoukselle. Mutta.
sitäkään kalpeaa ihailuaan ei Ursin enää voinut saattaa julkisuuteen Suomessa julkc.lsemansa testamenttlnsa yhteydessä ..
Näin hänestäkin tuli luihu väärentäjä. Saathla olla, että,
m oista humanistivanhusta itseä änkin tämä ruma teko hävettää, mutt" ei se äänetön häpeäntuntu häntä pell!lsta. Hän
on ansainnut ikuisen häpeän historian edessä. Kuka käski;
proletaarisen vallankumouksen ymmärtäjäksl ja osaksi IhalIIjakslkin sivistynyttä .vanhaa sotaveleraanla Suomen luokkll-'
sotien ajoIIttI" men emään vastavllllankumoukselllsten tanne·
rien saastaiseen syliin. Noin rumasti sIInä itsensä tahri!.
Lopuksi sanottakoon, että tämäkin hi storian väärennys oni
yhtenä osoituksena siitä , että sosialidemokratian johtajien
kaikkia tekoja on seurattava valppaastr. Ja terävälIä kritiikilläon niitä paljastettava myöskin sosde m joukoille. - Kaikilletyöväenluokan joukoille nämä kavaltejat on loppuun asti
paljastettava. Sanottakoon Urslnln sanoilla: ~Ukkonen jyri·
see ja: salama iskee sittenkin sIIhen, mihin sen pitää iskeä ....
20/IV-35.

Kalle Lepola.
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Kapteeni Kockin pako Suomesta v. 1906
Suomen

työväEnliikkeessä on

-oma osansa, vaikkei hän siinä

kap~een[

Johan

Kock illa

ollutkaan välittömästi

mu~

kana kuin vajaan vuoden, marraskuun suurlakosta 1905 Viaporin kapinaan elokuussa 1906. Hän tuli esille ja myös poiS-

tui Suomen työväen ensimmäisen vallankumouksellisen nou·
.sun aIkana.
Hän oli niitä tilapäiSiä henkllÖitä, joita kumouslilkkeessä
"tavallisesti kohoaa pinnalle, varsinkin kun liikkeen johdossa
ei ole lujaa vallankumoukseJllstll puoluetta, jonka tyätätekevälte kansalle tunnetut johtajat silloin astuisivat johtoon.
·Suomen sosdem puolue ei v. 1905 ollut valmistut'lut suurbkon varalta. joka marraskuun a lkupäivinä levisi yli maan ,

saaden sysäyksensä Venäjän vallankumoustapahtumista, silioin juuri korkelmmilraan olevasta lokakuun suurlakosta. Suomen sosdem puoluehaJlinto 011 Turussa, eikä se kyennyt
<Ottamaan lakon johtoa kä siinsä koko maassa. F\siallisesti
tuli suurlakon johtoasema olemaan HelsingI n suurlakkokomitealla , jonka johdossa sen alkupäIvinä oli Matti Kurikka. Tämä mies oli ollut vuosisada n vaIhteessa työväenliikkeen joh·topalkoll la, mutta sen jälkeen ollut F\merlkassa utopistiSissa
Sointula-hommi ssa_ Hän Qli ideologialtaan ja politllkaltaan
hyvin sekava. Nyt hän oli äsken maahan saapu nut ja van·h an maineen sa perusteella päässyt johtoasemaa n , josta hän
!kumminkin aivan ensI päivinä joutu i pois sen takia, että suositti tsarismin kanssa sopuilevaa politlikkaa. Sitä ennen ennätti hän suosittaa aatetoverinsa kapteeni Joha n Kockln Helsingin kansalllskaartin päälliköksl_
,.Kansalliskaartiksi- nImitettiIn - va llankumoushlstoriai n
~el'm in ologian mukaan sitä järjes tysmies kuntaa, jo nka
Helsingin työväki suurlakon alkaessa asetti ja joka vllltasl
llolilslkamarln. Tähän kansalliskaartii n liittyi myös ylioppilasosastoja. mutta sikäli kun porvariston ja työväen välit kär-
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•

jlstyivät. jakaantui kansalllskaartlkin kahtlll.
rupesi

Työväen kurU
nimittämään itseänsä puntlkaartlksi jll seisoi se lak-

kovllkon lopuUa jo vastakkain revolvere illa aselsteUua yliop·
pilaskaartla vastaan. Siltä sai alkunsa nimitys lahtarlkaartl ...
jolla leimattIIn porvariston työväkeä vasttlan p erusttlmllt aseelliset järjestöt.
Johan Kock 011 pikkuporvarIlIIsta alkuperää ja oli hän saanut sotil!lssivlstyksen palvellen Suomen vanhassa armeijassa.

•

Erosi siitä kllpteenln I!Irvolla. Työväenliikkeessä häntä ei
tunnettu. KockiIla lienee ollut joitakin suhteita venäläisIIn
vallankumouksellisIIn, mutta mihinkään puolu eeseen ei hän
tiettävästi kuulunut. *) Hänellä 011 aatteellisia hllrrastuksla. Hän
oli innokas pasif isU ja puhui kernaasti ~auhanMtteesta. Hän
harrasti myös ralttlutta ja puhui siitä jo ensimmäisissä jullstukslssaan. Hä n 011 kiihkeä prostltutslonin vastustaja. ja
näyttää p itä neen mahdollisena sen lopettamista porvarilli sessa yhteiskunna ssa. Järjestyspäällikkönä hän julistikln sen
lakkautetuksl. Lyhylmmin häntä voisi karakterlsolda llatteelliseksl anllrkl sti ks l.
Tällainen oli sIIs se mies. joka kesken suurlakkOll tuU
Helsingin kansalllskaartln ja sitten Suomen punakaarti n päälliköksi. Tässä toimessa osoitti hän huomattavaa järjestelykykyä ja 011 hänen eSllntymlsensä sotilaallisen reipasta. Tämän takia saavutti hän suuren suos ion . jota työväen lehtien
ja julklllsujen vaIkutu ksesta levitettiin ympärI mllan.
Kun punakaartit suurlakon jälkeen säilytettIIn ja nIIlle asetettf ln koko maata käsittävä iohto. tuli Kocklsta Suomen punaka ll rtlen päällikkö. Säiintöjensä mukalln olivat ka a rtlt sosdem . puolueen johdonlllalsinll toimivIa jouk kojärjestöjä, joiden oli mä ärä pitää järjestystä Ja muutenkin turvata työväen
mielenosoituksia ja multe joukkoliikkeitä, suurlllkkoakln.
jonka varalta yhä valmistuttiIn eduskuntauudistuksen läpiviemiseksI. Muttll vallankumoukseJliseOll aikana ei työläisten harrastus voinut pysyä näin suppeissa puitteissa, veen
pitivät punllkaartlla lset varsin yleisenä tehtävänään val mistautua vallankumoukst"lIiseen taIsteluun tsarlsmla ja Suomen
porva rIstoa vastllan. He olivat sotilaallisesti järjestyneet je
pitivät a hkerasti marsslha rjoituks!e. Komentajlna 0 11 hajo i~
tettujen suomalaisten pataljoo nien aHupseerelta. Rselta 011
pun a kaartilaisilla varsin vähän . ei kä sosdem. puolue lIselta!!.utk~an tehtäväkseen punakaartin aseistllmlstll.
") H!nen mul sUlnpanolstaan ktly selvIlle tuon yhteyden ollee n soslZlIlvaHankumoukselJlsHn - 101m.
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Helsingissä ja sen edustalla olevassa Via porin linnoituksessa, samoin kuin laivastossa harjoittivat venäläiset vallankumouspuolueet propagandaa, valmistaen kapinaa. Näissä
puuhissa 011 suomalaisiakin mukana. Niinpä oli allekirjoittanut sosdem puoluehallinnon edustajana VIaporin kapinaa
valmistavassa komiteassa, jonka kokouksissa oli mukana
myöskin kapteeni Kock. Hän piti lähinnä yhteyttä kapteeni
Cyonln (Zionln) kanssa, joka oli komitean jäsen, mutta
kapinan puhjettua jättäytyi yhä enemmän syrjään ja maasta
paettnaan luisui sltten ·lopulta, Lokakuun vallankumouksen
v. 1917 jälkeen, vastavallankumouksellisten leiriin. Viaporin
kapinan aikana kuului hän eserräin puolueeseen.
Vlaporin kapinaa ja kapteeni Kockin osallisuutta siihen
en . nyt tässä yhteydessä lähde selostamaan. Siltä ilmestyy
Karjalan Tieteellisen Tutkimus-Instituutin toimittama kirja,
jossa myös käsitellään kapteeni Kockln toimintaa. SIInä ei
kuitenkaar> lähemmin karakterisoida kapteeni Kockia poliittisena henkilönä. Hänen luonnekuvaansa valllisevat lähemmin Instituutin äskettäin haltuunsa saamat k~pteeni Kockln
jälkeensä jättämät paperit. Esitän tässä nIIstä yhden pienen
näytteen.
• lO/XI-19lO_
Haapalainen
Kohta Viaporin tapahtumain jälkeen Eero Haapalainen
oli tullut minun kotiini juttelemaan minun vaimoni kanssa
minusta. Mm. hän 011 sanonut tietävänsä minun olinpaikkani, vaikka minä olen vakuutettu siitä, että hän sillä kertaa
kun hän meillä oli käynyt, ei voinut tietää sitä. Minusta
melkein tuntuu siltä, että Puoluehallinnon jäsenet ja muut
johtavat mIehet "Puolueen ja Isänmaan menestystä" sllmäl·
läpltäen miettivät keinoja millä minut tehtäisiin vaarattoma ksi. Ja sitten kun nämä herrat ja herrattaret saivat tietää minun olinpaikkani ja aikeeni jättää Suomen, kiiruhtivat
he lähtöänl sillä että lähettivät F\ku Rissasen minulle tuom aan neljäsataaseitsemänkymmentä (470) markkall vaatetusavuksi ja matkaraholksi. Tietysti tämä raha sinään 011
minulle jonkinlaisena apuna, mutta sen antajia minä en
voi pitää hyväntekijöinänl, kun minä (varmasti käsitän) melkein tiedän että he olisivat, jos helliä vain olisi uskaJlusti!l
riittänyt, jättäneet minut poliiSin haltuun. He näet kovin
pelkäsivät että minä muka jäisin Helsinkiin jatkamaan alulle
pantuja rettelöitä.
Johan Kock"
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Tämän selitykseksi muutama Sana. Kuten nä kyy, 0][ Koekiila sellainen käsitys, että sosdem puoluehlllllnnon jäsenet
häntä vainosivat, mikä mania oli kaikkea perustetta vailla . f\merikkaan sii rryttyään joutui Kock kyllä, mielipiteittensä j a eräiden

seikkailuluontoisten otteittensa ta k ia, rls~jrritaa n sikäläisen sosia listipuolueen suomalaisen järjestön kanssa. Häntä pitivät

varsin laajat vallankumouksellisten työläisten piirit ihailtavana

vallanku m oukselll sena.

Työväenliikkeen

oikeistolaisten, kes-

kuudessa lienee ol lut käsityksiä, että hän oli vaa rallinen seikkai lija . F\Sialllsestl hän ei ollut kumpaakaan. Loppuvuotensa
vietti hän farmari na f\m erika ssa . Kuoli maallmansodan alus ·
sa v. 1914.
Nyt voin lähteä kertomaan, min kälaIne n se hänen pakonsa
Suomesta v. 1906 todel lisuudessa oli. Kock in asiaklrjas~a
mainittu f\ ku Rissane n 011 työläisylioppillls, joka ennen \'.1 905
011 vallankumoukse ll isissa hommissa, saaden m.m. aineellista
ki!llnnatusta porvarillisilta aktlvisteilta. Hänk in sii rtyi sitten
f\me rikkat'ln, jossa on eSiintynyt oikeistolaisena sos ialistina
painuen .. porvarJlllste n
ja välillä synd ika listr na, lopuksi
leiriin.
Kapteeni Kock mainitse e ensIksi, että Vlaporin tapahtu main
jälkee n m inä olin tullut hä nen kotiinsa juttelemaan Kockin
vaimon kanssa hän en miehestään ja olin kerton ut tietäväni
Kockin olinpaikan. vaikka .ml nä olen vakuutettu siitä, että
hän ( Haapalainen) sillä kertaa ku n hän meillä 011 käynyt, ei
voinut tietää sitä". Kuitenkin asia o n tode llJsuu dessa näin: Kun
Helsin gin punakaartin le irille Ves!1innatornln mäelle. jossl!l
punakaartimme sijaitsi. tuli tIeto Via porin kapinan kuklst umise s ~
ta. menetti kaptee ni Kock kokonaa n voima nsa. Hänen hermostonsa 011 nii n pil alla. ettei mies päässyt om in volminsa liik keelle. Kun meIdän oli lelrlpaikaltamme hajaannuttava ja
saatava Kock turvaan, kul ieti mme häntä kainaloista taluttaen
Siltasaarella Helsingissä SIrkuskatu Lssä olevaan Eva Juurl~
oj a n kollhvilaan. Silloin oli jo Iltapime ä. Eva keitti me ille kahvia ja söimme voileipiä, jonka jä lkeen pimeäss ä läksimme
viemään Kocki n turvallisempaa n pal kkaan . Kuljetlmme hän et
Hels in gin työväenyhdistyksen talon vieressä Yrj ön kadulla ole·
vaan kivitaloon, se n neljä ntee n kerrokseen, jossa asui maalari
Hjort ja jonka lIS unn ossa jo aikaise mmin oli mm e p itäneet
Venä jältä tulleita vallankumouksellis ia to im itsijoita . Täällä
kapteeni Kock sitten 011 tov. Hjortln hoidossa useita päIvIä; en
kuitenkaan enää tarkkaan muista kuinkll kauClln, mutta väh in~
tään yhden viikon ajan. Sinä aik a na koetimme saada Kock in
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hermostoa kuntoon, ni in että voisi ajatella hänen pa koa nsa
kaupunglstll .
Mietimme keinoja, miten Kockln paon järjestäislmme. Nousi
myöskin kysymys. että olisi hänen vaimollensa Saatava sana
Kockin kotiin PunavuorenkaduHa Kock'in viimeisistä vaiheista,
niin että vaimo voisi olla rauhallinen miehensä kohtalosta.
Sen vuoksi allekirjoittanut, tuntien persoonallisesti Kockin
vaimon, -olin käynyt heillä useita kertoja jo alkaisemmi n,meni hänen puhelllensa ja selitti, että kapteeni Kock on toistaiseksi turvassa. Näinollen siis tiesin Kockin silloisen olinpaikan ja voin siitä antaa varmat tiedot Kockin vaimolle. Nyt
en kuitenkaan enää muista, olinko Kockin kotona hänen
Itsensä suostumuksella tai ilmoitimmeko Kockille, että olemme hänen vaimonsa luona käyneetkään.
Mietimme monia keinoja, jolta voisimme käyttää Kock'in
kuljettamiseksl kaupungista. Yksi toisensa jälkeen näistä
keinoista tuli hyljä tyksl. Suunnittellmme esim . Kockin hienoksi herraksi, joka matkustaisi junalla pois joko H ankoon
tai Turkuun. Sitävarten hankimme hä nelle ensiluokkaisen
vaatetuksen silinterihattuineen ja bonjoureinee n. Mutta mitään
hienoa herraa hänestä ei saatu tekemälläkään. Sitä paitsi
hänen hermostumisensa olisi hänet IImiantllnut. Kerran sitten
esitti allekirjoittanut, että tehdään Kockista Isvossikka, pannaan hänet kusklpukiJle ajamaan hevosta ja siten salldaan
ulos kaupung ista, jonka kaikilla teJllä olivllt kasakkapatrullit
ja poliisit vartio!na. Työväenyhdistyksen talonmies harjoitti
samalla m yöskin ajurin cm mattia. Pyysimme häneltä lainaksi
ajurin kauhte:nan, hatun y.m. aiurin pukuun kuuluvia kapineita. Kun Kock puettiln ajurlksi, tuli hänestä aivan "oikea
isvosslkka". Kukaan ei olisi voinut häntä tuntea ent. crmeija n
kapteeniksi. Suunnitelman! sai ykSimielisen kannatuksen
paon järjestelyssä. Sen mukaan piti Kock'ln läh teä ajurina
kyyditsemään Rku Rissasta sekä Ida. Rhlstedtia Seurasa.1!Iren
rantaan, josta hänet saatettaisiin merelle ja Tukholmaan. Rissasen piti näytellä huma laIsta ylioppilasta ja sitä varten hänellä
tuli 01121 ylioppilashattu takaraivoIla päässä, ja Idan piti esiintyä hänen naisena 1!l n.
F\lIeklrjoittllneella ei myöskään ollut mahdollisuuksia kaupun gissa oleskella, sillä pelkäsin kiinnijoutumista. Samoin oli
laita myös inSinööri F\lanteen. Yhdessä päätimme lähteä
Helsingistä samaan aikaan kuIn kapteeni Kock'kln. Meidän
matkamme kulki Kuopion lähelle, Suonenjoelle, jossa tiesimme saavamme toistaiseksi olInpaikan F\llInteen morsiamen
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kotona. Sen vuoksi en ollut henkilökohtaisesti läsnä tilaisuudessa, kun Kock ajurina läksi kaupungista. Mutta jälkeenpäin Rissanen kertoi, että yhteisen suunnitelmamme mukaan
toimittiin. Työväenyhdistyksen talon mie heltä saatiin hevonen,
rattaat ja ajurlnpuku. johon Kock puettUn ja pa ntii n eräänä
iltana ajurin pukille RISSasen es iintyessä hyvällä tuulella olevana ylioppIlaana Id ansa kanssll. Kun 011 ajettu Töölön tietä,
joka vie Seurasaaren rantaan, oli Kock ol[ut hyvin hermostunut, Rissasen oli pitänyt vähän väliä ärjyä hänelle, että ajaisi
tasaisesti ja Istuisi pukilJaan rlluhallisesti. L opulta päästiin
poliisien ja kasakkapatrulllen sivu onnellisesti rantaan, jossa
oli valmiina moottori-vene. Saatutlan selville, että moottorivene on häntä varten, 011 Kock jättänyt kyydittävänsä edes
heil le hyvästlä tai kiitosta sanomatta .
Kockin pakoa olivat olleet järjestämässä myöski n Hel singIn
aktivistit, joiden kanssa piti yhteyttä K. G. K. Nyman ja nähtävästi myös Karl Viik. H erman Gummerus näet kirjassaan
.. f\ktiva Kämpar"*) mainitsee, että heillä 011 keskusteluja Kockln
Suomesta poistumisesta ja että he tulivat lopulta päätökseen:
On edullisempaa Kockin maasta poistuminen, eikä ole heille
mitään hyötyä Kodin joutumisesta po liisin käsiin, jonka
vuoksi autetaa n hänen pakolllnsa. Näinollen arvelen, että juuri
Helsingin aktivistien toimesta oli järjestetty Kockin merlmlltka
Tukholmaan.
Alussa esittämässämme Kockin allekirjoittamassa asiaklr·
jassa mainltean, että sosdem. puoluehalJi nnon jäsenet ja
muut johtavat miehet " puolueen ja isänmllan menestystä"
Silmälläpitäen olisivat miettin eet keinoja muka hänen vaarattomaksi tekemistään va rten.
Tämä Kockln puhe on
enemmän kuin hämmästyttävä. Edellä olevast a näet jo
selviää, että sosdem puolueh allinnon jäsenet ja . m uut johteVllt mi ehet- tarkolUivat yksinomaan hänen pelestamistaan
polIIsilta, joka nähtävästi oltsl luovuttlllnut Kqck'ln armeIjan
reservlin kuuluvana sotilaskapteenina sotaoikeuteen, mikä
tietenkin olisi antanut Kockl\1e kuolemantuomion . samoinkuin
annettiin Emelj!!novllle ja K!!hanskllle. Puhetap!! "puolueen
ja isänmaan menestyksestä - , jota Kock käyttää. osoittaa , ·että
Kock tahallaan tahtoo leimata so_s dem puolueh allInnon j äsenet ynnä muut .isänmZlallislksl-, vaikka hänen hyvin piti tietää. että sosdem puoluehallInnon jäsenet oliva t suhtautuml*) Herman Gummerus ",Rktlva Kfmpar
sivu 162.
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sessaan Vlaporin kaplnlllln pitäneet silmämäliriinään yksin '"

omaan puolueen etua, koettivpt säilyttää sen iegaa lisulJden ..
samalla antaen tukea vallankumoukse ll iselle toiminnalle, nIIn
paljon kuin se Ilman ilmeistä puolueen vaarllntllmlsta, josta..
ei olisi odotettavaa etuI!I, olisi mahdoll ista.

Kapteeni Kock kirjoittaa, että .. sitten kun nämä herrat ja.
herra ltaret saiVat tietää minun olInpaikkani jll aikeeni jät·.
tä ä Suomen, kiiruhtivat he lähtöä nl sillä, että lähettivät f\ku-

Rissasen minulle tuoma!!n neljäsataa seitsemänkymmentä
markkäa vallletusavuksi ja matkarahOlksi-, M iSlää n herroista •.
vielä vähemmin herrattarlsta ei voinut olla puhetta, sillä Kockin
auttajina esJlntylvät allekirjoittaneen ohella K. G. K. Nyman ..

Aku Rissanen, Severi I\lanne ym. Näi stä vain viimemainItuIla
011 InsinööriUtteli, toiste n olIesslI, kuten alleklrjoittlln utk in,
vain tOimittajia y.m.S. Sosdem puoluehallinnan jäsene t, tov ...
Slrolaå lukuunottamattll, olivat kalllkl työmiehiä. Kockin,
ollnpalkkll Helsingissä 011 alunperin näille henkilöille tunnettu,
ja heidän suunnitelmllnsa kuului Kockln maa sta pois saaml- ·
nen. En enää muista, mistä Rissanen sai Koek'in mainitse·
mat neljäsataa seitsemänkymmentä markkaa, jotka hänelle :
annettiin matkarahoiksl . Katson hänen puheensa tarkoituk- ·
sesta, joka muka meillä oli rahoja hänelle lIntaessa matkaa
varten, sekä myöskin hänen väitöksensä, että olisimme jättä·
neet hänet poliiSin haltuun, jos meillä vain olisi uskallustllrllttänyt,mltä törkeimmäkslsolvaukseksl,jota e(l"lme olisi pitä neet ·
Kockin puolelta mitenkään mahdollisena, ellei hänen omakätlnen alleklrioltuksensa olisi tod istamassa kyseessä olevassa asia-paperissa hänen juuri tarkoittaneen solvata meitä-autta jtaan.
Että Kock ei ollut tälllllslssa mleltdssä Helsingistä Tukhol- ·
maan päästyänsä, vaan että hän on hautonul niitä myöhemmin, vasta v. 1910, näkyy siltä. että hän syyskuulla 1906 klr-joltti allekirjoittaneelle Tukholmasta ja pyysi, että minä tulisin
heti hänen luoksenSi!l: Tukholmaan ne uvottelemaan yhdessä
venäläisten vallankumouksellisten kllnssa muka kapinan uudel- ·
leen järjestämisestä. Tämän Kockin kirjeen Sllln Ouluun,
jonne olin Seinäjoelta mZltkustanut Ou lussa pidettävään S~o
men sosdem puoluee n edustajakekoukseen. Heti kun kokous
011 päättynyt, matkustlnkln OUJustll Turun kautta Tukholmaan
tavataksenl kapteeni Kockia. Kukllan . tovereistani, mikäli
muistan, ei tiennyt tästä mi!ltkastanl, sillä pidin sen niin kons·
plratiivrsena. Si!lavuttuenl Tukholmaan tapasin heti laiVllrllnnllssa Hinke Bergegrenln, vasemmistolaisten t:onnetun johtajan. Ensi Iyöksensä kysyi Hinke minulta:·

139

- Onkohan se Kock hu ll u?
- Miten niin , minä. juuri olen tä n ne matku sta nut tavataksenl kapteeni Kockin, sanoin minä.
- Hän matkusti eilen GöteborgIIn. sieltä kautta lähteäksensä f\m erlkkaan, selitti Hlnke ja alkoi kertoa kuink~ Kock
hänen kanssaan kadulla li ikkuessaan ol i kaiki ssa naisissa ollut
näkevlnänsä prostttueerattuja ja kuinka hän oli vaatinut Hln·
keä aloitla maan taistelun prostitutlota vastaan, sillä muussa
tapauksessa koko Ru.otsl n kansa joutu u turmioon. Kun KOC K
näi ssä vältteissään oli ollut innokas, oli tov. Bergegren lopulta
tullut sel laiseen käysltykseen Kockista, ettei tämä olisi aivan
normaali.
Olin tehnyt · Tukholmaan turhan matkan. En ymmärtänyt
enää koko Kockla, enkä tajunnut miksi hän ei malttanut minua
odottaa Tukholmassa,-jossa hänellä ei ollut Bergegrenlri tur·
vissa mitään hätää, - vaikka oli nimenomaan minua pyytänyt
sinne tulemaan tärkeiden neuvottelujen vuoksi. Tunsin olevani
nolossa asemassa enkä katsonut viisaaksi edes Bergegrenille
selittää, mitä varten olin tull ut Kockia tapaalT'aan. Ensimmäisessä Suomeen lähtevässä laivassa näinollen palasin siis
takaisin.
Lopuksi mai nltse n, että tultuani Helsinkiin ja alkaessllOi työni
"Työmiehen- toimituksessa, sain haasteen HelSingin raastuvon·
oike uteen, jossa kanneviskaali syytti minua Vi a porin kapinan
aikana Mäkkylän dynamuttlkeliarin ryöstön järjestämisestä.
Poliisikuulusteluissa olivat eräs Kari sekä Suomi, molemmat
vangittuina ellen väärin mu ista , kapinaan osallisuudesta, syyttäneet minua. että olin punakaartilaisia komentanut tuon
dynamiittlkel!arln ryöstöön. Oikeusistunnossa kumpikin todistaja kuitenkin ilm oitti Ilmiantonsa perättömäksi sekä että he
eivät minua edes tunnekaanl Kun oikeuden puheenjohtaja
kysy i, mitä v3rten he ovat polilslku ulustelussa kertone et siten
kuin poliisipöytäkirjoissa on esitetty, vastasi kumpikin että
kun poliisin teki mieli kuunnella juttuja, ni in he huvlksensa
tuolla ista kertoivat.
Kannevr skaalln , todistusten puutteessa minua vastaan, 011
luovuttava kanteestaan, joten juttu minua vastaan raukesi ja
pää sin sIten vapaalle jalalle, eikä muita syytöksiä Via porin
kapinan johdosta enää minu a vastaan eSitetty.
Petroskoissa 25/ XII-1934.
Eero Haapalainen .
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IV. SUOMALAISTEN PUNAPAKOLAISTEN
TOIMINNOISTA NEUVOSTOJEN MAASSA

Suomalaisten pakolaisten sijoittaminen
Muromin kaupunkiin ja heidän
toimintansa siellä
Kesä 1918 kului suurelta osalta Suomesta paennelta punikkeja ilman suunnitelmallista toimintaa. Monella oli se ajatus~
että täällä Venäjällä olo oli tilapäistä ja olot hyvinkin pian

muuttu isi vat sellaiSiksi, että pian -: jo seuraavana syksynä
monien mielestä - jouduttaisiin lähtemään takaisin Suomeen.
Kun SKP 0\1 elok uussa 1918 perustettu, käytiin suunnitelmallisemmin järjestämään pakolaisten sijOittamista ja tuotannollista toimintaa. SKP:n KK:n yhteyteen perustettiin Teollisuuskomitea, mikä kävi suunnittelemaan tuotannon järjestä-

mistä pakolaisten voimilla eri tahoilla Venäjää. Erääksi sellaiseksi paikaksi tuli valituksi Muromin kaupunki, joka on
Venäjän vanhimpia kaupunke)a ja sijaitsee Moskovan ja Kasanin keskivälillä kolmen rautatien yhtymäkohdassa Oka ·joen
vasemmalla rannalla, joka sillä kohtaa on korkea, seudulla,
jossa ennen vanhaan Castrenin y.rn. tutkljatn mukaan on
asunut suomensukuinen kansa, muromalalset, joka on sukupuuttoon kuollut tai ympäristön asujamlstoon sulautunut_
Kaupunki on pieni: asukkaita toistakymmentä tuhatta.
Miksi juuri tämä pikkarainen kaupunki tult valituksi pakolaistemme sljolttamispaikaksi heidän yrittäessään tuolantcon
osallistumalla osallistua Neuvosto·Venäjän sosialistiseen ra kennustyöhön? Siihen ei mielestäni ollut mitään yksinään ehdottomasti ratkaisevaa syytä.
Teollisuuskomitea teki mielestäni yleensäkin sen erehdyksen, ettei paikanetsijäin muk!!an antanut venäläistä toveria.
joka olisi perusteellisemmin tuntenut Venäjän ja sen olot sekä
kunnollisesti taltanut maan kieltä'. Niinpä meid'ä n ollessamme
Murornissa saapui sinne eräs, maatilaa pakc:)~aisten sljoitta-
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mlsta varten etsivä komitea, jonka yhtenä jäsenenä 011 viipurilainen Tervaskanto-tolsla en enää muista. O loja tuntemattomina ja kleltätaltamattomina eivät he olleet selvillä,
mihin päin olisi pitänyt lähteä, ja siksi he kuukauslkauptllla
makallivat Murom lssa. En tiedä, mitä he lienevät raporttee ·
raiHeet työstä Pietariin, mu tta todellisuudessa sitä ei ensinkään näkynyt.
Muromin homma.!!n ryhdyttäessä oli tehty samanlainen virhe.
Homman johtoon oli mää rätty m eta llimies Yrjö Oksanen,
joka ei ensinkään osannut venäjän kie ltä eikä Venäjän oloista
tiennyt hölkäsen pölähtävää, ja hänelle _selkära ngaks'-, kuten lähtiessämme sanottiin, 011 määrätty minut, joka hiukan
osasin venäjänkieltä ja myöskin Venäjän oloista tiesin vähän_
Korkeimmasta kansantalousneuvostosta, jossa silloin toimi
sihteerinä tov. Shottman, saimme hänen toimestaan paperin,
loka oikeutti meidät, pakolaisten haltuun ottamaan, mistä vain
tapaislmme tehtaan, joka ei ollut käynnissä , ja seUalsitlhan
sIIhen aikaan Venäjällä 011 leg io. Valinnan varaa oli sIIs
kylli ksI. Pa ha vain oli , ettemme ti en neet, missä päin minkin' ",Isla tehtalttl oli , tai keneltä sen voisi sa",da tietää. Saimme
luette!:>n sellaisista tehtaIsta, mutta antaja ei tiennyt tarkemmin , m!ll aisla ne olivat ja missä kun no sStl.
Klertelim m e Moskovan ympäristöä aina Nlzhni-Novgorodlin
asti, missä jo aikoi tuntu.!! rlnt.!!m.!!n vaikutus. Hyvistä ptlpereist.!!mme huolimatta emme yöllä kun sinne tulimme, saa neet mistään yösijllltl, siellä kaIkki ptllkat olivat täynnä haavoittuneita. N äi mme koko joukon jouten selsovltl tehtaita, mutta
.emme sopivaa. Mikä oli Illan suuri pakolaiste n voimille,
millä 011 iokln muu vika.
Päädyimme Vladimlrin läänin kansantalousneuvostoon.
Sieltä neuvottiin meitä lähtemään Muromiin. mistä löysImmekin Oka-joen k.!!ltaalta pienen valimon, jok.!! ei ollut vielä
tl:äysln valmis ja josta arvelimme verraten vähällä valvalltl
-saatavan selitlisen, että siinä voisi käydä vtllmlstamaan rautatlevaunujen jarrujtl ja pIenempiä mlll.!!talouskonelta, JOIta tehdas 011 suunniteltu valmlstamtltln ja joista oli kova puute
Ven äjäll ä silloin. Tehd as hyväksyttIIn ja sille tlnnettlin nimeksi
• Tarmo· .
.. Käytiin hankklm.!!an työvolm.!!a tehttlan kor jaa mista jtl Il!Il!I~e ntamls ta varten. F\luksi -lokakuussa 1918 - lähtl Pietarista
,muktl.!!mme 6-8 henkeä valmistelemaan olojtl sellaisIksi,
.että suurempi joukko volsl ·stlapua. Joukosstl oli tov. Kulo<ffitla, josta tuli varastonhoitaja. TaloudenhoItajaksi ja k onttorl-
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päälliköksi tarjoutui sittemmin Suomeen mennyt Juho Vuo-

risto, jonka arvelimme sii hen toimeen soveltuvan, hän kun

Suo nessa 0 11 osuustoiminta-alalla ja tärkeissä ammattijärjestön tehtävissä perehtynyt järjestelyasio ihin.

Tehtaan insinööriksi otettiin läänin talousneuvostossa työs-

kentel evä insinööri Larlonov, jonka vävy 011 Muromin ujesdln kansantalousneu voston johtaja. ja siten saimme suhteet
kan santaloudel lisiin hallintoelimIIn. Ha lli nnon puheenjohtajakSi määrättIIn edellä mainittu Oksa~en ja jäseneksi, rahas-

tonhoJtajaksl ja tavaraln hllnkkijaksl minut, sekä myöhemmin
lisäjäseneksI metallityöläinen tov. Raitanen, joka lähetettIIn

joillekin asioille Moskovaan. missä hän oleIlIkin enimmät
ajat. Oksaselle lInnettlln ratkalseVlI johtovalta ja me toiset
hallinnon jäsenet olimme vain .neuvonantajla".
Rahoja annettiin Moskovasta 2 1/ 2 miljoonaa ruplaa - en
tiedä, miten $:uurta summea se vastaisi nykyisen rahanllrvon
muka an - ja sl!lmalla annettiin ohje, etten saa nut niitä kenenkään toisen hoidettavaksi luovuttaa, mutta kassakirjanpito
jäi konttorin asiaksi. Rahat sijoltin vaItIopankin Muromln
osastoon. Määräys, että minun oli hoidettava rahat. vaikka
konttori hoiti kusakirjanpldon, ol i syöstä minut allikkoon.
Kun minä, muistaakseni helmikuussa 1919, sl!llrastuln -lääkäri sonol sen aiheutuneen liikarasttuksesta - ja myöhemmin
jouduin sairal!lll!lan Vll!ldlmlrlin jl!l kassa joutui Vuoriston haltuun , niin tämä, josta m i nä vähitellen olen saanut sen käsityksen - niin kelpo m iehenä ku In häntä Suomessl!l pldlnklnettä hän sittenkin on ketju, ilmoitti että kassasta muka puuttui 24.000 rpl . Va sta sitten, kun sl!llraalasta päästyäni vaadin
kir janp itoa tarkastettavakseni. hän tunnusti, että hän Itse oli
jättänyt kirjoihin vlemättä mainitun summl!ln, mikä 011 osuuskauppllan maksettu. L1enekö hänellä ollut aikomuksena
kavaltda mainittu summa ja panna syy minun nlskollleni.
jonka p ikaisesta kuolemastl!l hän tun tui olleen Vllrma, vei oliko
se hänen puoleltaan erehdys, en voi vl!lrmastl sanOI!l, mutta
joka tapauksessa asia selvisi, kun hänen virheensä oikaistiin.
Oksasen valinte. tehdashomman johtoon ja ratkaisevan vallan antaminen hänelle. 011 virhe, mikä kyllä myöhemmin
oikaistlln. mutta se 011 jo myöhäistä . Hän ei ottanut tuotannon pl k:aisesti käyntiin Sl\.!mtla kyllin tarmokkaasti ohjatakseen.
Tos!n tehtaan korjaus· ja lisä rakennustyöt pantiin
ripeästi käyntIIn , mutta sittenkin etutIlalle asetettiin muhkean
klubitalon rakentllmlnen ja komean konttorin hommaamlnen
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- konttorItn hän hankitutti esim. sellaisen las kukoneenkin
jota olisi voinut sähkölJäk in käyttää, jos kaupungissa olisi sä h·
köä ollut. Tällaislsslll hommissa olisi pitänyt o lla a ina kin
hiukan vaatimattoma mpi ja kIInnittää päähuomio tehtaan
pian käyntiin sa am iseen, tuotanto:::.n, tuotte ide n va lm istamiseen.
,
Samoin täytyy mielestäni erehdyksenä pitää sitäkin, että.
tehtaan insinööriksi otettiin sen entinen omistaja. Hän ei
uskonut vallankumouksen lopulliseen voittoon ja hartaasH
odotteli sitä aik aa, jolloin hän ja muut tehtailijat saisivat teh·
taat taas omikseen. Siksi hän kiihkeästi kjinnatti kalkkia tehtaan laa jennus- ja täydentämi s hommia, tehokkaasti ja suurella menestyksellä avusti raaka-aineiden, työvälineiden y.m.s.
hankintaa, mutta hänkään ei pitänyt tärkeänä, että tehdas.
olisi pian a lkanut valmlsbla kipeästi tarvittuja tavaroita, että
tuotanto olisi salltu käyntiin .
Seuraus näistä tässä ma inituista ja muista e rehdykslstä ja;
virheistä 011 säällttävä: Vaikka työvoimaa vähitelle n slJeput
yhä lisää, nIIn että sitä lopulta muistaakseni ol i 169 henkeäjoukossa tosin lapslakin ja nai sia - ja vaikka klubi talo, jota
varten oli saatu korjattavaksi jonk un ruhtinaan entinen talo,
mikä olosuhteisiin jll aikaan katsoen korjattiin ja varustettiin.
suurelIIsestI, samoin kuin konttorikln, saatiinkin kuntoon, ei
Itse tehtaan kuntoon ja käyntiin saanti edistynyt niin nopeasti.
Siksi kävikin niin, että kun muistaakseni toukokuusse 1319'
Muromln suomalaiset - paria henkilöä ja minull salrlllllasSll
olevaa ottamatta lukuun - mobllisoitlln PietariIn, ei tehdas
olkeastlllln vielä ollut ehtinyt varsinaiseen kä}'ntlin päästä.
Se 011 kyllä alven viime päivinä jokseenkin valmiiksi seatu ja
kokeiltIIn, miten se toimisi , mutta varslnalstll tuotantoa ei
ehditty lIlottM. Joukko tupllkkaporokuppeja, erimalilsia, y.m.s~
pikku rlhkemaa, jolta oli valettu, jotta olisi nähty, miten valaminen ornlstuu, olivat oikeastaan ai noat valmiit tuotteet, jolta
tehdas ehti v.almlstlJlI. Mobllisointihetkellä se oli jo nIIn valmis, että tuotanto olisi voinut alkaa, kun kivihiiltä, koksllJ ..
raaka'alnetta, työviilineltä, koneita, jopa melkoisen suurle
tllaukslakin odotetuIlIe tuotteille 011 olemasse.
En tiedä, mihin tehdasta on voitu käyttää sen jälkee~, kun
suomalelset poistuiva t Muromlsta. Tehtaan palkalllJ 011 eräs:
Vika . jota ei aavlsteUu silloin, kun se valittiin. Kun Oka,
keväisin tulvii, ja sitä se tekee niin voimakkaasti, että se palkotellen lalJjenee seitsemän kilometrin ievylseksi, niin uhkea
vesi tullll tehtalJseen lIstl.
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Hankinta oli mIelestäni tehtaan vahvin puoli. NIIn valkeata
kuin tavaran hankinta sIIhen aikaan olikin, hankittiin tehtaalle runsaasti kaikenlaista. Niinpä hommattiin 10 tuhatta
puutaa kIVihiiltä, millä niin plkkanen tehdas olisi voInut
alkuun päästä, va rs inkin kun .en nestäänkin oli hiiltä ja koksla,
jolta tehtaan entinen omistaja 011 maah8n piiloon haudannut.
Muistaakseni hankittIIn myöskin uusi höyrykattila. SamoInsaatiIn melko runsas määrä hyviä ulkolal sia puu- ja rautasahoja, villoja ja jos jonkinlaisia työvälineitä, joita Interventio·
nit o1ivat f\rkangellin jättäneet, kun heidän täytyi sieltä lähteä.
Hankittii n myöskin useita hyviä hevosia sekä yksi mitä tö n,
joka lihotettiin ja syötiin, kun lihan saan ti alkoi käydä hyvin
valkeaksi. f\luksl saikin paikkakunnalla runsaasti halvalla
elintarpeIta. NJlnpä syyskuussa 1918 "sekakala m, johon sisältyI lahnoja, haukia, sllkoja,ja sterl ettejä , maksoi vaIn 2 l i 2 rup18.11 naula, samoin tavallinen liha ja sianlih!:! 3 1/ 2 ruplaa.
Tehtaan väestön tarpeeksi hankittiin Moskovasta 150 pukua,
joista Pietarin suomalaIsille luovutettIIn 25, sekä myöskin 50
puolipalttoa ja hyvät turkisnahat kaikille halulIisilIe. Tehtaan
väestön tarpeita t.yYdyttämään perustettiin oma osuuskunta ja
ruokala. Samoi n oli oma lääkäri ja sairaala entisessä luostarissa. SIIhen aikaa n ralvoslvat pIlkkukuume, rokka, es·
panjantautI y.m. kulkutaudit. Olj myöskin omia sikoja
ja lehmiä. Venäjänkielen oppImista varten järjestettIIn kurssit. Oppikirjojen saanti · sitä varten oli !:!Iuksl hankala.
Multa tarpeita varten
hommattlln jo alussa
joukko
suomalaista kirjallisuutta. Kun 011 muutamia kouluikäisIä
lapsia. järjestettiin suomalainen koulu.
Kommunistinen
klubI , joka perustettiin loka- tai marrasku ussa 1918, toimi
vilkkaasti. Se piti kokou ksia ja järjesti ohjelmallIsia yhd essäoloti la isuu ksia.
Nähtävästi olint pahlmm!!t vaikeudet, jolta tekemämme
virheet ja erehdykset aI heuttivat, jo voitetut ja slv uutetut,
k'JO Muromin suomalaiset kutsuttiin PietarIIn ja heidän tehtaansa jäi orvoksi. Tieten kIn ovat ve näl äiset toverit tästä
orpo lapse sta kasvattaneet kukoistavan nuorukaisen.
M. 1\. J\irola.
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V. SUOMEN VALLANKUMOUSLIIKETTÄ
KÄSITTELEVÄÄ KIRJALLISUUTTA

T ov. V. Smirnoff Suomen
vallankumousliikkeen historioitslja,na
Viime vuonna ilmestyi L':!ningrt.ldln aluekustannusliikkeen
julkaisemana tov. Smirnoffin kirjoittama kirja "Suomen vallan-

kumoushistoriasta.

1905, 1917, 1918' ( .. 113 peSOJlIou"oHHoA
siv. 230, hinta rpl. 2:30, kay. kansis-

HCTOPHH cllHHJUIH.ll.HH")

sa 3:70.

Tov. SmirnGlff on jo
jalle. SVT:n kirjassa
Vili porin kapina" on
1905 vallankumouksen

laistiin

ennestään tuttu suomalaiselIekin luki~
"Bolshevikkien toiminta Suomessa ja

hänen laajahko klrjotuksensa "Suomi

punaisena selkäpuolena" ja v. 1933 ju-

~Kommunistissa·

(N2 1-4) klrjotussarja • V. 1917 pu-

nainen syksy Suomessa". F\rvokkainta näissä kirjotuksissa 011

tiedot Venäjän vallankumouksellisten, erikoisesti bolshevikkien
toiminnasta Suomessa vuosisadan alusta asti. Tov. S. tuntee
n ämä asiat paremmin kuin kukaan s'itlä hän oli sen toimin·
nan, samoin kuin suomalaisten ja venäläisten vallankumousasioissa yhtelsloiminnan, keskeisin henkilö. V. 1899 erotettuna
Pietarin yliopistosta ylioppilaiden liikehtimisiin osanottonsa
takia siirtyi hän Suomeen, johon v. 1903 aseUiJi asumaan.
Kun äitinsä oli ruotsalainen, osasi tov. S. myös ruotsInkieltä
ja oppi sittemmin jonkin verran ymmärtämään suomeakin.
Hän sai toimen venäjänkielen lehtorina HelsingIn yliopIstossa
ja oli yliopiston venäläisen kirjaston apulaishoitaja, jossa toimessa oll v. 1918. Kun kirjastonhoitajana oli lehtori Igelström,
jolla myös 011 kumouksellisia sympatioita ja yhteyksiä, etupäässä eserräin kanssa. niin muodostui tämä kirjasto venä·
läisten vallankumouksellisten työskentely- ja kohtauspaikaksI.
Erikoisesti bolshevikkien kohtauspaikka oli tov. Smirnoffln
koti, Elisabetinkadun varrella, jossa - kuten tov. S. tässäkin
kirjassa kertoo - m.m. Lenin v. 1905-06 ensi kerran kohtasi
Suomen sosdem toimihenkilöitä.
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Vaikka omiin kokemuksiin perustuvat muistelmat venäläIslien bolshevikkien toiminnasta Suomessa muodostavetkin eTvokkun osan eslteltävänä olevasta ,kirjasta, ei se suinkaan ole
.uonteeltaan mikään muistelmakirja, vaan asIallinen tutkielma
. sJltä. kuinka Suomesta, tästä plkkuporvarJllisen demokratian
maasta ja • Venäjän vallankumou ksen punaisestlll selkäpuolesta" tuli valkoisen terrOrin fasistinen maa ja yksi IrnperJaJlstlen tärkeimpiä asemIa sodllnvalmlsteluisslll Neuvostoli ittoa
vasta an. Kirjassa kuvataan aluksi tsarism ln politiikka Suomessa vlll1]e vuosisadan . loppupuolella, jolloin se alkoi systemaa"ttl se stl hävittää Suomen autonomiaa, synnyttäen samalla vastaansa sekä porvarillisen "passiivIsen" vasti!lrlnnan että eräl<len po rvarillisten ainesten yritykset järjestää . aktilvlsta- vast arintaa, yksi lö llistä terroria ja laajempaakin aseellista hommaa tsarlstlsia vIrkamiehiä ja koko lsaristlsta komentaa vastaan. Tov. S. kuvi!la, kuinka eräät yksilöt näi stä piireistä joutuIvat tekemään huomattaviakln apupi!l lve lu ksia venäläisille
vallankumouksellisIIle, m.m. bolshevlkellJe kIrjallisuuden, henkilö iden ji!l aseltten kuljetuksen alalla, valmist21mlllli!l näille
t yöskentelytilaisuuksia Suomessa, auttamalla niitä sotilas- y.m.
propagandassa yms. Erikoisen kiinnostavia ovat kuvaukset
1. e n i n i n käynneistä Suomessa, jossa hän aika ajoittain asui
ja työskenteli. Kuten tiedämme, koskevat Len inin klrjotukset
Suomen kysymyksestä käänteentekeviä kohtia Suomen historiassa tällä vuosisadalla. Hän seu rasi tarkoin Suomen kysymyksiä ja jo . Iskrassa- on julalstuna useita klrjotuks ia, m.m ,
"tov_ Smirnoffin Helsingin kirjeet, joiden kautta Suomen kysymystä tehtiin tunnetuksi venäläisille vallankumouksellisIIle.
Laajasti kuvataan vallankumouksell iset liikkeet Suomessa
11.905-07 ja yhteistoiminta suomailliste n sosialidemokraattien
;a bolshevikiken kesken. Tov. Smlrnoff arvostelee terävästi
Suo men Sosia lidemokratian puutteita ja virheitä. Vähemmän
<on kirjassa kerrottu taantumu sajan toiminnasta, mutta sitä
-enemmän vuod elta 1917, varsinkin .punaisesta syksystä", joka
Suomessa päättyi sosdem puolueen häpeälllseen peräytymi-seen val la notosta. Kirjassa kuvataan tov. Stalinin osuus
lhänen pyrkimyksissään auttaa Suomen sosla1idemokn~t1aa
täyttämään vallankumouksell ise n velvollisuutensa. li Itteenä on
tov. Stalin In puhe Suome n sosdem puoluekokouksessa marn sk. 1917 sekä hänen lausuntonsa Neuvostojen ·Keskus-Tolmeenpanevan Komitean kokouksessa 4.1.18 (22.12.17) jossa
!hän julisti Neuvostoh allituksen vahvistAneen Suomen valtlolll$en itsenäiswde n sekä samalla arvosteli sitä, kuinka .suoma-
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lalset SositllidemokratlUt vain päättävä Isyyden puutteen ja. käsittämättömän arkamalsuuden takia eivät ryhtyneet ratkaiseviin askeleisiin temmataksei!n vallitsevan porvariston käsistä
oman riippumattomuutensa-.
Kirjassa on myös julalstu maa llsk. 1 p:n 1918 sopimus punaisen Suomen vallankumoushallituksen, Kansanvaltuuskunnan,ja Neuvosto-Venäjän K.!linsan komlssearlen Neuvoston kesken _ystävyyden ja veljeyden lujittamiseksi näiden vapaiden
tasavaltain kesken·. Liitteenä on myös SKP:n KK:n UB:n teesit
Suomen vallankumouksen 15 vuotlspäiväksl.
Suurimpana puutteen tl tov. Smir~offin kirjassa on yhteiskunnallisten olojen ja luokkasuh teide n perusteellisemman
ana lyysin suppeus. Mutta tämä ei ole ainoastaan tov. S:n vika;
se on meidän suomalaisten erikoinen virhe, me kun olemme
kovin rilttämättömästl tätä puolta valalsseet. Eräissä toisarvoisissa yksityiskohdissa voisi tov. S:n esitystä tarkistalI, mutta
se ei ole tarpeen tässä tehdä, sillä kirja tulee jutalstllvaksf
suomen kielellä. Meillä on jo suurI joukko tov. S'ml"rnoffin
omIa tarklstuksia ja lisäyksiä, jotka tulevat huomioon otettavlks\. Tämän kirjotuksen tarkotuksena on ennen ka ikkea kiinnittää venäjää osaavain tovereitten huomio täh än kIrjaan, josta
he löytävät paljon arvokkaita tietoja. mitä vielä ei ole suomalaisessa kirjallisuudessa. Erikoisesti sopII tover etth~ n toimittaa
tätä kirjaa venälä Isten tovere ltten tietoon, nämä kun usein
lledustelevat. mistä saisi asia ll isia tietoja Suomen vZlJtZlnkumouslHkkeestä ja yleensä Suomen kysymyksi stä. Monille
Suomessa tolmine!1le venäläIs ille tovereilie antaa tämä kirja
epäilemättä sysäyksen klrjottaa mulstelmlaan jll antaa lisätietoja hIstoriaan. Klriassa on myöskin arvokas klrjalll'suusluettelo.
joka osottaa, kuInka huolellisesti tov. Smirnoff on tutkimuksiaan suorittanut; näiden lisäksi on hän vielä käyttänyt runsaasti sanomalehtiaineIstoa ja henkilökohta isesti saamiaan
tietoja.

Y. S.

SKP:n talstelun tieltä
Suomen kommunistinen puotue on - porvariston ja sosdem. johtoherraln vastaväitteistä, peittelylstä ja väärlstelyl5:tä
huolimatta - Suomen työviienluokan ja työtiitekevän talon148

pOl kaistan Vl!paustalstelun järjestäjä, nostattl!ja jc iohlcja. Ja
tassä ominaIsuudessa puolue .tekee historiaa".
Suomen kommunistisella puolueella ei kultenkal!n ole yh tenäistä klrjOltettul! hlstoriaea. On painettu ja julkaistu kyllä
hyvinkin arvokasta. eslm. puoluekokousten ja -konferenssien
piiätösleau~elmia (äskettäin ilmestyi erikoisena klrjllna Valtion
Kustannusliike KIrjan toimesta SKP: n puoluekokousten, konferenssien ja Kt;<: n plenumien päätökset v, v. 1918- 1934).
I\rvokasta on myöskin muu puolueen lehdistössä, erikoisesti
.. Prol1!:taarissa" julkaistu aineIsto. LIsäksi on puolueen työtä
ja toimintaa käsitteleviä kirjoituksia julkaistu Neuvostoli itossa
ilmestyvässä suomenkielisessä sanoma- Ja aikakauslehd istössä.
Tämä kalkki on kuiten kIn vähän. LIian 'iähän on SKP: n
historiastlll kIrjoitettu. LIIan vähän on Sen työtä Ja toimintaa,
saavutuksia, heIkkouksia ja virheitä esitetty laajOille työtätekeville joukoille luettavaksi ja 'tutkittavaksi siitäkin, mitä konsplratlivislst!!!l syistä nyt jo voidaan julki sanoa. Tätä puutetta
osaltaan poistaa "Kirj!!!ln- kustannuksella v. 1934 lopulla
llmestynyt kirja .SKP: n taistelun tieltä. MUlstelemla, kuvauksia ja aineistoa SKP:n IS-vuotistalpaleelta·. Kirja on Ilmestynyt Suomen VallankumouslIikkeen Tutk ijaku nnan !!!Ilottteesta, toveri T. f\ntikals en tolmltt!!!lman!!!l . SVT: n nimissä on
kirja myöskin julk!!!ll stu.
EnsikSi oli tarkoitus julk!!!llsta suppeampi SKP: n toimintaa
kosketteleva muistelm ate os, jonka nimeksi olisi tullut "MlIan-alaisia", Tätä ajatusta Tolskan aloItteesta kuitenkin kehitettiin,
Suurimman työn tämän kirjan valmistelussa on tehnyt toveri f\ntikalnen. Hän ei ole ainoastaan teoksen pollttinen
toimittaja, vaan myöskin sitävarten hankitun aineiston väsymätön kerääjä jll muo,k kaaja. TOlskalla 011, kun hän tapasi
SKP:n työsaralla työskennelleen tlll työskentelevän toverin eräs ensimmäisiä ,keskustelukysymyksiä aineiston hankkiminen kirjaan .SKP:n tais te lun tleltä-, Näin vtJlmlstui tämä
SKP: n työtä ja toimintaa käsittelevä 626 sivuinen kokoelmateos, jossa on 76 kirjoitusta 57 eri kirjoittajalta. Mutta To iska
-eI ainoastaan kerännyt tuolta monilukuiselta klrioitta jajo ukolla aineistoa ja muokannut sitä julkaisukuntoon, hän myös~In itse valmisti tähän kokoelmaan useita !!!Irvokkalta kirjoitukSia.
_
Jok ainen kirjoitus, mu lste lma ja kuvaus on kappale SKP: n
historiaa "Ne näyttävät - kuten Toiska pienessä kirjoituksessaan lu kijlllle s!!!lnoo- kuinka SKP on osoittanut työväelle
ja työtätekeville talonpe"jille oikean taistelun tien" .
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Kirjan sisällön voisi jakaa kolmeen osaan ..
Ensimmäisen ja kaikkein vllativamman osan kirjasta muodostavat SKP:n ja SKNL:n toimintaa koskettelevat t. t. ltntlkalsen, Lehtosaaren. Matti Stelnln, Y. Sirolan, Martti Nilssonin y. m. kirjoitukset. Seuraavan ryhmän muodostavat ne
klrjoitukS'et, jotkll käsittele'(ät etupäässä julkista vasemmIstotyöväenliikettä ja puolueen osuutta siinä. tässä kiintyy huomio t. t. f\rvo Tuomisen, nimimerkki .Työmlehen", J. K. Lehtisen, Kalle Lepolan, Ivar Lassyn, Kulmalan y. m. kirjoituk.slin. Kirjan kolmi!!s osa muodostuu ar."okkaasta ja monilukuisesta mulstelmakokoelmasta.
Kirjan johdannossa (.Katsaus SKP:n historian pää:-etappeihln") tov. f\ntlkalnen korostaa, että SKP:n perustamiseen kannusti .vallankumouksen kokemukset, varsinkin
sen tappion syiden tutkiminen ja Leninin oppeihin ttitustuminen sekä Neuvosto·Venäjän elävä esimerkki". Tämän jälkeen hän lyhyin ja selvin vedoin osoittaa, mitenkä puolue on.
täyttänyt tehtävänsä Suomen työväenluokan ja maaseudun
r.!latajaväestön taistelun järjestäjänä ja jolitajana vuosina
1918-1933, mitenkä se on sitkeästi työskennellyt organisationsa rakent.!lmiseksi sinne, missä työläiset työskentelevät..
nlm. työmalJle ja sen lujittamiseksi siellä. Bolshevistisellt\:
kritiikillä tässä artikkelissa paljastetaan puolueen tekemiä
virheitä ja osoitetaan, kuinka "puolue nyt sitkeästi ponnistelee bolshevistisen joukko työn kehittämiseksi ratkaistakseen
klertämättömän tehtävän työväenluokan enemmistön voitta-·
misesta vallankumouksellisen taistelun tielle."
Kirjoituksessaan .Kommunlstlsen nuorisoliikkeen alkuajoilta" Toiska kertoo, miten v. v.191B-19t9;
ulkomailla olevat entiset Suomen Sosdem Nuorisoliiton jäsenet työskentelivät työläisnuorison taistelun uudelleen järjestämiseksi valkoista valtakomentoa vastaan. Oikein hän
arvostelee sitä äkkijyrkkyyttä, mikä tällä aikakaudella löi leimansa ulkomailla olevien aktiivisten nuorisolIittolaisten toimintaan. Alussa vieroksuttiin julkista joukkotoimintaa .• Silloisessa tilanteessa ei nähty muita mahdollisuuksia kuin salaine n toiminta ... Vallitseva tHanne oli omiaan johtama an
yksipuoliseen käsitykseen ja äkkijyrkkään asennoitumiseen .. ~
Oli oikein se, että tappioon päättyneen vallankumouksen jälkeen varsin jyrkästi asetettiin kysymys vallankumouksesta ja
proletariaatin diktatuurista, samaan ail<;aan kun valkolseks~
muuttunut sosialidemokratia sen tuomitsI. Kansainvälinen
tilanne oli vaJlankumouksetlinen ... Kultenkiill<;äytännöllisessii
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työssä jouduimme äkkljyrkkään orientoitumiseen. EI osattu

oikealla tavalla yhdistää tätä periaatetta - taistelua proleta riaatin diktatuurin puolesta - joukkotyöhön, jokapäiväiseen
taisteluun osavaatimusten puolesta, taisteluun jiirjestäytymls-

oikeuden puolesta, nuorison tllloudelliseen taisteluun ja val-

lankumoukselliseen valistustyöhön, joukkojen mobillsolmlseen
luokkati!!isteluun ...

Nopeasti tästä äkkljyrkästä asenteesta vapaudutal!n. Jo
v. 1919, kun saadaan yhteyksiä Suomessa lahtarien Iskun jälkeen toimintansa alkaneen nuorisoliiton kanssa ja kun tämä

•

liitto '$KP: n johdolla 011 saatu aktiiviseen ta lsteluun sosIaIi demokratiaa vastaan, meidänkin ktmtamme muuttuI .• Rynnäkössä - kirjoitettiin: "Työtä tulee nyt tehdä julkisesti ja S8·
138. "
Opetuksena kirjoittaja toteall, että työläisnuorison tolmlnna::.S8 sen alkuajoilta saakka on paljon ollut vallankumouksellista
henkeä, Innostusta ja talstelutahtoe. Mutta .. julkinen nuorIsolIIke, niinkuin SKP: n tOimintakin, toisella, osittaisen vakaantumlsen kaudella juuttui lahtarivallan legaalisuuden puitteisIIn. Silloinkin oli nuorison toiminnassa vallankumouksellista
henkeä", sen _poliittisessa valistustyössä olkeat21 slsältöäkln ,
mutta samalla myöskin vääristlvät to lmintlllinjaa maneSSll suhteessa opportunistinen käytäntö ja laillisuuden harhllt. Pää·
vika 011 siinä. ettei tehty oikeal18 tavalla bolshevistlsta joukkotyölä, ei lujitettu liiton organlsatiota ja vaikutust!! työpaikoilla, ei yhdistetty toImintaa jokapäiväisiin talstelukysymyk·
slln j8 jlltkuvasti kehItetty kalkke8 taistelua yhä kärjlstyvän
luokkataistelutilanteen mukaisesti, vallankumouksellisen tais·
lelun perspektiiviä silmälläpitäen . Tämä bolshevl stisen joukkotyö n puute vei nuorlsonkln v. 1930 vastarinnattomaan antautumiseen .•
SeurMva Tolskan artIkkeli on "Toisen kauden etapllta" . Tämän otsikon alla on viisi lyhyttä kuvaustaSKP:n
toiminnan eri puolilta. Ensimmäisenä on lyhyt kirjOitus:
_Taistel u am matillisen liikkeen suunnasta v. 1924" STP: n
hajoltuksen jälkeen (1 924) katsoivat sosdem johtajat .tila nteen heille olevan edullisen ryhtyäkseen hyökkäämään am matillisella linjalla. Ne ovelllstl järjestivät asiat siten, että
Rmsterdamin Int. si~teeri Oudegeest tarjoutui käymään Suomessa ~tutustumassa oloihin". Rmmattijärjestön tolmeenpaneve valiokunta, jossa vasemmistolaisilla oli enemmistö, lankesi tähän loukkuun ja läh etti kutsun Oudegeestille.·
Kirjoittaja osoittaa, mitenkä .SK P: n johtamalla Oudegeest~

•

kllmppailulla, jota käytiin klllkklalln maa ssa, saatiin, perusjärjestöjen pommittaessa lii ttoja ja ftmmattl järjestöä päätös~
11Iusdmilla, noskelaisten vehkellyt lyödyksl tllkalsln ja estettiin noskelaiset pamput salakuljetta masta ammattijärjestöä
}\msterdamitn. "
Vuoden 1925 preSidentin valItsijamiesvaaleja koskettelevassa
kirjoituksessa, .Kysymys valtalinjasta", Toiska käsittelee ntltä poliittisia virheitä ja organisatoorisla heikkouksia,
jotka aiheuttivat puolueelle ja koko vasemmtstotyöväenlllkkeelle vakava n tappion näissä vaaleissa.
Kirjoituksessa .. Uuden puolueen puuhista- paljaste.t aan vai··
lärllälsten opportunistIen, - SKP: n llkvldallttorlen - puolue·
vastaista toimintaa sen eri vaiheissa sekä kritikoidalIn puolueen liian pitkälle menevää suvaitsevaisuutta ja kompromissia näiden ainesten ktJOssa.
"Puo l~een kasvoista ", puolueen osuudesta julkisessa vallankumcuslllkkeessä sa noo Toiska, että "puolueen kasvot
saavat ilmaisunsa puolueen politiikan tarmokkaassa toteuttam isessa, puolueen kannan joukOille esittämisessä kaikissa tärkeissä kysymyksissä, puolueen tunnetuksi tekemisessä jullstukslssa ja klrioltukslssa, keskusteluissa. Ei ti etysti niin, että
ktlikkiin kysymyksiin ja julkisuudessa esitettäviln plIpereihi n
voitaisiin leimata puolueen puumerkki. Konsplratllvlset vaatimukset on välttämättä otettava huomioon.Toisella kaudella ei SKP kyll iksi selvästi näyttänyt kl!lsvojåan.
Päinvastoin sen johtava?! osuutta julkisessa vas e: mmistoliik·
keessä usein opportunlstlsestl peitettiin. Vielä v. 1925 "Työväen J ärjestöjen Tiedonantoja" eräässä tlrtikkelisstlan väitti.
ettei kOlomunlstlsta puoluetta Suomessa ole olemasstlkatln.
Tämän johdosta tov. Kuusinen kirjoitti .Proletaarlssa" maalisk.
1925 m.m. seuraavaa: .Ilmoltll n täten .Tiedonantajalle" alv!! n
virallisesti, että kyllä se (SKP) on olemassa. Tämän tosiasian
voitte vaikka julktllstzt lehdessä - tällaista tosltlshla ei meillä
ole syytä kieltää. Mutta useille sosialistisille toverei11e on vain
meidän puolueemme, sen tlsema jzt tehtävä kovin hämärä juttu - .
Lyhyessä kirjoituksessaan Toiska osoittaa, että .eräänä tärkeimpänä puolueen toimlntaportaana on V puoluekokous
syys kesällä 1925. "
SKP: n V puolueKokous v. 1925 teki monessa :vallan kumouksellisen liikkeen tärkeässä kysymyksessä perustZlvaa työtä. Se oli .tärkeä etappi puolueen kehittämisessä eri aloilla,
puolueen organisatoorlsessa luj ittamisessa ja vallankumouksellisen julkisen liikkeen uude·lleen järjestämlseksl-.
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"Koi mannelie kaudelle siirtyminen", TässäF\ntl-

kt3isen kirjoituksessa analysoidaan yhtä SKP: n toiminnan tär-

keätä etappia. Kolmannelle kaudelle sIIrryttäessä, v. v. 1928-29.
on leimaa antavana taistelu työväen joukoista ja taistelu työ-

väen joukkojärjestöjen, ennenkaikkea f\mmattljä rjestön yhtenäisyyden säilyttämisestä. Puolueen järjestämä ja johtama
tlllsteJu tänä kautena kIIhtyy sosdem johtajia vastaan, jotkl!l

"pääoman sanelun mukaan harjoittivat julkeata hajolluslyötäammlltillisessa liikkeessä. Ja erlkols~stl kiristyy taistelu opportunlsteja vastaan , jotka .antautulvat noskelalsten edessä jll
aloittivat avoimen taistelun luo kkalalstelullnjllll vlIstaan."
• Tänä kautena aikoi uusi valhe vasemmistolaisessa IlIkkeessä. SKP tuli laajojen joukkojen keskuudessa enti stä
enemmän tunnetuksI. Sisäinen ta[stelu vallankumouksell[sessa liikkeessä oli elävä osoitus 'kolmannen kauden' tulosta
Suomeenkin. Mutta tämän kauden vaatimaa bolshevistista
joukkotyötä e[ kunnolla kyetty jprjestämään . Opportunistisen
maatumlsen vaikutuksesta e[ kyetty puoluetta saattamaan
taistelukuntoon ja mobilIsoimaan laajoja joukkoja hyökkäykseen käyvää fasismia vastaan. Laillisu uden harhl!l vaikutti,
ettei nähty fasismin vaaraa konkreettisena, terävänä."
Sivuilla 454-483 on Toiskan kirjoitus .Faslst idlktlltuurin ensimmäinen vuosi ja SKP:n toiminta".
Tämä laaja ja moni lukuinen artikkeli on lyhennetty esitys
v. 1931 SKP: n konferenssissa pid etystä selostuksesta. SIinä
Komlnternln ja SKP: n linjan mukaisesti luonnehditaar.! .Suomen fasistidiktatuuria, sen politiikkaa, SKP:n tilaa ja toimintaa eräillä aloilla - välittömästi selll!llsena kuin se s[lloln
määriteltiin",
SKP:!l puoluekonferemsl v. 1931 perusteellisesti käsitteli
puolueen tilan ja se n tehtävät .• Paremmin kuin ennen sanottIIn ei vain sitä, mitä on tehtävä, vaan myös, miten on tehtävä. .. Perusteellisesti käsiteltIIn bolshevisUsen jo ukkotyön
kysymyksiä kaikilla alol\la, erikoisesti työtä työpaikOilla. osottaen, miten toimintaa järjestäen on kaikkien puolueen jäsenten näytettävä ei sanoissa, vaan tositeoissa, mitä merkitsee
todell inen bolshevistinen kurssi Suomen proletariaatin luokkataistelun vl!lhvistamisessa ja sen kehittämisessä korkeampIIn
tl!l istelu muotoihin .•
Toveri Lehtosaari kirjoltuksessl!lan .SKP: ntolmlnn a nai k u ajo i I t a" lyhyin ja selvin vedoin osoittaa, mitenkä Suomen työläiset ovat . SKP: n nostattamana, sen johtl!lmana ja opastamana järjestäneet vallankumouksellIsen luokka-
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rintamansa ja kohottaneet vallankumouksellisen taistelu lipun
kaikilla työväenliikkeen aloilla.·
Kirjoituksessa on paljon uutta. Siinä elävästi kerrotaan
nIIstä toimintatavoista, jolta puolue aikutaipaleellaan käytti.
ja siltä minkälainen oli puolueen organisatio tänä kautena .
• Solutolmlnta työpaikoilla 011 kokonaan tuntematonta·, Turvauduttiin tällöin etupäässli "asiam iehIIn ja yksityisiin". yhteyksiin "Ei tunnettu vielä rIIttävästi bolshevikkien organlsatloperlaatteita", f\rtlkkellsta käy myöskin se lville se, mitenkä
Suomen porvaristo on SKP: n e nslaskele istc saakka-terrorin,
provokatlon ja sala murhien avulla yrittänyt puolueen toimintaa tukahuttaa,
Toveri L. arvostelee puolueessa tänä aikana esiintyvää ultravasemmistolaisuutta , joka ilmeni .siinä, että suuresti a liarvioitfln legaallsen toiminnan merkitystä. " .Mutta luokkataistelu n
jokapäiväinen , käytäntö ja lähempl tutustuminen bolshevikkien toimintaan cuttol myö~ SKP: tä nopeasti vapautumaan
siitä 'lastentaudista', joki!! esti sen ensi alussa täysin selvästi
ymmä rtämä stä, miten välttämätöntä illegaallsen puolueen on
käyttää kalkkia mahdollisia legalisiakln toiminnan muotoja
työtätekevien jo ukkojen mobilisoimiseksl ja niiden talstelu~un
järjestämiseksi. Lyhyessä ajassa puolueemme on nistui ko koami!!an vasemmistolaisten työväenjärjestö jen Vi!!lkutuspliriin
Suomen työläi sten ene mmistön, "
Kirjoituksessa . Valk o lsestll valtakomenno sta fa sistldiktatuurlln · tov. M. Stein osoittaa, mitenkä Suomessa lIstuttlln kapitalismin sodanjälkeisen kehityksen 'kolmanteen kauteen'. "Tämän silrtymlskauden merkkinä Suomessa olivat talouspula, pääoman kiihtyvä hyökkäys, työtätekevien kasvava vastilflnht, työtätekevien joukkojen vasemmlstumlnen, vallankumoukselllstuminen, porvariston neuvostovastaisten sota valmistelujen voimistuminen."
Kirjoituksen alussa on lyhyt ja selvä kuvaus siitä, miten
krIIsi jo v. v. 1928-29 Iski syvältä Suomen talouteen. Hyvä
Itohta opiskelij oille ja tutkijoille. Täm än kun lukee ajatuksella.
ymmärtää sen, mIksi .valkolse n valtakomennon järjestelmä.
minkä avulla Suomen porvaristo vakaantumlski!!udella an oli
tullut toimeen, ei rllttänyt porvariston tarkoituksIIn pulan ja
joukkojen kumoukselllstumlsen lIikane. " nyt tarvittiin ei vi!!in
luji!!a, vaan myöskin nopeatc iskua . Vanhancikaisen parlamenttIkäytännön tilalle tarvittiin jotain muuta. Tarvittii n fasismia .•
Konkreettisilla esimerkeillä kirjoittaja kuvaa porvariston fa154

•
sistisen hyökkäyksen kehitystä, sosdem johtajien ja opportunlstiluoploiden fasismIlIe osoittamaa avustusta työtätekevien
luokkataistelurintaman hajolttaj ln a, Bolshevlstisesti kritikoldaan myöskin niitä puutteita ja virheitä, j oita ilmeni SKP: n
järjestämässi:i ja johtamassa fasl sm lnvastaisessd taistelussa .
• V. 1930 pidetty puoluekonferenssi, missä ankaraa itsekritiikkiä harjoittaen puolueen li nja oikaistiin (tä'ssä auttoi SKP:tä
voimakkaasti Kominternin johto), asetti tehtäväksi työväen
luokkataistelun painopisteen slirtämisen vaallkamppaiJujen ja
ammatill ise n lIIkkeen toiminnan alalta työpaikoille, työttömäln
keskuuteen. kaduille ja maakylIIn, luopumatta silti jUlkisten
mahdolli suuksien käyttämisestä, mutta painostaen niiden kiln teää yhdistämistä II legaalisen puolueen toimintaan."
Viimeisenä on kIrjassa tov. Y. Sirolan arvokas artikkeli
"Kansainvälisen va l lankumouk:ien r l ntamall a\'
jossa hän konkreettisilla esimerkeillä ja bolshevlSti sen kritiikin
ja Itsekritiikin valossa osoittaa, miten Suomen vanha sosialidemokratia ennen vuotta 1918 t1iyttl palkkansa työtätekevien
kansainvällsess3 talstelu ~ sa ja miten Suomen kommunistinen
puolue on työskennellyt si llä alalla.
Kuten SKP:n KK:n UB:n teeselssä Suomen vallankumouksen 15·v. päiväksi sanotaan,Suomen sosdem epuoluetta oli
aina suuresti vaivannut kansallinen karsInoItuminen, syrjäseutumainen r ajoittuneisuus ja erlst y n e i s yy s."
Sirola osoittaa, mitenkä
.. Imperlalistisen
maailmansodan aikana ilmen i erikoisesti vanhan sd . puolueen
kansainvälinen eristyneI syys. Kansainvälisen työväenliikkee n
polUavissa kysymyksissä ei otettu kantaa. J[ lnternation alen
kanssa ei kyllä pidetty yhteyttä, mutta siltä ei erottu eikä
otettu osaa internatIonalistien kokouksiin - Zlmmerwaldlssa
y.m. Bol shevlkkipuoluetta kyllä autettiin sen yhteydenpidossa
y li Suomen, mutta ei propagoitu todellisen Internat iona li smi n
kantaa eikä käyty aktiivista taistelua tsarismla ja Suomen
porvaristoa vastaan."'
SKP on perustamIsestaa n saakka ollut mukana kansalnväli ·
sessä vallankumouslIikkeessä. Se on ,.pitänyt säännöllisesti
yhteyttä n Iiden kansai nvälisen kommunistipuolueen, Komlnternin, osastojen kanssa. joiden työal a on meitä lähinnä. Ennen kaIkkea on tässä mainittava kansainvälisen kommunismin
etumalsin puolue, sen johtaja ia Iskujoukko - mainehikas
bo lshevlkkipuolue. NKP(b). Siltä on puolueemme saanut väli·
töntii ohjausta ja apua. Sen riveissä ovat sadat ja tuhannet
suomalaiset proletaarlt saaneet tilaisuuden sekä teoreettisesU

•
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-että käytännöllisessä työssä opiskella bolshevlsmla. v1!IlIan-

kumoukselli sta taistelua ja sosialismin rakentamlsta.~
Tov. M a r tt I N i 15 S 0 n kertoo ,.Suomen vallankumouksell i-

sesta maanalaisesta lehdistöstä" v.v. 1918-1933 ja osoittaa,

miten tämä lehdistä ja puolueki rjalliSUUS .suorlttl tIenraivaajan osaa kommunl.s mln ensimmäisten aakkosten sellttämlsessä
Suomen työväenluokfl1le, sen IrrolUamisessa sosiall'i:lemokra·
tian vaikutuksen alaisuudesta sekä puolueen organlsatoo rlsten
tukikohtien rl!kentamisessa Suomen työväenluokan keskuu-

teen,-

Kirjoituksessa oikealla tavalla arvostellaan niitä heikkouksia
ja virheitä, joita kysymyksessäolevana aika n a on ilmennyt

puolueen ja nuorisolllton lehdIstössä sekä korostetaan lehdis·
1ön saavutuksIa ja tuloksia työtätekevien taistelun järjestämisessä ja johtemlsesse v. v. 1918-33.
S K P: n t uho a m I s e k si tähdätystä revolveriopposItIosta
kirjoittaa tov. Lepola. Hän osoittaa, että vaikka .murhaopposltlon johtolangat johtivatkln kansainvälisen lahtarlston ja Suo·
men ohnman lelrelhln", niin .tämä eI kuitenkaan merkitse
Sitä, että . . . oppOSItioliike kokonaisuudessaan olisi muodostunut tieto isista luokkavihollislstamme ja niiden apureista. Ei
niin. Siinä oppOSItiossa oli myöskin rehellisiä työläisiä mukana.
MuUa opposition johtajat ålivat vihollisia ja onnistuIvat kui1enkln vaIn sitkeän työn avulla ja todelllset pyrkimyksensä
joukoilta visusti salaten vetämään mukaansa rehellisIä työläisiä", jotka heti avoimestI ja rehellisesti sanoutuivat Irti tuon
rikollisen murhakoplan yhteydestä, kun hetl1e selvisi asIa kaikessa kaameudess",an , ja ovat senjälkeen "kunnostautuneet
monissa puolueen johtamlssa otteluIssa ja erikoIsesti sosIalistisen rakennustyön laajan kentän Iskureina".
.
Suurin osa kirjoituksesta käsittelee murhaoppositIon johtajien yhteIskunnallista kokoonpanoa, ja sitä, mlnkälaiseila
Ideologialla varustettuja olivat nämä lurjukset, ml1lainen plkkuporvarillJnltn aatteelHnen sekasotku tässä saklssa oli vallalla
ja kuinka häikäilemättömästi tämä joukkio valmisti rikollista
hommaanse .
• SKP:n osuus Suomen legaallse n v.semmlstolIikke ... n syntyyn".
T 0 v. R r v 0 Tuo mln en-Itse SKP:n tolmlnnasse mukena
olleen", - kertoo. kuinka puolue~ n vaikutus aikoi tuntull Suomessa jo kuukauden kuluttua puolueen perustamlsesttl je
mitenkä vallankumouksellinen työväenliike - SKP:n ohjtlemllna -nopeasti vlloltasi alaa sosdem johtajien ovelasta petturi-
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huolimatta. "PoJ~n ~ kirjoittamasta kuv!luksesta
käy selville, ettei Suomen leg~alinen vasemmistoliike .syntynyt.
spontta~nlsestl, Itsestään tapahtuen .• Laajoissa työlälsjoukolssa.
oli tyytymättömyyttä ja katkeruutta vlllkolsten sosdem herrojen politiikkaa vastalln ja SKP:n suuri ansio on siinä, että se:
johti Uim.ä n joukkojen tyytymättömyyden oikeaan uomun.··
Tässä työssä oli puolueella virheitä ja laimInlyöntejä. Tämä er.
Dkuitenkaan muuta sitä tOSiasiaa', että SKP:n johdolla ja toi··
mesta luotiin Suomeen voimakas v~lIankumoukselllnen työ··
väenlIike. jonka avulla puolueemme pääsI kosketuksiin laajo-·
jen proleteil.Tisten joukkojen kanss~.·
N imi m e r k k i "Ty ö m les· kirjoltuksess~an .Luokkat!llste·
lukokemuksia Pohjois-Suomessa kansalalssoden jälkeiseltä;
kaudelta", kertoo Oulun työväen mielialast~ luokkasodan
aikana. Oulun esimerkki osoIttee, että työväen keskuurlessa.
oli "toiminta- ja taisteluhalua, mutta ei tiedetty mitä tehdä.
EI ollut puoluett.!l, joka olisi näyttänyt tietä'.
Se Pohjois-Suome'n työväen voimakas kannatus SKP:l1e ..
jota kirjoituksessa kuvetaan, on myös todisteena 5mB, 'että,
otollinen maaperä vallankumouksellisilla laht2lrien selkäpuolella
luokkasod2ln aikena oli, Hyvin järjestetyllä toiminnalla olisivoitu tehdä viholliselle p~ljon häiriötä, jopa nostllttlla joukkojakapinaan valkoist21 valtaa vestllan,
"Työmies" kertoo myöskin porvariston (1923) murhaeman
Yrjö Mäkelinin suhteesta SKP:hen ja julkiseen vallankumouk-·
selllseen ltikkeeseen, Tästä asiasta on hyvin niukasti kirjoitettu, Nimimerkki • Työmies" on yksi niitä harvoja, jotka
volv2lt omakoht2lisen . kokemuksensa perusteellll kirjoittaa,
Mäkeli nin työstä tältä, ajalta. Odotemme liseä.
Ta \'. J, K. Le h t i rr e n kIrjoittaa • Eräitä hajapHrtoja vuodelta 1923-, Muutamilla lyhyillä vedollla hän osoittaa, mltenkäi
Suomen porvllrlsto. vold~kseen rllst02lan ja rosvoustaan jetkaa
ja lujittaa, toimeenpani suurhyökkäyksen vallankumouksellista
työväenliikettä vastaan elokuussa 1923,
Selostettuaan, . minkälainen järjestetty joukkovoima STP oli"
jonka kimppuun laht;,rivaltll iski 'herpaannuttaakseen' kommunistisen toiminnan Suomen työväen ja työtätekevä.in talon·
pOikain keskuudessa., tov. L. osoittaa, kuink.!! SKP .elokuun
leikkauksen- jälkeen järjesti työtätekevän kansan taistelua·
hyökkäävää suurpääomall jll sen yhteiskunnallista tukea ..
sosialidemokratialI, vastl'lan, Itsekritiikin valossa hän tuoesille, minkä vuoksi puoluee n tänä elkana järjestämä ja johtllma "joukkotQimlnta oli ja jäi heikoksi. "
politilk~sta
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Selvä kuvaus Suomen työväenliikkeen taisteluhistorian
.eräästä huomatulmm.!iista tapahtumasta.
T 0 v. Le pol a I t 21 on kirjassa muistelmakatsaus siitä,
'kuinka n.S. vällärilälset kehittylviit .. Opportunlstisisti!l holpertelljoista ja luokkataistelun hiJlitsljöistä avoimiksi vast2!IVallankumoukselIIsiksi" . K i rjoituk~essa selvästi ja yksityiskohtaisesti
osoitetaan tämän puoluevasti!lisen ryhmän alkuvaiheet, sen
poliittinen, vastavallankllmouksellinen platformu, jonk.!ll mu·
klllZln tuo luopiosakki tolmlnta.!llnsll organisoi.
Kerra~saan mainio on Lepolan a na lyysi välläriJälsen opposition huomattavimmisti!l edustajista, jotka jo .. Tammisaaressa
4<arkasivat luokkaialstelurintamalta, riisuutuen täydell isesti·
luokkataistelija· aseistuksesta, va ihtaen vallanku moukselliset
valjal!lnsa lah tariporvarln ojentamaan kaulapantaan ja isännilleen uskollisten kartanokoin~ln ja talutusrakkien kaukaloon-.
En malta olla 'ottamatta Sitaatti" tästä esittelystä. Tov. L.
kirjoittaa: "Amerikasta luokkasodan jälkeen Suomeen saapunut sinnikäs, tarmokas ja muokkaamattomana syndlkalistina
.pysynyt selkkailuhalUlnen, trotskllalstyypplnen puoluevllstllinen vehkeilljä N i ilo V ä II är 1, parantumaton teosoofi-sosiall,demokrMtII, kava la, klero ja slilpattu pikkuvlrkailljaporopo rvarl K. L K ui 0, . Iuonnon valmistama sosialidemokraatti",
talkinamais en pehmeä sovitteIrja, mutta silti ~arvonsaM tunteva räätälimestarityyppi M a t t I V ä j s ä n e n, teosoofi-sosiali-demokraatti Bru no Alrola, ja pienen aikaa SSTP:n piirisihteerinä ollut käräjäklrjurin apulainen, äkän en ma rxllaisuu.den j.!ll vallankumol,lksellisen Internationalismin vastustlljll,
kansalllssOSlallstisten aZl Ueiden edustaja R u g u s t R i pat t 1.
Näiden takana .vaatimattomalla- ovelu udeJllI näkymätlömänä
'pysyttelevä ylimysmieline n teosoofi H ann e s U k s lla sekä joi111kin "tavallis iZl sosialldemokraattej a kuten h 0 rj u v a K ali e
S ö de r st rö m, yksilöetuilija, vehkeilijä K a ari 0 Luo to y.m."
Itsekritiikin merkeissä tov. Le pola esittää tässä 35 sivua
!kSSlttävässä katsauksessaan , kuinka puolueen kannalla olevZlt
poliittiset vangit taistelivat tätä välläri läistä luopuruutta vas'taan Tam mlsaaress.!!. Tuo esille taistelun saavutukset, korostaa
tässä tehtyjä virheitä sekä osoittaa sen, miten puolue vllnklla n ul kopuolella taisteli näiden opportunlsUen paljllstamlseksl,
jossa ta istel ussa - varsinkin sen alkupuolella -ilme ni lujaot1:eisuuden puutetta."
Tämä hi storJaJlis ~pollltt inen mUlstelmakatsaus on alnutlaatul'nen ja arvokas osa vällärlläisyyden tutkimisessa, paljasta ml-sessa ja al~slyömisessä.
M

~58

,

T 0 v. M a tt i S t e i n artikkelissa, ~SKP Neuvostoliittoa
puolustamassa", tuo esille sen, mitenkä SKP:n aloitteesta ja
johdolla järjestettiin vallankumouksellisen työväen laajtl ja
aktiivinen kamppailu porvartston -1921 - 22 - Neuvosto·Ktlc·
ja[atln tekemän rosvoretken tllllslyömiseksl, jossa taistelussa
.. kansannousun" todellinen luonne paljastettiin sekä leimattiin
sosdem j'o htajat tätä rosvo retkeä puuhaavi)n porvariston apureiksi.
Kirjoituksessa lyhyesti huomioidaan myöskin pohjolan tukkItyöläisten aseellinen nousu, . läskikapina\ joka ~yhtyi siihen
taisteluun, mitä vallankumouksellinen työväestö sinä aikana
kävi, vaIkka se jäi eristetyksl työväen muusta taistelusta.·
~M u k a n a 0 II u ta kirjoittaa .Soslalistisen työväen ja pienviljelijäin eduskuntaryhmä!n työstä", siitä, .mlten eduskuntaryhmämme ymmärsivät Ja osasivat suorittaa tehtäväänsä legaalisen liikkeen näkyvänä, johtavana ryhmänä eduskunnassa ja
sen ulkopuolella."
Samalla kun kirjoittaja osoittaa eduskuntaryhmä!n työssä
olleen saavutuksia, hän korostaa, että nel voida myöskään
vaieten sivuuttaa niitä huomattavia virheitä, 19ita ne tekivät".
Toiminnassaan ryhmät liian paljon "tarttUivat kiinni laillisuuden k.!lavoihln. Ei osattu eikä tiina uskallettukaan murtaa poro
varillista laillisuutta. EI osattu riittävästi käyttää eduskunnan
puhu jalavaa selvän rn<!!rxilaisuuden julistamiseen, ei osattu
tarpeeksi hyvin sieltä käsin osoittaa parlamenttia porvariston
diktatuurin verhoksi. Työ sosialidemokratian paljastamiseksl
ei ollut riittävän terävää j<:l syvällistä."
Toveri Kulmala muutamilla konkreettisilla esimerkeillä osoittaa, kirjoituksessa. Työväen ja talonpoikaIn taisteluli!tto·, kuinka
SKP:n johdolla on tätä liittoa luotu ja vahvistettu, ja "miten
tämä kysymys on selvinnyt aktiivisilIekin toverei11e vasta käytän·
nöl1isissä toiminr:loissa ja taisteluissa. ~
Vain yksi esimerkkI.
V.v. 1928-29 puolue kehitti laajan kamppailun talonpoikaistan keskuudessa katokysymyksen pohjalla. Kulmala ker·
too, että tämä kysymys oli talonpojille läheinen. Esim. Suomussalmen kunnass~, Kainuun nälkä mailla, katokokoukseen
.saapui kuulijoita aina 35 km. matkalta." Muiden tärkeiden
asiain ohella tässä kokouksessa päätettiin, että "vallataan kunnan valtuuston kokous ja käsitellään katokysymys siellä". Satalukulnen joukko katokokouksen osanottajia, työläisiä ja
talonpoikia, marssikin kunnanvaltuuston kokoukseen ja pakoHtI
herrat keskeyttämään väh.e mmän tärkeiden asioiden käsitte159

Iyn. .Näin muuttui valtuuston kokous yleiseksi kokoukseksl
jossa joki!linen sai puheenvuoron w , joissa terävästi tuomittiin p
ja arvosteltiin porvlllrlston jlll sosdem johtajien politiikki!l katokysymyksessä.
Kun J'Jemme .Mo p·r I Ja I sen " kuvauksen poliittisten vankien raskaasta taistelusta fasistista vanktlaterrorla vastaan ja
kuinka Suomen P4na-apu järjestää taistelua fasismin vankina
olevien tovereltten ja heidän perhelttensä puolesta, niin näemme.
että luokkatlllstelu on entistä terävämpänä siirtynyt haudoilIekin. Fasististen pyövelien murhaamien tovereltten Tuo m irannlln, VepsäJälsen ja Ilosen hautllustilalsuudet
v. 193 ,~ muodostulvllt sananmuklllsesti taistelutila lsuuksiksl .
Jo aikoja sitten on luokkataistelun käytäntö Suomessakin tehnyt tyhjäksi porvarillisen fraasin: .Hauta kaikki sovittal!l".
T 0 v. 1\g n e s kertoo huomioltun Pohjolan talonpolklliston
keskuudessa vuodeltll 1931 jll toteaa, että .talonpoikalsväestön
keskuudessll on alkanut mielenmuutos; nyt arvioidaan työväelle ennen vlham lelistenkln t<ilonpolk ain keskuudessa monta
kysymystä vallan toisin kuIn herrain lavastaman .talonpoiki!lismarssin~ aikana.
Esimerkkinä ed elläsanotusta mielenm uu toksesta klrjolttajC! kertoo, mitenkä Tyrnävän talonpojat
suhtllutuivat SKP:n jullstuksiin.
Tyrnävällä levitettIIn erääseen kahvilAan, jota talonpojat
käyttivät, SKP:n julistuksia. Kahvilavieraat lukivat julistuksen
ja . ollvat Ihmeissään, että mistä ni itä satoi". Paikalle . saapul
paikkakunnalla hyvin tunnettu lapuanliikkeen liepeillä häärivä
Isäntämies. Havaitsi kommunistisia jullstukslll pöydällä. Kauhistul. Rlkoi huutal!ll ja haukkua . että levittäjät on saatava
kiinnI. Repi sitten julistuksen lukemattll. Eräs talon poj ista
otti pöydältä uuden julistuksen ja antoi sen mellastelljan kour~an sanoen: Tätä et rev!. Lue se alusta loppuun ja ääneen.
että klSikkl kuulemme.
Joukko kokoontui tiivIIksi ryhmäksi f.!lsistin ympärille. Ei
auttanut vllstaan hangoittelu. Aäni väristen luki "s.!lnkarl"
julistuksen. Loppuun päästyään eräs tlS.1 onpojl sta kysyi: Mitä
oli väärin sanottu? Eikö siinä sanota meidän elämästämme
lIiVlln oikein? Tuo lehtinen on kllppale meidän elämäämme
paperilla kerrottuna. Voitko väittää vastaan?
EI voinut. Hiljaisena poistui fasisti kahvilasta. "
Kuvauksensl:l 10pussCl kirjoittaja hu oml:luttaa, että puol u een
työ talonpolkalston keskuudessa- saavutuksista huol imctta ei vIelä kuitenkalln ole kylliksi voimaklIsta ja leajaa, valln ett
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"suuret talonpoikaisjoukot, talonpolklliston vlIltavln OSll on
vielä ulkopuole!!lI puolueen vaikutuksen".
On huomautettava, että kuvaus on vuodelta 1931, jotenkll
kirjoittaja ei tarkoita nykyistä alkaa. Puolueen työ on mennyt
eteenpäin tälläkin alallll.
.
Hlstorlallis-polilttisten ajankoht2lselostusten lisäksi on kirjassa runsas j21 arvokas mulstelmakokoeJma, jossa salaisessa
ja julkisessll puoluetyössä mukanll olleet toverit kertovat työkokemuksiaan. Kerrotaan hyviä esimerkkejä, mitenkä maana laisessa työssä ei saa menetellä , osoitetaan karkeita konspiratlivlsla virheitä ja ohranan allarviolntia,jota meillä oli puolueenkln riveIssä toisella kaude ll a. EI kiinnitetty riittävää huomiota
ohranan taholta tulevaan provokat iovaaraan. Ja juuri provokatiokysymyksessä - joka on eräs ohranan kaikkein tärkeimpiä toimintamuotoja vallankumousliikettä vastaan - kulki
ohrana to/seJ[a kaudella hyvän matktla edellä SKP:tä. Se taitavasti ensiksi kokeili pienemmillä panoksilla, kunnes sitten
v. 1928 iski puoluetta raskaasti. Kirjassa on myöskin hyviä
esimerkkejä tlktllvisuudesta, rohkeudesttl, neuvokkuudesta ja
tarpeellisesta varovaisuudesta maanalaisessa työssä.
T 0 v. R e [n 0 R 0 I h a kertoo" Yhteydestä kum' paank~n pähi".
Hän kuvaa, kuinka Vaasan ohranapäälllkkö Torkkell saa houkutelluksI verkkoonsa työmies Edv. Suksen Etelä-Pohjanmaalta
ja kuinka - kaikki mahdolliset konsplratiivlset seikat huomioonottaen - SKP:n miehet pitävät samalla kertaa yhteyttä
Suksen kanss2l, joka omantunnon tusktrn tulleena tuli kertomaan, 'että hän oli lupautunut ohronan palvelukseen.
M. N. kuvaa lyhyessä kirjoituksessa, kuinka konsplratiivisestl oikein järjestettiin kommunistisen nuorisoliiton maanalainen piiri kokous, joka huomettavasU sysäsi kysymyksessäolevan nuorisopiirijärjestön toiminha ete~npäln.
Kirjassa esitetyt työ- ja toimintakokemukset eri tovereIlta
ovat arvokasta z!lnelstoa ennenkaikkea \.<;äytännöllistä puolue·
toimintaa silmälläpitäen. Tarkasti lukemalla ja tutkimalla saa
niistä oppia ja lisä kokemusta.
'

•
Kirja .SKP:n taistelun tieltä" on huomattava saavutus Suomen vallankumouslIikkeen Tutkijakunnan työssä. Se osaltaan
tuntuvasti lieventää sitä "huutavaa ainelsropulaa ", mikä meillä
on SKP:n ja koko Suomen työväenliikkeen historian tutkimustyön alalla. Tämä kirja ei vielä suinkaan ole lopullisesti päProlt!. vall ank. rlnt. mllla_11
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tevä ja ehjä hlstori~ puolueen to[mlnn~st~ kysymyksessäolevalt~
a jalt~. Siinä julkaistut kirjoitukset kyllä ovat - kuten tov. F\ntikainen klrjoittamassa~n alkulauseess~ sanoo - .. k~pp~lelta
SKP:n historjast~", mutta .kokoelma ei ole täydellinen. Poliittisten aiankohtaselostusten, eri alalnkin työmuistelmien kannal ta on siihen jäänyt aukkoja." .. SKP:n taistelun tieltä" on
kirja, jota on luettava ja "tutkittava SKP:n itsekritiikin, kritiik in ja Komlnternln puolueesta antaman kritiikin valossa, joilolnka kuvaukset yksityisistä tapauksista ja toimikautta koskevat kirjoitukset antavat kuvan puolueen kulkemasta taistelusta.·
3. 5. 35.
E. N.

Sotilaskapinat Itämeren maissa
v:na 1905-06.
(Vojennije vosstanlja v Baltike v. 1905-06). Toimittanut
Keskusarkisto ja kustantanut Puoluekustannusliike
Moskovassa v. 1933.
Tärnä teos, johon esipuheen on kirjoittanut tov. V. Nevsklj,
on laaja asiakirjakokoelma vuosilta 1905- 06. Se sisältää
sotilaspäällystön asiakirjoja, kirjelmiä, raportteja, päätöksiä
y.m.s., sota oikeuksien dokumentteja, poliisiviranomaisten asiakirjoja sekä aseellIsIIn kaplnolhin osallistuneiden kirjoituksia,
kirjeitä ja lehtisiä. Jo tästä näemme. että teos on hyvin mielenkIIntoinen ja erikoisen opettavainen monessakin suhteessa.
Ensiksikin. kuten ov. Nevskij sanoo, "viholllstemmekln oli
pakko tunnustaa meidän propagandamme suuremmoinen merkltys", jote n siis teokseSSa eSitetyistä asiakirjoista näemme,
mi ten bolshevikit harjoittivat agltatiota sota joukkojen keskuudessa maalla ja merellä . Tämän tunnustuksen tekee m.m.
kapinan syitä tutklmzum asetettu erikolskomlssl, jonka lausunnon ensimmäisessä kohdassa vallankumoukselllsesttl egltatiosta
s~notetln: . Erikolsen pontevi!I, tarmokas ja olvi!llllsesti järjestetty agltatla, vO lmakkalne, onnistuneesti vallttuine ykslnker~
talsen kansan sydäntä liihellä olevine ja ymmärrettävlne tunnuslauselneen: .MF\F\TF\ JF\ VF\PRUTTR·.
Tois eksi näistä asiakirjoista näemme, miten suuri vallanku-
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tevä ja ehjä hlstori~ puolueen to[mlnn~st~ kysymyksessäolevalt~
a jalt~. Siinä julka istut ki rjoitukset kyllä ovat - kuten tov. F\ntikainen klrjoittamassa~n alkulauseessa sanoo - .. kappaleita
SKP:n historjast~", mutta "kokoelma ei ole täydellinen, Poliittisten aiankohtaselostusten, eri alalnkin työmuistelmien kannal ta on siihen jäänyt aukkoja." .. SKP:n taistelun tieltä" on
kirja, jota on luettava ja "tutkittava SKP:n itsekritIIkin, kritiik in ja Komlnternln puolueesta antaman kritiikin valossa, joilolnka kuvaukset yksityisistä tapauksista ja toimikautta koskevat kirjoitukset antavat kuvan puolueen kulkemasta taistelusta.·
3. 5. 35,
E. N.

Sotilaskapinat Itämeren maissa
v:na 1905-06.
(Vojennije vosstanlja v Baltike v. 1905-06). Toimittanut
Keskusarkisto ja kustantanut Puoluekustannusliike
Moskovassa v. 1933.
Tärnä teos, johon esipuheen on kirjoittanut tov. V. Nevsklj,
on laaja asiakirjakokoelma vuosilta 1905- 06. Se sisältää
sotilaspäällystön asiakirjoja, kirjelmiä, raportteja, päätöksiä
y.m.s., sota oikeuksien dokumentteja, pol!isivlranomaisten asiakirjoja sekä aseellisiIn kaplnolhin osallistuneiden kirjoituksia,
kirjeitä ja lehtisiä. Jo tästä näemme. että teos on hyvin mielenkiintoinen ja erikoisen opettavainen monessakin suhteessa.
En siksikin. kuten ov. Nevskij sanoo, "viholllstemmekln oli
pakko tunnustaa meidän propagandamme suuremmoinen merkltys", jote n siis teoksessa eSitetyistä asiakirjoista näemme,
m iten bolshevikit harjoittivat agltatiota sota joukkojen keskuudessa maalla ja merellä . Tämän tunnustuksen tekee m.m.
kapinan syitä tutklmzum asetettu erikolskomlssl, jonka lausunnon ensimmäisessä kohdassa vallankumouksellisesta egltatiosta
sO!lnotean: . Erikolsen pontevi!I, tarmokas ja olvi!llllsesti järjestetty agltatlo, vo lmakkalne, onnistuneesti vallttuine yksinker~
talsen kansan sydäntä liihelJä olevine ja ymmärrettävlne tunnusli!luselneen: .MF\F\TF\ JF\ VF\PRUTTF\·,
Tois eksi näistä asiakirjoista näemme, miten suuri vallanku-
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moukseHlstuttava

vaikutus

on

sotamIes-työläisillä

muuhun"

työläls- ja talonpolkalsmassaan. Tsaarin crmeljassa juuri teh-

taista lähteneet ty.öläisnuorukalset muodostivat vallankumouk-

sellisten huomattavimman osan. TutkImukset näet osoittavat,

e t tä kapinaan nousseissl!I mllnakomppanlolssa tehdestyölälslä
oli 62% sapöörlkomppanloisslI 40%, jota vlIstoln talon pot-

kaistaa oli ensin mainituissa joukoissa 17% ja jälklmmälslssä
20% sekä muita ammattilaisia mlinakomppanio"issa 21 % ja
sapöörljoukolssa 10%. Erikoisesti Suomen olejll silmälläpitäen
näemme, ett~ kysymyksessä olevi na vuosina sotajoukoissa,
mitkä olivat sijoitetut Suomen alueelle, vallenkumoukselliset
järjestöt olivat Itsenäisiä, keskittyen yhteisen johtavan komitean alaisekSi, mikä puolestaan 011 välittömässä yhteydessä
puoluee n keskuskomitean kemssa. Tämä sotilasjärjestöje n
Itsenäisyys varmaa nkin johtui slJtä, että kielelliset vaikeudet
estlvet nIIden toiminnan järjestämistä Suomen sosdem puolueen jtirjestöjen kanssa lähempään yhteyteen. Suomen sosdem puoluejohto vain yleensä oli tietoinen venäläIsen sotaväen keskuudessa harjoitettavasta vallankumouksellisesta egltatlosta ja propagandaste; yksityisten sosdem puolueen jäsenten taholta tarjottIIn käytännöllistä epua sotilasjärjestöjen toimitsljoille, agitaattore llle ja propagandlsteille, jota apua tarjosivat ennen vuotta 1906 myöskin aktivistit, jopa muutkin porvarisainekset, jotka vaativat Suomen ~laU llsten olojen~ palauttamista .
Ne uvostoliiton Keskuslllrkiston julkaisemi sta asiakirjoista
selviää. että Suomenkin oloissa oli sotilasjärjestöIllä SUUTHn
työläisjoukkolhtn su ure mmoi nen vallankumouksellistuttava vaikutus, ja varsinkin tämä selvisi silloin, kun sotilask!!lplna !!Ilkoi
Vlaporissa. Olihan Helsingin punakaarti valmis astume.an vallankumouksellisten sotilaiden kanssa taisteluun; johan se eht i
tähettää puolitoista sataa miestään Via porin vallellle. missä
punalippu hulmusl. Lisää olisi ollut Helsingistä lähtijöitä, samoin myös eri paikkakunnilla punakaartilaiset olivat valmiit
. taisteluun, odottivat vain käskyä alkamisesta. muutamilla seuduln toimien jo ra.utatlen replmlsessä, siten estääkseen sotajoukkojen ku1jetuksen kelpinalllsla vastaan. Ja vaikka Via porin
kapina. kuklstuikln, ei silti millään tavalla herpa entunut tämä
valle nkumoukse!llsten sotilasjärjestöjen vaikutus Suomen työläisten syvien rivien keskuudessa; siitä on osoltuksene työväe n
salaisten järjestöjen toiminte, joiden tarkoituksena 011 venäläis ten toverien autteminen heidän raskaassa talstelussean tsarlsmla vastl!lan.
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Kolmanneksi on merkittävä, että vuosien 1905-()6; tapahtttmllla on ollut tavaton merkitys Venäjän vallankumQukseen
v. 1917. Silloin saadut kokemukset osasi bolshevikkien puolue Leninin johdolla käyttää hyväkseen. Tappiot, jotka oli
kärsitty ensimmäisessä vallankumouksessa, olivat opettaneetr
bolshevlkkejä voittamaan. Sotilaskapinoissa vuosina "1905-06
saadut raskaat opetukset pystyttiin kiiyttämään hyväksi v. 1917~
Suomen proletariaatti ei siihen pystynyt vielä v. 1918. sillä.
sen ~talstelua ei johtanut silloin kommunistinen puolue, vaan
horjuva ja epärölvä sosialidemokraattinen puolue" (SKP:n
15-v. julistus.). Lisäksi Suomen työväen osalle tulleel kokemukset.
Teos "Sotilaskapinat Itämeren maissa v:na 1905--06" sisältää
eritoten meille suomalaisille vallankumoukselJisille paljon
opittavaa juuri kapinataidon alalla; siitä me näemme, miten
agltatlo on järjestettävä eri joukko-osastoissa ja miten tätä
agltatlota on ohjattava. Tässä teoksessa olevia asiakirjoja tutkimalla myöskin saamme konkreettista opetusta, miten ka-·
pina on tehtävä onnlstuaksensa ja kuinka on kapinaan nous·
tua taisteltava - hyökättävä, saatava mukaan vielä horjuvatkl",
ai nekset. Via porin ja Kronsttldtln kapina!n kukistumisen syyt
opetttlvat kaikkien maiden proletaareja välttämään silloin tehtyjä virheitä.
Karjalan Tieteellisen Tutkimus-Instituutin vallarikumous·historitIlJisen sektian toimesta on ilmestynyt tov. N. V. Sokolovi",
kirja .Viaporl", joka on kirjOitettu Via porin kapinassa vangiksi joutuneiden matruusien ja tykkimiesten kertomusten.
perusteella ja johon allekirjoittanut on laittanut erikoisen liitteen, mikä yleispiirtein valaisee Helsingin punakaartin
osallisuutta Viaporin kapinaan v. 1906. Keskusarkiston julkaisemat asiakirjat sotllaskapinoista Itämeren maissa antavat paljon lisävalaistusta myöskin suomalaisten työläisten ja punakaartilaisten osallistumiseen Vlaporin kapinaan. Suosittelemme:
venäjänklelell taitoisille tovereIlIe tutustumista tähän teokseen ..
E. Haapalaim;n_.
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Punakaartilaisten muistelmia
Suomesta v. 1918
Ilmestynyt v. 1933. Kustantaja Valtion kustannu slIIke .Klrja"
Leningradissa, koko 20 painoarkkia.
V. 1918 vallankumouksesta ja kansalaissodasta on jo alkai·

:semmln julkaistu useampia teoksia punalstenkln t llholta (val-

~olsten hlstorian väärennykset tältä kaudelta käsittävät koko '
.naisen~ suuren kirjaston). Tapahtumiin osallistuneiden mulsteJ-

mlna, jotka valaisevat yksityiskohtia, on m.m. julka istu f\meIflkllSStt painettu . • Suomen luokkasota" - ja Len ingradIssa p ll i·
flettu .Punakaarti rintamalla " -teokset. Näiden teosten ja iQ(ona voisi pitää nyt kyseessä olevaa kokoelmaa.
Pllitsi historiallisten tapausten yksityiskohtien Vlllalslja na.
o n näillä muistelmilla suuri arvo historian tutkimlsllinelsrona,

myöhemmin suoritettavia historiallisia tutkimustöitä varten.
Vaikka meill~ onkin muutamia hi storiallisia tutkimustöitä tästä
.ajllRkoh:dasta, jotka antavat hyvän kokonaiskuvan (SKP:n UB:n
tee sit vuodelta 1933, y.m.) ovat ne kuitenkin vie lä Illan sup'
'Pelta antaakseen riittävää valllistusta tästä erikoi sen tär·
okeästä etapista .
• Punakaartila isten muiste lm ia- käsittää 27 mulste lmall eri
rrlntamanos ilta, valkoisten va lta·alueilla olleista pienemmistä
{>unakaartilaisosastojen taisteluista ja punaisten valtll'lI lueella
-olevien valkokaartilalspesäkketden puhdistuksista . Muistelmat
on koottu, kahta lukuunottamatta, Neuvostoliitossa asuvIlta
entisiltä punakaartilaisrltll. (Rlkalsemmin mainittujen kokoel·
me.teosten materiaali on IlIajemmalta 1Ilueelta hankittua .)
Kokoelmaan on otettu myöskin aikaisemmin .. Itä ja Länsi~
nimisessä aikaka uslehdessä v. 1928 julkaistu ylelsklltsaus
Suomen tuokkasodasta, joten se samalla antaa jonkinmoisen,
valkke suppeammanki n kokonaiskuvan luokkasodast el. Näin
<ollen on teos vississä määrin Itsenäinen kokonalsesltys . jota
voi suositella laajemmalIekin historian opiskeluun osallistu"Valle jGukolle lähde- ja oDptklrjaksl, tietysti sillä edellytyksellä,
että samalla tutustutaan tarkempalln tieteellisee n yhteenve ·
"1:00n (eslm . mainittuihin UB:n teeselhtn).
Historialliselle teokselle asetetaan vaatimuksekst hlstorl3n
·materl1l1lsmin kannalta, että sen täytyy lIntaa hyvä kuva liikkeen kehitykseen valkuttavlstll tekijöistä. kehitysprosessin ana lyysi. sisäisten tekijäin vlllkutus jll tämän vaikutuksen IlmelRemlsmuodot.
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•

•

Nyt kyseessä olevalle teokselle vlsselstä syistä ei voi täydelIlsestl näitä vaatimuksia asettaa, sillä tässä ei ole kysymys
yhtenäisestä, tieteellisestä historian teoksesta, vaan maallikkojen -

vieläpä hyvin erihlsolstenkln. kuten toimituskin myön-

tää - mu lstel maklrjoitukslsta. Kuitenkin näiden muistelmien
kerääjien taholta olisi lIs1aa voitu paljon auttaa, jos tovereIlle.
joilta muistelmia oli pyydetty, olisi ohjaukseksi annettu eslm.
kysymyksiä. Se kyllä toiselta puolen ehkä olisi rajolttenut
muistelmien kirjolttt.ljan

omaa esitystyyliä,

mutta varmasti

tuottanut hyviäkin tuloksia. TavaUlselta maallikoita saattaa
muutoin hyvinkin tärkeä historiallinen seikka jäädä huomioi-

matta vähempiarvoisten tullessa kuvatukSi. Samalla tällai sten
kyselyjen kautta vielä ylrklstetään mUlstlakin, joka on vlHsln
tärkeä seikka, kun kysymyksessä olevista tapahtumista on
kulul'ut pitkä aika.
Kysymysten la atimine n luonnollisesti (jn vaativa tieteellinen
työ, mutta en pidä sitä minään voittamattomana esteenä·.
Edelläsanottu ei välittömästi koske kysymyksessä olevan
teoksen toimitusta ja kustantaj ,!IlI, mutta kustantajan velvollisuus on epäilemättä myöski n huolehtia työn suorituksessa
vaadittavista ehdoista ja siis historiantutkimustöiden välttämät~
tömistä valmlstelutoimenplteistäkln. Ne toverit, jotka työsken~
tel evät tällä .rintamanosalla" voisivat vastaista työtä varten
tämänkin seika n ottaa huomioon.
Teoksessa olevat muistelmat rajoittuvat pääasiassa tai stelu ~
tapausten kuvaamiseen. SellaIset seikat, kuin eri tatsteJuryhmlen suhde luokkasotaan ja sen tlll·s televlln puoliin, näkyvät
hyvin heikosti, useammissa kuvauksissa ei lainkaan. Sellainen
hlstorilll1rsestl vlIrsln mielenkiintoinen seikka, kuin on ihmisten
erikoisen nopea Ideologine n kehitys vallankumouskaudella on
jäänyt huomlolmllUa, vaikka se olr silmiinpistävää.
Taisteluissa tehdyt taktIIliset ja strategiset virheet.. kykenevän päällystön puute, kuriin tottumattomuus punakaartilaisten
taholta, poliittisen työn puuttuminen kaartin omissa riveissä
ja väestön keskuudessa, nämä seikat näkyvät kuvauksissa se lvemmin. Sosdem puolueen työn heIkkous pikemminkin tuntuu juuri siinä, että puolueen työstä kansalaissoda n aikana
ei muistelmissa mitään ma in ita .
Taistelukuvauksia heikentää se, että muJstelmlen kirjoittajat
- useammissa tapauksissa rivImIehiä tai pIenempien joukkoyksikköjen päälliköltä-tunsivat kovin rlljoltetusti tilanteen,
johtuen se osaksi siltä, ettei punakaartissa ollut tapana se~
Jostaa talstelutilannetta tlllstelujen edellä ja aikana.
166

Erikoisen mielenkIIntoisena lisänä aik2l,.isemmin suppeaan
aineistoon ovat 'lahtarien valta-alueella, Pohjois-Karjalassa,
Varkaudessa ja Pohjois-Suomessa olleiden punaisten taistelujen kuvaukset. Tämä on erikoisen tärkeää sen vuoksi, että se
samalla paljastaa erään suurimpia heikkouksia, kykenemättömyyden partisaanljoukkojen järjestämiseen, vaikka kalkki
mahdollisuudet siihen olivat olemassa.
Erinäisiä muistutuksia tekisi mieli tehdä Itse teoksen toimItustavasta. Muutamien kokoelmassa olevien muistelmien
ymmärtämistä vaikeuttaa - varsinkin niillä, jotka eivät ole
Suomessa asuneet-se, että niistä puutt uu tarkempia aika- ja
paikkamääritelmiä. Kun puhutaan esim . jostakir.l rintam ~ö sasta,
mainitaan vain kylä. Tuntematta tarkemmin Suomea, on tämän sijoittaminen oikealle paikalle varsin valkeata. Tai kun
taistelun aika jätetään lähemmin malnitsemll,tta, on sitä vaikea sijoittaa oikeaan yhteyteen erinäisten hyökkäys-, perääntymls- tai asema sota taistelujen ketjussa.
Tämä olisi ollut helposti autettavissa liittämällä vaikkapa
alavllttoina välttämättömät selitykset.
Samoin olisi tullut menetellä sellaisiin puhtaasti paikalllsluontoliiin sanontoihin nähden kuin on esim. slv. 125 .l\riston rintamalla M, kun sanonnan ymmärtäminen on ehtona asian
ymmärtämiselle (kuten kysymyksessä olevassa kohdassa, jossa
halutaan sanoa että sanltaarit istuivat kahvilassa silloin, kun
niiden olisi pitänyt olla taistelussa).
.
Virheelliset sanonnat (tai mahdollisesti käsityksetkin) olisi
myöskin huolellisella läpikäymisellä voinut korjata. Eräässä
muistelmassa eslm. kerrotaan Patterimäen (Viipurissa) räjähtäneen. Todellisuudessa räjähti vain eräs Patterimäellä sijaitseva ruutikellari. (Itse Patteri mäki on laaja alue monine kasarmiraken nuksineen ja - siihen aikaan - sotilaallisine' varustuksineen.)
Muutamissa muistelmissa. esiintyy varsin tärkeitä, yleisluontoisemman historlalll~en merkityksen omaavilI paljastusluontoisia seikkoja. M.m. sivulla 143 kerrotaan Rugust Vesieyn
puuhlsta ennen luokka sodan alkua pohjois-Karjalassa ja veitetään hänen toimenpiteillään tarkoituksellisesti auttaneen lahtareita. Sivulla 169 kerrotaan Rli f\altosen sanoneen: ~EI sitä
vallankumousta Pohjolassa tehdä. HelSing issä ja Etelä·Suomessa ne asiat ratkaistaan ja tä ällä ne aseetkln tarvitaan".
kun Pohjolan punakaartilaiset aseita PYYSivät.
Tällaisissa tapauksissa olisi toimituksen pitänyt antaa seli tyksiä tai viitteitä lisätodisteluun (erikoisesti Vesieyn tapauk167

•

•
Erikoisen mielenkIIntoisena lisänä aikll,.lsemmJn suppeaan
dlneistoon Ol/at 'Iahtarien valta-alueella, Pohjois-Karjalassa,
Varkaudessa ja Pohjois-Suomessa olleiden punaisten taistelujen kuvaukset. Tämä on erikoisen tärkeää sen vuoksi, että se
samalla paljastaa erään suurimpia heikkouksia, kykenemättömyyden

partisaanljoukkojen

järjestämiseen,

mahdollisuudet siihen olivat olemassa.

vaikka

kaikki

Erinäisiä muistutuksia tekisi mieli tehdä Itse teoksen to imI-

tustavasta. Muutamien kokoelmassa olevien muistelmien
ymmärtämistä vaikeuttaa - varsinkin niillä, jotka eivät ole
Suomessa asuneet- se, että niistä puuttuu tarkempIa aika- ja
palkkamääritelmiä. Kun puhutaan esim. jostakir.l rintam aosasta,
mainitaan vain kylä. Tuntematta tarkemmin Suomea, on tämän sijoittaminen oikealle paikalle varsin valkeata. Tai kun
taistelun aika jätetään lähemmin ma lnitseml\tta, on sitä vaikea SijOittaa oikeaan yhteyteen erinäisten hyökkäys·, pe·
rääntymi s- tai asemasotataistelujen ketjussa.
Tämä olisi ollut helpost i autettaviSSa liittämällä vaikkapa
ajaviittaina välttämättömät selitykset.
Samoin o lisi tullut menetellä sellaisiin puhtaasti paikalllsluontol ii iin sanontoih in nähden kuIn on esim. siv. 125 .f\riston rintamalla", kun sanonnan ymmärtäminen on ehtona asian
ymmärtämiselle (kuten kysymyksessä olevassa kohdassa, jossa
halutaan sanoa että Sanltaarit Istuivat kahvilassa silloin. kun
niiden olisi p itänyt o1\a taistelussa).
.
Virheelliset sanonna t (tai mahdollisesti käsityksetkin) olisi
myöskin huolellisella läpikäymisellä voinut korjata. Eräässä
muistelmassa eslm. kerrotaan Patteri mäen (Viipurissa) räjähtäneen. Todellisuudessa räjähti vain eräs Patteri mäellä sijaitseva ruutikellari. (Itse Patterimäki on laaja alue monine kasa rmirakennuksineen ja - siihen aikaan - sotilaallisine- varu s·
tuksineen.)
Muutamissa mulstelmiss~ esiintyy varsin tärkeitä, ylei sluontoisemman historjal1l~en merkityksen omaavia paljastusluon~
toisia seikkoja. M.m. sivulla 143 kerrotaan Rugust Vesieyn
puuhlsta ennen luokkasod a n alkua poh jois-Karjalassa ja vcitetään hänen tOlmenpitelllcän tarkoituksellisesti auttaneen lahtareita. Sivulla 169 kerrotaan 1\11 f\altosen sanoneen: "Ei sitä
vallankumousta Pohjolassa tehdä. Helsingissä ja Etelä-Suomessa ne asiat ratkaistaan ja täällä ne aseetkin tarvitaan".
kun Pohjolan punakaartilaiset aseita PYYSivät.
Tällaisissa tapauksi ssa olisi toimituksen pitänyt antaa selityksiä tai vIItteitä lisätodisteluun (erikoisesti VesIeyn tapauk167

•

sesslI). sillä kysymy:s on miehistä, joilla oli huomattava johtava
asema (Ali Raitanen 011 järjestökllllrtien ylipäällikkö, jonka
lahtarit ampuivat 1918 Lahdessa. Vesley t!!las luokkasodan

jälkeen painui lahtarlen leiriin ).
J ohtuen ko~oelmaan osallistuneiden mulstelmain kirjoitta-

jien erilals€sta tasosta on kokoelma jäänyt kirjalliselta asuttaa"

hiukan kirjavaksl, Muutamissa muistelmissa on kerronta suju-

vaa, iähenn ellen hlteelllsta t!1soa. Toiset ovat rakenteeltaan
kömpelömplä.
Kun teosta ilmeisestikään ei voi pItää ai noastaan hIstorIama-

teriallIIna, joinakin asiakirjojen tapalsina, vaan myöskin suuremmille joukoille alattuna klrjllna, olisi ehkä ollut edullisempi

käyttää materiaali toisella tavalla, Itse asian hIstorIatutkImuksen kannalta siltä la inkaan kärsimättä .
. Tämä merkitsisi Sitä, että materiaalia olisi sikäli muokattu,
mikäli siinä eSi intyy puhtaasti kerrannolllsia heikkoukSia, tarpeeton, historiallisesti arvoton (tai yleiseSti esi intyvien sanontojen toistaminen) olisi voitu karsIa pois.
SIellä taas, missä näyttää välttämättömältä, olIsi voinut
täydentää kuvausta selityksillä (luonnollisestikin muuttamatta
julkaisten kaiken alkuperäIsen. jolla on historiallinen merkitys
yksltylskohtaln valaisemisessa).
Kun teos aiotaan suurten joukkojen käytettäväkSI. on sen
kirjallinen asukln tärkeä, sillä siitä suureksi osaksi riippuu se,
lu etaanko sitä tai ei.
Huolimatta puuUeellisuuksistaan, joihin edelläolevassa on
viitattu, on teos arvokas lisä hlstorlantutkimusmaterlaalilmme,
jota olisi edelleen entistä voimakkaammin kartutettava, sillä
Suomen vallankumousliikkeen historian marxilainen käSittely
on meillä vielä lapsen kengissä .
Leningradissa, t"lImmik. 12 p. 1935

R. L - o.
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VI. TYÖVÄENLIIKE MAAILMANSODAN AIKANA

Häädettyä nuoriso-osastoa
puolustamassa
Tämän kertomuksen va-rsinalset asianosaiset ovat Suom~n
syrjäisen seudun, etäisen n u rkanperälän väkeä - aina siellä
slsä-Suomen Korpilahdetla asti sitä näet nahistiln ja jahlstiin
enemmän tai vähemmän tolsarvOi,silta tuntuvista asioista ihan
samoihin aikoihin, jollain riehui se imperialistinen suursota,
ihan se Iso nSaksan sota~ kuten täällä Leningradin alueen

maakylillä v. 1914 all-:anutta maailmansotaa nimitetään.

Ja

tämä sota se kiidätti sinnekin Korpilllhden työväen järjestöeläm ään ne riidan klpinät, jOista syntyi se Korpilahden sas-

dem työväenyhdi styksen ja paikallisen sosdem nuoriso-osaston välinen "Isoviha", josta nyt eräitä piirteitä esittelemme.

Maailmansota to i Suomessakin heti ensimmäisinä vi ikkoina
esille joukon työväenjärjestöihin kohdistettuja tsarismln uusia
kLristystoimenpiteltä, jotka ulottuivat maaseud ullekin. Kiellet~
tiin puhumasta sodasta ja lu-okkataistelusta. Rikkaat riistäjäporhot asetettiin tsarististen vlrkanyrkkien suojelukseen. Punai·
sia lippuja ei saanut käyttää, jne.
Kysymys näiden tsarism in pakkosäädösten noudattamisesta
aiheutti alunalkaen vakavaakin erimielisyyttä muufamien maa seudunki n työväenjärjestöjen sisällä. Niin tapahtui Korpilahdellakin. Kirkonkylän työväenyhd istyksen vanhOillisin aines,
yhdistykseen liittyneet pikku mestarit ja liikkeenharjoittajat, olivat
va lmiit ilman varauksia noud ~ ttamaan tsaarin virkanyrkkie n,
kaikenkarvaisten, vaino· ja verikolra in kieltoja ja käskyjä, mutta
työläisalnes ja erikoisesti nuoriso hangotte li niitä vastaan tosin kyllä heikosti, mutta vastahangassa jokatapauksessa 01·
tUn. Korpilahden kirkonkylän työväenyhdistys olf paikallisen
työväentalon isäntä - nuoriso-osasto 011 va in "hyyrylälnen". Ja
kun sosdem kunnalllsiärjestö ja nuoriso-osasto yrittivät ottaa
vähän ral\akkaampla askeleita , yhtäältä asettuen valstovaral·
sestl mutta luokkataistelukantaisestl vastustamaan tsarismia
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kumartelevien vlrkanyrkklen ja niiden kätyrien puuhia jll tolsi!lalta esiintyen paikallisten tehdas- ja maakapltallstien sodan
alusta lähtien yltyne[den riistopuuhien palji!lstajana ja vastustajana, kunnan porvaripomojen hätäapupolitiikan ym. klristyksien alaslyöjinä, n[ln tästä oli seurauksena k[rkonkylän työväenyhdistyksen pikkuporvarillisten johtajien murinat kunnallisjärjestölIe ja varoitukset nuorisolle ja - loppujen lopuksi
nuoriso ajetUin pois työväentalolta.
Tässä edelläsanotussa tulikin jo sanottua sen silloisen sisäisen .. isonvihan" lähtöpohja. Luokka-asemaltaan nuorisolilttoIi!liset olivat sahatyöläisiä, työväenyhdistyksen johtotehtävissä
olevien käsityölälsmestareiden ym. pientyönantajain paIkkatyöläiSiä, lähiympäristön torpparien ja mökkilälsten lapsia ja pieni
osa kirkonkylän herrasväen ja paikallisten suurtilallisten vuosipalvelijoita - siis pääasiassa työliiisainestll. Sosdem kunnallisjärjestön johdossa, joka kunnalllstoim[kunnan kautta yhdisti ja johti kaikkien työväenyhdlstykslen toimintaa 011 nuorisolle läheinen joukko.
Myös kirkonkylän työväenyhdistyksen jäsenistä oli osa työlä}slä. oli joku torpparikin, mutta johtoaines muodostui plkkulilkkeen harjoittajista ja käsityöläismestareista.
Silloisen riita kysymyksen paremmin ymmärtämiseksi on
tarpeellista aivan konkreettisesti esitellä eräitä ty:n keskeisimpiä toimihenkilöitä. Kaikkein keskeisimpänä yhdistyksessä
hääri porvarillinen liikemies, pullaki!lupan, leipomo- ja kahvilaliikkeiden omistaja F\. f\ n t i n, joka jatkuvasta porvarien kanS6a
veljeilystään huolimatta liukkaasti esiintyen ovelan lupsakkaasti sukeltautul monIIn työväenyhdistyksenkin tärkeimpiin
tehtäviin. Tämä sama mies oli v. 1918 ensimmäisenä lahtarlen puolella avustaen tiedoillaan ja ilmiannoilIaan työläisten
teurastajia. Kirkonkylän ty:n pitkäaikainen toimihenkilö oli vaatetus- ja kahvila liikkeiden omistaja f\'ft:tt i R u u s ula, jota
voidaan pitää työväenasialle myötämielisenä nrehelllsenä pikkuporvarlna·. Er[kOista hienostunutta nsuuren maailman miestä"
ty:n johdossa esitti räätäiililkkeen omistaja Vi k tor Le h m u s·
Ja lkinelilkkeen omlstajll Kalle Sa ari n e n ja puusepänliikkeen
omistaja N e s tor N ä tt I n e n kuuluivat yhdistyksen perustajiin ja oUlvi!lt jatkuvasti osaa yhdistyksen toimintaan. Samae
voidaan sanoa satu la sepän liikkeen omistajasta Em i 1 Mä k 1se s t ä. Liikkeenharjoittaja Saarisen, Nättisen ja Mäkisen rouvat
kuuluivat myös ylimpään johtoon. Palstatllallinen Em j 1 LI ndem a n sekä kelloseppä 0 t toM a I m kuuluivat yhdistyksen
johdossa radikaalisiIn luokkatalst~lija-a inekslln. Näistä ainakin
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viimemainittu tuli v. 1918 murhatuksi. Tuossa pääaslaflisln
yhdistyksen joh.ajisto maailmansodan syttymisen hetkeaä ~
Yhd istyksen Jäsenistössä sen sijaan oli osa saha työläisiä, kirvesmiehiä, kivityöläisiä ym. kirkonkylän työläisainesta, mutta ,
eivät he yhdistyksen poliittiseen suuntaan suuria vaikuttaneet:
Maailmansodan alettua, kuten io sanoimme, tsaarin suomalaiset kätyrit maaherroista valJesmanneihin ja poliiseihin asti
nuuskivat ja ahd istelivat työväen toimintaa. Työväentalolla
toim inut nuoriso·osasto ei näitä määräyksiä noudattanut samassa laajuudessa kuin tuo nöyrä vanhempi väki. Pilkahtipa esiin:.
sodanvastaistakin - tietenkin siinä antirriilitaristlsessa hengessä.
m ikä silloin oli ominaista Suomen sosdem nuorisoliikkeelle.
Ja tämäkin kauhistutti noita yhdistyksen johdossa olevia liikkeenharjoiUajia ja käsltyöhikipajain omistaja mestareita. Nuo-·
riso-osasto sai yhdistyksen johdolta alituiseen varotuksla
i ltamiensa ja joukkotilaisuuksiensa ohje lman johdosta. Mutta.
jo u k 0 II t a nuorison tilaisuudet saivat yhä suuremman kan• natuksen.
Joukkokannatus kasvoi jokaisen pienimmänkin vastarinta-·
yrittelyn jälkeen. Muistan erään kesäjuhlatilaisuuden kirkon kylän ty:n talolla. Vallesmanni kielsi punaisen lipun käytön ..
Lippu vedettiin salkoon. Po!f[sit tulivat vetämään sitä alas _
Lippu jäi liehumaan. Tappelua lipun suojaamiseksi ei tarvittu.
eikä siitä ollut puhettakaan. Muutama Iva- ja k ompasana
sqlvat poliisit luopumaan yrityksestään. Mutta samalla nä iden.
plenienkin yritysten yhteydessä ilmeni, että edellytyksiä kyllä.
olisi ollut vastaiseen talsteluun,jos se olisi kuulunut puolueen
ja nuorisolii ton toimintaohjelmaan.
Toinen esimerkki: Järjestimme kirkonkylän ty:n talolle vero-·
tuspolitiikkaa käsittelevän kokouksen. Se kiellettiin . Vallesmanni lähetti koko poliIsivoimansa - kolme nuppia - ha joit-tamllan kokousta. Olin kokouksen puheenjohtajana. PoliisiIc;olmikko astuu esiin, VanhIn konstaapeli kieltää kokousta·
jatkamasta.
- Mitä te teette, jos emme tottele teidän kieltoanne, kysyin ..
- Minkä me voimme tehdä näin suurelle joukolle. selitti
poliisI.
- Jatkllmme kokousta, ilmoItin. Ja kokousyl~lsö osoittisuosiota.
Nämä vain pari esimerkkiä siltä, millaisia olivat ne .kapinalliset'" puuhat, joiden vuoksi nuorisoa ahdistettlin. Tällaiset·
pienet pilkahdukset eivät tietenkään olleet määrätietoista taistelua tsarismla vastaan - ei edes poliisivoimaa vastai:w. Mutta..
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'!.en ne osoittivat, että ollappa silloin rohkeasti, lietsoa reilua
taistelu henkeä, taistelu intoa, niin kyllä se nUorison ja vanhemmankin väen kesken olisi voimakkaan vasta kalun SAanut. VOi,
miten suuri olikiun Virheemme, kun emme silloin osanneet
totista tappeluhenkeä oikeAlla kumouskurJsllla lietSOA.
Työväenyhdistyksen toiminta meni alllspäin. Sen ~joukko
tilaisuuksissa" 011 kuolettava tunnelma ja vlrallisissll kokouksissa pohdittiin nuoriso ·osaston tarpeeUomuutta jopa vahln,golllsuuttakln. Nuo arvon mestarit vatkuttivat, että nuorisoliike
vain hajoittaa sosdem puolueen voimia. Ja nuoriso-osaston
toiminta kiellettiin työväentalolla. Samoihin aikoihin antoi
yhdistys tlllonsa viikkokaudeksi eräälle pelastusarmeijan kiertueelle. Jo tästä sai nu orIso yhden vahvlIn valtin taistelussaan yhdistyksen taantumuksellista johtokoplaa vastaan.
Olin nIIh in aikoihin Korpilahden sosdem kunnallisjärjestön
puheenjohtlljanZl. Nuoriso-osasto pyysi sosdem kunnallisjärjestön johtoe1tmen, kunnalllstoimlkunnan, toimenpidettä mainltu~sa tellolta häätöa'iiassa. Käslttelimme aSialI.
Kunnallls, •
toimikunta asettui vllrauksltta nuoriso-osaston kannalle. Mutta
työväenyhdistys kieltäy tyi noudattamasta sosdem kunnalllstoimikunnan kehotusta: luovuttaa työväentalo entisillä ehdoilla
nuoriso·osaston käytettäväksi. F\sia siirtyi kunnallisjärjestön
käslteitäväksl. Korpllahd~n sosdem kunnalllsjärjestöön silloin
kuului parisenkymmentä työväenyhdistystä. Kunnallisjärjestön
yleinen kokous jyrkästi tuomitsi kirkonkylän työväenyhdlstyk~
sen menettelyn aseUuen kunnalllstoimikunnan esittämälle
kannalle ja näin tukien nuoriso-osastoa. Klrkonk~'län ty:n mestarl sakkl ei suostunut noudattamaan kunnal1isjärjestönkään
päätöstä. Nuorison toiminta vaikeutui huoneustopulan vuoksi,
mutta samalla se slli voimakkaan sysäyksen eteenpäIn. Kotikylänl Heln osnlemen työväenyhdistys oli kirkonkylän ty:n lähin naapuri, ollen matkaa kirkonkylän työväen talolta Heinosniemen työväentalolle 4 km. Viimeksimainittu työväenyhdistys
päätti lu ovuttaa talonsa häädönalalseksl joutuneen kirkonkyl än sosdem nuoriso-osaston kaikkiin tillllsuukslln maksuttomasti. Helnosnlemen työväentalon ~Rlentolan· toiminta vau·
rastul nopeasti. Työväen joukkotoiminnan pääpaino kirkonkylästäkin siirtyi si nne. Mutta sosialistista nuor isoa vastaan
taisteluun lähteneet mesta rit murjottelivat uusia juonia punoen
omISsa nurkissaan.
KunnallisJörjestö vetosi asiassa Hämeen läänIn pohjoisen
vaalipIIrin sosdem pIiritoimikuntaan ja nuoriso kääntyi sosdem
nuorisopIIritoimIkunnan puoleen. Kaksi sovlttelljaa saapUi
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lIslaa järj estämään. Sosdem piIrItoimikunnan edustajana olt
E em e II Saa r I n e n, mies. joka edusti puolueen oikeistoa
ja nykyään häärii Suomessa lapualalSfasistlen käslkassarana ..
jll nuorisopiirijärjestön edustejana 011 E e m eli La Iho (Lo uh I k k 0), joka nykyään on eräs Suomen sosiallfaslstlen ammatillisia yllpamppuja. Näiltä Eemeleiltä puuttui jo silloinkin
luja periaatteellinen kannanotto. He kyllä myönsivät, että nuorl SO'osasto on oikeassa ja lISlassa on meneteltävä kunnallis·
järjestön esittämällä tavalla, mutta toiselta puolen: sovinnon
nimessä ja selkkauksien välttämiseksi valtiovallan ktlnssa hekehOlttivat huomioi maan niitä valtiovalla n toimenpiteitä, joiden.
huomi ol mlsta nuo suuttuneet mestaritkin toimintaoikeuks ien
turvaam isen ehtona nuorisoita vaativat. Eemelien moinen .01la kko vai eikö olla·-kanta ei saenut asiaan mitään muutosta ..
Yhdistyksen johtavat mestarit selittivät, että Eemellt puhuivat
heidän puolestaan; mutta me selltlmme heidän puhuneen meidän puolestamme - s. o. nuoriso-osaston ja kunnal1lstolmlkunnan kannanoton puolesta. Rlltely jatkuI. Nuoriso järjest~
suuremmat tilaisuudet naapuriyhdistyksen talolla ja pienempiä
tilaisuuksia varten se vuokrasi eräältä kIrkonkylän porvarlltlt>
huoneen. Yhdistyksen ja nu oriSO-osaston riita kärjistyi.
Nuoriso reageerasi voimakkaasti eräisiin kunnan pomojeD
pakkotoimenpiteisiin, j olta sote·ejan hätä·aputöiden yhteyd essä
p yrittII n toteuttamaan . Ja tapeltlinpa kirkonkin mustakaapu~
pamppuja vastaan. NIInpä ta pahtui seuraavakin tapa us: Rovasti Harald ahdisti vuosikausia pappilan maall a asuvaa f11ökkllälstä Matti VJlgrenlä eli " Keilo Mattia". Rslaa pidettiin varsinkin nuorison toimesta tapetilla. Suuri 011 väestön suuttumus jo sillOin, kun rOVasti haki ja sai ylemmistä virastoista
häätötuomion kirkon kellojen soittaja Matti Vilgrenl11e. Ja se
suuttumus kasvoi vlhaksi silloin, kun Matti-vanhus, joka olf<
Invallldl, häädettlin perheineen pienestä möklstään. Häätäjät
veivät akkunat sekä oven pois mökisti:i.
Sosdem kunnalllstoimlkunta järjesti, pääasiassa nu orison.
avulla, kansalalskokouksen . johon saap ui lähes puolituhanU:'
nen joukko. Kokous lähetti pappilaan viisimiehisen lähetystön, joka jyrkkäsanalsestl vaati rovastilta lupausta siltä, että
valkki!lkln ylemmät viranomaiset ovat vahvistaneet t ämä n hää töpäätöksen, niin rovastln on palautettava mökln.·Matt! entisIIn
. oikeuksIinsa. Samanaikaisesti tämän kokouksen ja rovastilie·
esitetyn vaatimuksen kanssa eräät kirvesm iehet kiinnittivät
uudet akkunat ja oven Matin mökkiin. Ja kirkonkylän tunnetuin kuorma'ajurl, Basllius MasalJn eli .Suntion Pasu·, kuljettI-
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>MlItln perheineen, klmpsuineen ja ·kampsuineen entiseen mök·klinsä. MlIinlttu MasaIIn ei ollut työväenjärjestöjen jäsen. Hänen
10lmenpiteensä tapahtui ulospäin katsoen Itsevirtauksen va-rassa. Kansalaiskokouksessa ollut joukko ei tietänyt asiasta
mitään. Eivät myöskään nuorisojoukot. MasaIIn selitti asian
-omi!Jksl päähänpistoks een. Jälkeenpäin hän ylpeili sillä, että
hänen päätöksensä ja tei{onsa pätivätyli mi!JaJllsten ja taivllal~Isten virkaherrojen. Kun rovasti kuuli Iästä Ma salinln korpilllln
käytöstä ja 011 saanut samalla 500-henkisen kansc:llalskokouk·
:sen tiukan VllaHmuksen tietoonsa, nIIn hän jätti asIan slllensä.
Matti jäi mökkilnsi.
Tämä edellä kerrottu loppunäytös papin ja Matin vällsessi
rildllssa tapahtui sen jälkeen, kun yhdistys ja nuoris o-osasto
:ollvt'lt riidelleet asian selväksi, mutta kerroin tämän näytteeksi
siitä, millaiset asiat toivat joukkoja mukaan. Hätäaputyöläisten
ja tällaIsten sorrettujen Mattlen puolustajana kunnalllstoimikunta sai suuren joukkokannatuksen. Ja nuorison toiminta
vilkastui juuri SJksi, kun joukkotilaisuuksissa tuotiin sekä vakavasti, että pllaesityksln esille paikallisten rllstäji!ln konnuuksla
:samalla kun pa ljastettiin koko porvarillisen yhteiskunnan mätää.
Samanaikaisesti tuppautulluokkasopua elvyttelevän kirkonky·Iän työväenyhdistyksen jäsenekSI aivan emäporvareltll. SenjohtokunnallejäUlvät yhdistyksen jäseneksi liittymlsilmoltuksensll
;m.m. tunnettu lahtarlkirjalllja Lauri Haarla, fasistisen tehtailija
Haarlan veli, opettajat Martti KorpilahtI ja J. VIrtanen. MillaIsta
väkeä nämä olivat, selviää siltä, kun malnitsemme, että kirjailija
.Haarla oli v. 1918 luokkasodt'lssa Korpilahden lahtarikomppa olan päällikkönä, opettaja KorpIlahti kohosllahtarlansioittensa
~autta Keski-Suomen suojeluskunta piirin kasvatuspäälliköksi
ja Virtanen kaatuI Haarlan komppanlaan kuuluneena joukkuepäälli kkönä Tampereen edustalla keväällä 1918. Mutta vaikka
nämä luokkaviholliset olivat yhdistyksen jäseniksi pyrkiessään
'kylliksi hyvin tunnettuja työväen syöjiä, nIIn yhdistyksen johtokunnan mestarikopla hyväksyi heIdät jäseneksi. Ku itenkaan •
-eI kunnallistolmikunnan nopean väliintulon vuoksi niille eh·dltty antaa jäsenkirjoja. Työväenyhdistyksenkln oli pakko
kumota johtokunnan toimenpiteet mokomlen työväenluokan
vihollisten jäseniksi hyväksymisessä.
Kuitenkin m.m . mainittu Haarla piti työväenyhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa luennoita "mUinaisen Kreir.an soslll·
<llsmlsta'" ja .antilkkllljan luokka taisteluIsta ". Näiden perusteella
'Hallrla esiintyi "sosllllistina" _ Niinpä hän eräässä viime vuo~74

slna ilmestyneessä romaanissaan .Syylllset ja syyttömät" asettaakin klrjcllijaa Itseään kuvaavan henkilön eräänllllseksi Ihannesosla li stiksl.
Moiset porvariluennot eivät luonnollisestikaan yhdistyksen
ja nuoriso-osaston välisiä suhteita parantaneet.
Työväenyhdistyksen ja nuoriso-osaston välinen ,.isoviha - joutui puoltleslhteerinkln tietoon. T u r k I a n M a tt I saapui palkan
päälle rJlteleviä tyynnyttelemään ja sovittelemaan. Matti menetteli aivan edellämainittujen Eemellen tavalla. Myönsi sosdem kunnallisjärjestön ottaman kannan olkeaks; ja lievästi
moitiskelikln kirkonkylän työväenyhdistystä. Mutta nuorison
puo lelle ei Matti uskaltanut eikä tietysti tahtonutkaan riittä vällä rohkeudella astua. Matin kantae ei sovi Ihmetellä. Hätt
oli puolueen revislonlstlsen siiven johtejia. Meidän kantamme .hän leimasi .. äkkijyrkäksi- - ollen näkevinään sIInä sitä häntä
pelottavaa siltasllarelalsuulta. Häntä koipien välissä hän poiStuI. Ja ni in jäi asia Turkla n turlnoiden jälkeenkin entiselleen.
Käännyimme I\slassa Suomen sosdem nuorisoliiton IJlttotoimikunnan puoleen. LIittotoimikunnan lähettämänä saapui
asiaa selvittämään J u s s I Ra II o. Kirkonkylän työväentalolte
0 11 kutsuttu yhdistyksen ja nuor iso- osaston jäsenet yhteiseen
kokoukseen. Tilaisuuteen, missä Railo kysym ystä selvitti, oli
saapunut yle/lsöä avara si!lli parvekkeineen täyteen. Kunnalltstoimikunnan aloitteesta 011 tehty yhdistyksen työläisjäsenten keskuudessa valmistavaa työtä. Johtoh enkllölstäkln Otto Mlllm ja
E. Lindeman asettuivat päättävästi vanhoillisia käsltyöläismestareita vllstaen. Seuraus oli, että tämä kokous kulki elun alkaen jo
sII nä hengessä, että nuorisolle on annettava toim intamahdollisuudet työväentalolla. Railo osoitti, että tässä asiassa selvästi näkyy
se väärä ja tuomittava holhoojasuhde, joka muutamissa työväenjärjestöissä ilmenee. Railon voimakas esiintyminen osaltaan Vaikutti ratkalsevllstl asiaan. Hän jo ensimmäiseksi sanoikseen ilmoitti tulleensll asiaa selvittämään siinä mielessä,
että hän ei ennen poistu, ennenkuin nuorisolle on taaHu toimintamahdollisuudet työväentalolla. Tällaista alkutlmoltusta
tervehdittiin nuorison taholta myrskylsästl.
Tässä kokouksessa kirkonkylän työväenyhdistys peruutti
entiset. päätöksensä ja tolmenpiteensä. Kunnallisjärjestön alkuperäinen eSitys tuli hyväksytyksI. Osa pllhlmmlsta juonIttelijoista, mm. edellämlllnlttu Lehmus, erosivat yhdistyksestä ja
puolueesta. Eräät pikkuporvarit seurasivat hlssun kissun noita
poistunelta. Mutta työväentaloJle, joka 011 nuorison poissaollessa 01lut verraten autlona, aikoi jälleen virrata joukkoja.
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· Tämä edelläkerrottu kappale työ9äenlilkkeen .Sisälllssodasta"
on yhtenä osoltuksenll siitä, että mllal1mansOla toi esille jou~
kon uusia kysymyksiä, jotka olivat SuomesslIkin omansa Vll~
semmlstuttllmaan syrjäisIä mea seutujärjestöjäkln. On vaikea
tarklllleen Sanoa, ku inka suuri vaikutus Korpilahden nuorison
toiminnan vasem mlstumlseen oli silloisen sosdem nuorisoliiton
lehd tllä ja ktrjalllsuudellll. Mutta Vllrmaa on, että Ilmon niitä
ei olisi tuotakaan vähää taistelukurssia löytynyt. Myös puo·
luelehtien .Ievltyksessä jll käytössä me orlento lduimme .. Työ·
mieheen~ ja .Sorretun VOimllan~ siis .slltasaarelaistin-.
Tampereelta kiisin Saimme useltll muistutuksia pii ri lehden
"Kansan Lehden·, hylklmisestä.
Määrätietoista ei se vllsemmatle suuntautumist.:mme ollut.
Tässäkin edelläkosketellussa riita·llslassa oli lllvattoman paljon
Itsevirtaukselllstll. Se, että otetti in esille paikallisia asioita, 011
myönteistä, mutta se, että ku ljettiin asiasta toiseen suureksi
osaksi vaistovoralsesti Ilman syvällisempää periaatteelllsuutta,
011 kielteistä. Mutta joukkojen kIIntymys työväen lu å kkatais
telun suuntakysymyksilnkin Uimän riidan aikana jokalapauk·
seSSa virisi. Kirjallisuutta sekä lehtiä levitettiin huomattavasti
enemmän kuin millol nkllan aiklllsemmin. Olisipa tuollaisten
riitojen vallankumouksellinen selvenläminen ja todella marxl·
laln en kirkastaminen tullut päiväjärjestykseen, nIIn olisI se
jättänyt syvät jäljet. Mutta jo sellais enaankin 011 tämä riita
eräänlaIsena vedenjaklljanll. Vuoden 19181uOkkasodan lIattone
ja alkllna nähtiin . että Korpilahden nuorison etumalset tals·
telljat olivat reilusti lahtarelta vastassa. MonIa heIstä lahtarit
tappoivat, osa joutui vankIleireille. Ketloseppä ,"v\alm tuli eri·
kolsesti lahtllrlen vihaamaksi. RlIa'ast! rääkä~en hänet lahtarit
tappoivat yhdessä nuorlsoluttolalsten keskeis immän johtajan~
Emil Väliiän, ym. kunnon tovereiden ka nssa, toverien, jotka
kaIkki tuon edelläkosketelIun "IsonvIhan· aikana kuuluivat
nuorisoliiton ja kunnallisjärjestön kannalla olleisiin aktiivlslmpiin taistelIjoihin.
Mutta on selvää, että näiden parhaimpaln talstell jaln kirkas
mui sto kannu staa nIIn hyvin Korpilahdella kuIn muuallakIn
mall ssa Suomen työväestön uutta polvea liittymään siihen
taIstelurintamaan, joka SKP:n johdolta taistellen va lmistalI Suo·
men proletarlalltille vapautumisen jll voito n.
M

K. Lepola.
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VII.

ELÄMÄKERRALLISIA

TIETOJA

f\nton Henrik Järvinen
S~u ome n vallankumouksellinen työväenliike on kasvlIttanu.

sadoista ja tuhansista pääoman orjista tietois ia luokka taisteli
jolta. Miehet ja naiset, joilla ei ole ollut mahdollisuutta lap'
suus- j2lo nuoruusaikanaan kehittää tietotasoaan, koskapa koulun käynnin asemesta on täytynyt aikaisin aloittaa raadanta

kapitalismin grottemyllyissä, ovat käytännöllisessä elämässä,
työväenliikkeessä, hankkineet Itselleen tarvittavat tiedot ja
näin kyenneet astumaan luokkataistelu n johtopaikoille. Eräs
tällaisista työläisjohtajlsta oli Suomen fasistien vankilassa
murhaama toveri 1\oton Henrik Järvinen . II

Toveri Järvinen syntyi Suomessa Kurun pitäjässä tammi-

kuun 17 päivänä 1886. Isä 011 kyläsuutari ja pojasta tuli kansakoulun päätettyään sahatyö läinen. Jo kodin piirissä tuli
Rnton vedetyksi työväenliikkeeseen. Hänen isänsä, Ivar Järvi·
nen, joka sai surmansa Kuopion vankileirillä v. 1918. toimi
useampia vuosia jäsenenä vuosisadan vaih teessa perustet un
Karjulankylän työväenyhdistyksen johtoku nnassa .
KaksIkymmenvuotiaana toveri J ärvi nen sii rtyi Pletarsaareen,
jossa h än aluksi työskenteli Schauman o/y:n sahoilla ja ranta·
töissä, kuuluen sahatyöläisten ammattiliittoon ja toimien mo·
nlssa paikallisissa luottamustehtävissä. V. 1911 valittiin hänet
Pietarsaaren työväenyhdistyksen taloudenhoitajaksi, jossa tehtä·
vässä hän työskenteli luokkasotaan asti. Tämän toimensa
ohella hä n joutui yhä edelleen hoitamalm monia erila isia
luottamustehtäviä.
Toiminn assaa n hän 011 rauhallinen, täsmällinen ja luja. Sen
vuoksi hän olikin toveri piireissä erikoisesti pidetty. Täsmälti·
syytensä ohella hän oli toim innassaa n joustava. Tästä on
todisteena esimerkiks i seuraava tapaus. Kun valkoiset olivat
luokkasodan puhjettua v. 1918 vallanneet Pietarsaaren jlll talstelutoiminta 011 muuttunut maanalaiseksi, joutui Pietarsaaren
punakaarti lähettämään lähettejä rintaman läpi punaisten
puolelle. Lähetellle tarvittiin matk arahoja, mutta kaartin
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kasööri Istui vanglttuna. Käännyimme silloin toveri Järvisen
puoleen, jolla oli hallussaan Pietarsaaren työväen säästökassan rahoja, ja seJitimme hänelle, minkälainen 011 tilanne. Ja
niinpä vain saimmekin läheteille tarvittavat matkarahat, huolimatta sIItä, että kassa 011 virallisesti suljettu.
Toimintansa vuoksi työväen luokkataisteluliikkeessä toveri
J. joutui paikallisen porvariston vihan kohteeksi. Esim. v. 1917
011 toveri Järvisen nimi eräässä avonaisessa kirjeessä, jonka
lahtarlt marraskuun suurlakon jälkeen lähettivät Pietarsaaren
työväen talolle ja joka sisälsi, ruumisarkun ja ristin kuvin
koristeltuna, luettelon kaikista niistä työväen luottamusmiehistä, joille lahtarien lentävä OSllsto oli antanut kuolemantuomion. Ohimennen sanottllkoon, että tuossa listassa merkityt
murhat porvaristo sitten, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta, suorlttlkln.
Valkoisen valta komennon alettua täytyi J:n, kuten niin
monien muidenkin työläisten, jotka välttyivät sorakuopilta ja
vankllelrelltä, paeta maasta . . Hän oleskelJ jonkin aikaa Ruotsissa. Siellä hän työskenteli Tukholman lähellä olevilla konetehtailla, Morgongåvassa y.m., sekä Norrbottenlssa OIY Freijan
rautamalmikalvoksJlla. Ruotsissa ollessaan kuului hän metallija kaivostyöläisten ammattillittolhin.
SKP:n jäsen 011 tov. Järvinen vuodesta 1920. Samana vuonna
puolue komensi hänet maanalaiseen puoluetyöhön Suomeen,
missä hän työskentelIkin erilaisissa puoluetehtävissä, lopuksi
puolueen johtopaikoillakin, aina vangitsemiseensa, huhtikuun
18 päivään v. 1928, saakka.
Maanalaisessa toiminnassa näemme toveri Järvlsessä, "Isossa
1\nUssa", esimerkillisen taistelijan. 1\ina järkähtämätön, tunnollinen ja täsmällinen. Yöllä, ohranoiden murtauluessa suljettujen ovien .läpl häntä vangitsemaan, tekee hän tulen uuniin
ja polttaa luonaan olevat puolueen paperit, kohentelee papereita, että ne paremmin palaisivat, ja estää ohranoitten tulon
siihen Silakka, kunnes jälellä on uun is1ia vain tuhkakasa.
Tunnollisena, puolueen salaisuudet sällyttävänä näemme
hänet loppuun astI.
Porvarillisen oikeuden edessäkin hän suojelee voimakkaasti
puoluetta. Kaikki kieltäen estää hän lahtarivlranom.!!isten
pääsyn hänen kauttaan puolueen kimppuun. F\jatuksena
hänellä on: joskin hän on joutunut kiinni ja tulee tuomituksi,
niin puolue ei saa joutua hänen hikiaan kärsimään.
Toveri Järvisellä, tuolla kuolemaansa sa8kka uskolli se lla ja
uhrautuvalla toverilla, 011 oikeudessa esiintyessään hei kkous
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Stina, että kielsi olevansa SKP:n jäsen. Suurjutun aikanav. 1928-01i51 SKP:n osuus ja auktoriteetti vielä enemmän
kohonnut, jos eslm . sellainen' rohkea tfllstellja ja SKP:ssa.
huomattavassa johtavassa l.IsemaSSIlI ollut toveri, kuin Rntu
Järvinen, olisi esiintynyt puolueen jäsenenä ja sekä konsplra·
tiivisestI että poliittisesti oikein edustanut kommunlstiste
puoluetta.
Tätä heikkoutta ovat puolue sekä vankilassa (edellämainltuss~ jutussa tuomitut) olleet puolueen jäsenet a rvostelleet ja
näistä virheistä oppia othmeet.
Vankilassa toveri J. sai jakaa isänsä kohtalon.

Keväällä

v. 1931 hänet murhattiin. Sairastuttuaan slIi hän kuumeisena
virua kylmässä sellissä. Lopulta, kun hänet siirrettiin vankilan sairaalaan, annettiin hänelle lääkkeitä, jotka hänet lopulta
tappoivat. Viimeisiksi sanoikseen hän helttlkln myrkyttäjäniml ·
tyksen vankilan lääkärille. Toveri Järvisen murhan johdosta
Tammisaaren vangit osoittivat mieltään ja lausuivat, että Suo'
men työväen luokka on kerran asettava lahtarlt tilille toveri
J :n murhasta.
Kuvaavana piirteenä tästä kaatuneesta taistelljasta tulkoon
vielä mainitukSi eräs tapaus. Olimme tavanneet pitemmän
väliajan kuluttua. Juttu kulkeutui vanhoihin muistoihin. Jär·
'linen kertoi, miten hänen kansalllskllhkolnen kansakoulunopettajansa oli ke rran, pitäessään Isänmaallista puhetta,
vedonnut Siihen, miten meidän on taisteltaVa perivihollista
vastaan, kuten Isät ennen, ja erikoisesti maininnut hänet
vänrikki StoIIn jälkeläisenä (toveri J:n äiti oli vänrikki Polvlanderln poja n tytär, ja Runeberg käytti esikuvanaan vänrikki
StoIin kolmea 1808-1909 sodan taistelijalI, joista eräs 011
mainittu vän rikki Polviande r.) Rnttl , kertoessaan muistelmaanse,
virkkoi .Olen samalla kannalla kuin opettajakln, ero on
vain sIInä , että pe rivihollinen on porvårl ja IsänmaclOanl tun·
nen työtätekevien Neuvostoliiton·.
Lopuksi lainaan tähän toveri RIian Visa sen kirjasta .Punaista
elämää- muutaman rivin, jotka kuvaavat käsitystä, minkä
toveri Järvlsestä saivat hänen taistelutoverJnsa. .Oh ranassa.
Vaitelias. Luja kuin teräs. Oikeudessa. Vaiteliaana ja ryhdlkkäänä-, J a hänen kuoltutleon sairaalassa: ,,- Tuntuu kuin
olisi kunk in omasta elämästä reväisty pala, Vanhin menee
kuolleen luo, pttlnaa tämä n silmät kiinni ja sanoo: .Kun
mies kaatuu, kaatuu se saappaat jalassa-, Voiko olla parempaa mainintaa taistelIjalIe, joka kaatuu kuin mies.
Toveri Rnton Järvisen elämä ja hänen kuolemansa velvoit-
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tavat meitä opiskelemaan lujemmin kommunismin teoriaa ja
käytäntöä, että voisimme viedä voittoon Suomen proletariaatin
taistelun ja kuolla kuin miehet, jos luokkataistelu sitä meIltä
vaatii.
Lujan, voimistuneen ja kasvaneen, taistelussa karaistu.neen
SKP:n johdolla Suomen Lokakuuta kohden.
Hntti l\ro.

Väino Forsten (Koski)
Syntynyt Porissa TeojoelJa 17{12-1900. f\mmatiltaan metallityömies. Tunnettu sosialistisen nuorisoliikkeen, sosialistisen työväenliikkeen ja SKP:n toimitsijana ja organisaattorina.
Kuoli Neuvostoliitossa, Petroskoissa, pilkkukuumeeseen v.
1933.
Tov. V. Forstenin lapsuus ja nuoruus kului raatamisessa
porilaisen kapltalistin, Rosenlewin, saha laitoksissa ja konepajoissa. Veri veti työväenliikkeeseen. V. 1916, 15 vuotiaana,
liittyi Teojoen nuoriso ·osastoon. V:n 1917-18 punakaartissa
ja sen mukana rintarnataisteluissa Satakunnan rintamilla.
Luokkasodan jälkeen pystytUimässä Porissa nuorisoliikettä ja
ammatillista lilkettä. Tov. Forstenin johdolla Teojoen nuoriSoosastosta ja myöhemmin opintoyhdistyksestä kehittyi piirin parhaimpia nuorisojärjestöjä. V. 1926, kun ohrana edellisenä
vuonna oli hajo ittan ut Sosialistisen nuorisoHiton, Forsten Satakunnan piiritoimikunnan slrteerinä tuomittiin Tammisal!reen 1 v:ksi 3 kk:ksi.
Tov. Forstenilla 011 huomattavia ansioita sosialistisen "Työväen lehden" perustamisessa Tampereella. FasistImullistukseen saakka, jolloin lehti lakkautettiin, toimI hän lehden konttorinhoitajana ja toimittajana Porissa, jatkuvasti laajentaen
lehden levikkiä Satakunnassa. Hän työskenteli tehtävässään
erikoisella uhrautuvaisuudella. johtaen sam anaika isesti julkista
ja salaista toimintaa laajalla alueella. Lisäksi oli tov. Forsten
suosittu puhuja.
SKP:n jäsenenä tov. Forsten oli v:sta 1921. Puolueen vanhaan lujaan kantajoukkoon kuuluvana hänellä 011 suuri luoto
tamus sekä puolueessa että työtätekevien suurten joukkojen
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keskuudessa. Puolueen järjestöt Porissa ja Satakunnassa kas voivat ja laajenivat hänen johdollaan.

To'l. Forstenin keskeinen asema ja toiminta paikkakunnan
työväenliikkeessä herätti ohranan huomiota. Usein se toimitti

Forsten in toimistossa kotitarkastuksia, mutta aIna ilman mitään

~ulosta.

FaslstimulJlstuksen alkllna tov. Forsten joutui

.kyyd ittäväksl - , mutta rajan yli häntä ei viety. Tämän jälkeen hän työskenteli iIIegaallsena organisaattorina. V. 1931
puolue komensi hänet Neuvostoliittoon. Täällä hän asettui
Karja laan , Kontupohjan paperitehtaan remonttiverstaaseen,
JOSSl: hänet palkittii n eSlmerkillisenå työntekijänä, Iskurlna.
V. 1932 hän siirtyi Karjalan kommunistisen m aatl!llouskorkea'

koulun oppilaaksi, ollen täälläkin eräs pa rha impia. Opiskelu·
ura ja luja n, tarmokkaan ja uskollisen bolshevikln elämä kato
kesi kuitenkin jo seuraavan vuoden ·kesällä.
Luon teeltaan 011 tov. Forsten tyyni ja rauhallinen. f\lna
011 hän valmis ohjeillaan ja neuvoilIaan a uttamaan. Vaatimattomuuden perikuva, tehtävissään tunnontarkka ja perään·
antamaton. Puoluetyössä rohkea ja taitava. FaslstimulJistuksen jälkeenkin hän vielä palasi kotlpalkkakunnaJleen, pelkäämättä fasistien uhkaukSia. Näillä ominaisuuksilIllan hän
hankkikin työtätekevän väestön jakamattoman kannatuksen
ja luottamuksen. Suuri suru täytti Satakunnan työtätekevien
sydämet, kun sanoma tov. Forsten in kuolemasta kiirl heidän
keskuuteensa.
Tov. forstenissa SKP menetti erään uskolllsi mpl a ja luj lm ·
pia jäseniään, rehellisen ja uhrautuvan luokkataistelijan. jonka
elämä, työ ja toiminta kohd istui työtätekevien joukkojen Vapauttamiseen kapitalismin verisestä ikeestä.

T. L.

Arthur Selin.
Fasismin uhri,
Rakennustyöläinen. Syntyi Porissa v. 1897. MurhattIIn Tam·
misaaressa poliittisten vankien su uressa nälkälakos!Sa kesällä
v. 1933. Tämän sitkeän ja horjumattoman lu okkataistelIjan
murha nostatti vihaa Porin ja Satakunmm työtätekevissä, jotka
voimakkaalla tavalla osolttlvllt suuttumustaan toverimme hau181

tt.ljt.llstil<!isuudessa. Tilaisuus muodostui Porin oloissa ennen'
näkemättömäksl valtavaksi yhteisrintamajoukkolllkkeeksi fasismia vastaan; siihen osallistui enemmän kuin 4,000 henkilöä, enemmistö sosdem työläisiä.
Tov. Selln!n elämä ja toiminta 011 n. s. hiljaisen toiminnan
tyypillinen esimerkki. F\lna ja kaikissa tilanteissa hän 011
muodossa tai toisessa väsymättömästl työssä ja toimessa
SKP:n Unjan puolesta. Milloinkaan hätääntymättä, hymytlIen,
hän piti lujasti kIInni asiastaan, jonka hän verkkaisella puhetavalJaan, mutta vakuuttavasti es itti.
Tov. Selin liittyi jo nuorukaisena työväe nliikkeeseen, ammattIosastoon ja sen kautta sosdem puolueeseen. Hän oli
järjestökaartin perustajia v. 1917 ja punakaartllalsena tappell
monilla luokkasodan rlnta,milla. Vuosi 1918 kului vankilassa.
Vapauduttuaan hän 011 taas herättelemässä työväenlIIkettä.
Toimi P.>rln sosialististen työväenjärjestöjen aktllvl sene perusti!ljana ja kehittäjänä. Erikoisesti ammatillisessa liikkeessä,
sen slirtämlsessä vasemmistolaiseen uomaan olivat Selln!n
ansiot suuret. Porin amm. keskusneuvoston ja toimIkunnan
jäsenenä hän oli sen perustamisesta lähtien, toimien milloin
puheenjoht-ajana, milloin muussa vastuunalaisessa tehtävässä.
Lukuisatolivat ne luottamustoimet, joita tov. Selin ho iti, m.m.
oli hän edustaja na rakennustyöväen liiton usea ssa edustajakokouksessa. STP:n pIIritoimikunnan jäsenenä hän toimi sen
lakkauttamiseen asti v. 1923. Sittemmin työläi sten ja plenviljelljä.ln vaalikomItean jäsenenä jne.
SKP:n jäsenenä tov. Selin 011 v:sta 1921. Hän 011 sitä puo:
lueen vanhaa ja lujall kaaderljoukkoa, jokll m.m. faslsttmulIIstuksen aikana seisoi lujzlOa palkallaan, pyrkien järjestämään
työläisten Itsepuolustusjärjestöjä fasistien hyökkäysten torjumiseksI. FasistIkumouksen jälkeen hän joutui puolueen vastuunal<!iseksi työntekijäksi palkkakunnallaan, kunnes v. 1932
ohranan onnistui provokatlon avullll pyydystää hänet verkkoonsao Sai 2 vuoden tuomion , mutta ohrana muutti sen elinkautlseksl tuhoamallll tov. Sellnln.
Tov. Selin 011 eräs puolueen uhrautuvlmpla jl!l uskollislmplll. työntekijöitä. Koskaan hän ei pyrkinyt loistamaan töillään ja ansioiliaan, mutta aina ja uutterasti työskenteli joukkojen keskuudessa, julistamassa puolueen päämäärää ja periaatteita. Näiden omlnl!llsuukslensa takia hän olikin työtätekevän väestön keskuudessa hyvin pidetty ja ohranan sekä
porvariston leirissä vihattu.
Tov. Selin!n elämä, työ jtt toiminta kelpaa kenelle puo182

lueemm e jäsenelle tahansa maIliesimerkiksi taisteIijasta , joka
. kasvaa tllisteJ ussa ja, jos niin on välttämätönta, kaatuu taIstelussa uskollisena puoJueellensa ja lujasti luottaen proletariaati n voittoon.

Timo Lampi.
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VIII. A'SIAKIRJOJA JA PIKKUTIETOJA

Kysymyksiä ja vastauksia.
Kysymyksiä.

1. Usein näkyy klrja11lsuudessa käytettävän sanaa .JarJestyskaartl" niistä työväen kaarteista, joitZl sosdem puolueen
kehoituksesta perustettiin v. 1917, kevätkesästä alkaen. Rlli;! ki rjoittaneen muistin mukaan

järjestökaarb".
nen laita?

oli niiden

nimenä. Työväen

Voisiko SVT sellttää, miten oli asian todelli-

K.

Vastaus.
SVT:l1ä olevien leimojen, asiakirjojen ja myös senaikaisten
sanomalehtien mukaan oll ·tuo nimitys . Työväen järjestökaarU". Työväen kaarteja. kuten kysyjäkin sanoo, perustettii n

v. 1917 kevätkesästä alkaen. Silloin niitä kutsuttiin jä rjestyskaartelksl ja niiden tehtävänä oli järjestyksen ylläpitäminen
työväen mielenosoltukslss2I ja estää ulkopuoliset hyökkäkset
niitä vastaan. Tilanne Suomessa kärjistyi kuitenkin nopeastl. Ja
syksyllä v. 1917. jolloin näille työväen kaartellJe laadittiin
säännöt. alettrin niitä nimittää .järjestökaa rteiksl·, erotukseksi
järjestyskaarti-nimityksestä. joka tässä tilanteessa tuntui jo
kokonaan sopimattomalta. Kuitenkin vielä opportunlstisesti
epäiltiin ottaa käytäntöön vallankumouksellisemplla punakaarti-nimitystä. Muuto!l mat arvostelija t ovat tämän .jä rjestyskaarti"-nimityksen nojldla esittäneet teorian, ettei sosdem puolu e olisikaan tarkoittanut näillä kaarteilla muuta kuin järjestyksen pitämistä. Vaikka puolueen johto ei tietoisesti valmiS'
tunutkaan vallankumoukseen 011 se kuitenkin siitä selvillä,
että työväestön nyt täytyi varustautua pitämään puoliaan. ja
hy .. äksyl se järjestökaartit vastajärjestöiksi porvarien perustamille npa lokunnllle". .suojeluskun nille. y. m. sotilaallisille
järjestöille, joihin houkuteltiin talonpoikia ja pikkuporvareIte,
jopa työlälsiäkln selityksellä, että niiden tarkoituksena 011 tals184
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telu Suomen itsenäisyyden puolesta. Porva rit puhuivat myös
Siitä, että Llrvitaan järiestys)oukkoja niitä venä läisiä sotilaita
vaslllan,jotka harjoittivat omavaltaisuuksia. Puhuttiin myös muista ~Ievottomista aineksista". Porvari en ja suurtalo npoikaIn ~si
särenkaat" olivat kuitenkin jo täysin selvillä siitä, että he varustavat armeijaa työväen ja torpparle n masentamiseksl. Siksi
työväki alkoikin n Imittää niitä järjestöjä lahtllrlkaarteiksi. ViJhe
tehtiin kUitenkIn siinä, että summamutikassa julistettlln lahtari~aartilaisiksl noihIn kaa rteihin liittyneet työtätekevät ainekset, kun päinvastoin olisi pitänyt nä ille voimakkaa5t1 paljastaa porvariston luokkakllllrtien todellinen luonne, osoittaa,
että ne ovat tarkoitetut puolustamaan vain porvariston ja
suurtalonpoikalston etuja ja että nIIden pä ätehtävä on työtätekevän väestön kurissapItämInen. Lahtariklla rteissa oli myös
sellaista ainesta, jolla ei ollut muuta tarkoitusta kuin taistelu
Suomen kansan itsemää räämisoikeude n puolesta. Sellainen
pyrkimys oli aivan oikeutettu sIihen aikaan, kun Venäjällä
oli vi elä porvarilli nen hallitus, joka rajolUI Suo men kansan
itsemääräämisol keutta.
Tästä virheestä 011 se seuraus, että lahtarien kelkkaan jäi
koko joukko sellaisia aineksai, jotka oikealla suhta utumi sella
olisi voilu siitä Irrolttaa. Olisi pitänyt, taitavasti ja kärsivällisesti selittäen, nillle osoittaa, että . suurporvarit eivät tosiasitlssa ollen kallO aja sitä päämä ärää, Suomen todellista
itsenäisyyttä , johon nämä talonpojat ja pikkuporvllrit vilpittömästi pyrkivät, vaa n ovat ne yhteisymmärrykspssä Venäjän
porvarien kanssa, pyrkien molemmat työtätekevä n kansan
alistamiseen sortova ltansa alaiseksi ja puuhaavat ne sitä vllrten, nlln Venäjällä ku in Suo messakin, sotilasdi ktatuuria ja
sen avu ksi järjestelevät nä itä lahtarlkaarteja. Kun tähän vielä
olisi yhdistetty vlllJa nkumouksellinen ohjelma, jossa työtätekevien talonpoikain ja pikkuporvarien oikeutetut vaatimukset
olisi otettu ' huo mioon , ol[sl niista saatu työväen vallan liittolaisi a, taI ainakIn saatu ne pois porvarillisten ta antumuksellisia pyrkimyksiä kannattamasta.
Vallankumoukselliset työläiset pitivät järjestökaartinimityslä
liian "'ihana ja aikoivat nimittää kaartejaan punakaalteiksi.
Syntylpä ris tiriitaa kin puolu ejohdon kannalta olevien järjestökaartlen ja omia, vallankumoukseen pyrkiviä teitään kulkevien
punakaartien kesken. Järjestökaartlen edustajakokouksessa
Tampereella jouluk. 16-17 pnä v. 1917 ilmeni tämä ristiriita
erikoisen selvänä. Tä s sä koko uksessa järjestökaartilaisten
enemmistö 011 sitä mieltä että työväe n kaarteja, pitäa nimittää
185

punakaartelksi. RistIriihi ratkesi kuitenkin Vastll luokka soda n
8l1ttona, kun puolueen toimesta järjestökaartit ja punakaartit
yhdistettiin ja vallankum.oushallitusjulisti ne Punaisen Suomen
valtion lIrmeljaksl, nimellä Suomen Punainen KlIartl.
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