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Kestefty ensI myrsky. 

1. 

Oletko ollut me/'Cn luida/roman lainchillo, 

ohjannut purflas koitti kaimltufl miiäränpäälä, 
mielessä aavistukset, enlll/stavat myrskysäälä 

tIIli/muissa vedcnkalvol1 ensi kyhkän karl'hil/a? 

Aalloilla muhaisilla IJiiivä L'idä leikin Iyöpi 

äärillä näköpiirin vaikka pilvet yhteen saavat, 

vaflaisill valkollllipPllvllorin laivon valloittaval. 

Pai'10sllls ilman, mllRCus TIIumiin mielen muhan syöpi. 

PlIljehef rrivanl, köydet lujit, ,'iikt;Jyöriil tarkkaa!, 

.'nlmisllll käymään ku%II kanssa jJ'rkkää" an'flllheittoOIl. 

Saloll/(! Iyöpi, päivä tummau, IJ/ll/skol merla {Jeitfoo, 
ulvoval touvil, järkkyy ilma, öljyt keulaan karkaa. 
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Vcresi kirmoa, jäflleef nQuskulI, silmä larman säilzkyy, 

ylläsi luonnonvoimal raivoo tarjain tuhat varmat. 

Unohda! kaiken arkielofl, kodin, neidonpamuml 

taistossa Iässä, missä hauta harmaa eessä väikkyy. 

Aukenee lähteet taivolI, päivä hämärläypi yöksi 

vaiahtain laajaan valkeaAsi uklwsvasamista. 

Jylinä luI/keemn/on säestää myrskyn ulvomista, • 
kannelta irtain kaikki Illidim yli syöksi. 

Vavistus vasla sitten oikein karsii selkäpiitä, 

repo/eiM purje viime reilliin pallltt konsa lentää, 

varana yksin halkaisija pursi eesptiin en/tili. -

Tarmosi taittuu? Ei! Se nwninkerroin paisuu siilä. 

Voimasi, uhman riemM vasta jylhä hetki luopi, 

tällainen, jolloin elon oman voiton pantiks' anna!, 

kuolonkin Imuhuin uhatessa pääsi pystyn kanllOl 

varlfUU/O, että maIlta uljas laakereita suopi, 

II. 

Leikkien joet luova! lalvilwlteel lIirran syömiit 

paisuissa uomain liimpöisillii kevälsatellilla. 

Samoinpa aamuruskon maUla aalerikkahilla 

sorluneel lIapallden tokeet oli ajall lyömdl. 
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Sytlyiviit II/ie/et siildlistä km/sain aall/unkoitoll, 
sorrdllt flltlavaksi saivat oll/an voimalI /1l1ll101I, 

veljeyden, vapauden, tasa-arvoll, miclulIlskufII/OlI, 
UpculIpain laakcreill verlaiSCfl valtallisclI voiloll. 

Rimmillcn /tuli/ali/elI/. pyhäl/ Kremlin /Ilyrskyltd/oill 
;alkeil!e nosli kaulla lIIaidell proletaarein joukol 

rajalkin rikkoiII, clseill syrjäisetkill loukot. -
Kamppai/lt:1l Oflllcslansa pian ilfmismcrcl vel/oi. 

111. 

Keväisin mielin olljas' lUIsiin maihin työmies Suomen 

purltanso IJIi/mltoissa leyhkäin lie/oin ensi luullen; 
silmistii inlo pursui, voima kaarIeIlisIa huulten, 
kajasti olsal/ ylltän kaltehilla kal/saiu huomen. 

Raadannan msknan altis orja, lullll louk~allst('n, 

pääliinsä pitempänä seisoi Ityntäitl ulapoita, 
juhlien sielllssallsa kaivattIla aamllllkoita, 
IOPPlla sorron, l'i/IIII, pilkan, lliiläll , huokausiell. 

Rohkea katse kasauville pilveulonkareif/e, 
nopea kaarre salakarin tyrskyharjaiu vuoksi. 
Tiiyleisi-n Pllrjrill pIIrsi sUIlf/laa I'armaa elltiiill juoksi. 

Estettä löytyisikö 'aif/kaan tel/tOOf/ /tih/eueille? 
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Leimolldus (!1Isimiiillcn, aind myrskyn, alkusoitto 
taisteluN {uimOlI, jonka nähty tuskin ompi vertaa. 

Välkälldys loinen, kolmas! }yrinöitäl Niitä pilvet kertaa. 

Ran/ajan Suomen yllättänyt oLi ellsi voilluwkoitto. 

VII/päri pyörtää? Karttaa ka/peill paskin luonnOl/voimot? 
Korien keskeen iil]j.jn ajamana? - Mahd%nlo! -

Rynnistää vaama vaslaon! Selliin vosla vermlonla! 
• Toisiltaan välttyy siten turmal, 0 i n a lu:ikkollssoiff/ol. 

Ryöpyissä möyrii pIIrsi uljas Promeleukscn lailla. 
Räiskinä mastoll rikin murtumista ennuslaapi. 

Kohona hyppii venlto, jylinästii vavalltaapi. 

jännitys jöytää miestä varltul1utla muhall mailla. 

Pettävät 1001IIit.! Pelastuksen toiveel (urhii" fflukec! 
Apua saatavissa eihän mistään uhmaajaIloI 

Ohjausta 1I0i//O pIIrsi harhaa sdä/{' allkeal/al 

Lopussa kaikkil -- Silloin myrskyn raivo laIllliuII, la/l/u'c, 

IV. 

S/lojassa saaren se/tilliscn vallrioita poislaa 
kYllltijii Illapoidell ultkee paras/ansa pflIlJIl'n; 
fIIcrkkrjii kesken toimen laajaan tarkkaa lail'of! kalll/('II. 

AikomllS pdftiflltitön mielte!! jälleell l.aisto tuima toislaa, 
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Korkeina käyvät kyliä yltä aallot IIIwhtohorjat, 

liikkeiN; haittaa, vauhdin viihtiiii äsken saadllt vammat, 

vastassa vaanii vaarat koettuja vaikeammat. -

upohon- aika vasta konsa valmiit töidl'll sarjat! 

Rikkuissa pilvilil1lwin. ehtii silmän ensi IJlIIII1IU' 

kaivalun rafl1lan kylpevänä päivän sii!ehissii. 

Kyynelet kierii jäyktin miehen poskitllfrlehissa, 

L.altaavi voimakkaana /!line! hetkm pyhä tWIfII': 

Uskoni uljas sunIlon suisti ensi taipaleella: 

7 

Kauniimpi arjan kahlehia taist el ussa 

kuolla 

onnensa eeslä viitlovaisen aamllr/lS

kon pilalla! 

Miksikii epäroisin hei/ulf Iällä kultaisella! 

27. J. 20. 

Veera V ehkapuä. 





Niille, joita ei enää 
ole. 

Tulee vielä monta kevättä. Koivu tekee leMeå ja pih. 
laja kukkii pihamaalla. Taivas on yhtä kirkas ja sees kuin 
ennenkin. Multa sitä kevättä, jolloin te uhrasitte elämänllc, 
~itä kevättä, jolloin nurmi kävi vihcrtämään niillä tantereilla, 
joita te olitte sydänverellänne punanneel, emme me koskaan 

unohda. Se kevät oli erilainen kuin muut. Se oli niin 
raskas IlIskasla ja ahd istuksesta. 

Silloin kantoi tämä Suomcnniemen. köyhä kansa kalliin 
uhrin vapauden ja yhdenvertaisuuden alttarille. Se uhrasi 
poikansa ja tyttärensä suuren ja kauniin asian hyväksi. Se 

uhrasi parhainta ja rakkainta mitä sillä oli. Ja se S<l.i niin 
paljon, paljon kärsimyksiä. Kyyneleitä, joiden katkeruutta 
tuskin inhimillinen järki voi käsittää. Se kevät oli täynnä 
lukahutettuja hätähuutoja ja tuskaa, joka ei voi purkautua 

ilmoille, joka vain ahdistaa ja kalvaa mieliä. Kuoleman 
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raskasta tuskaa se oli. On vaikeata sanoa, kummalla oli 
helpompaa, te il lä, joita ei enää ole tai meillä, jotka jäimme 
iälelle. 

Aidit saivat elättää perheitä. Pitkä työpäivä tuli entistä 

pitemmäksi, huolien taakka entisiä raskaammaksi, elämä 
entisiä iloUomammaksi. Lapset jäivät ilman laalon IUrV<l.1. 

Vanhuksilta riistettiin heidän ainoa ilonsa ja onnensa, apunsa 
ja tukensa vanhuuden päivinä. Morsian itkee sulhaslaan 
ja sulhanen kaipaa morsianlaan. Suuri kalvava ikävä tuli 

osaksi meille, jotka jäimme jäle11e ja ankarat koetielemuk-
sien ja kärsimysten ajat. Kaikki se, mikä meille oli kaI· 
lista, kaunista ja py hää, se tallaltiin lokaan. Kymmenien 
vuosien lyön tulokset lehtiin yhdellä iskulla tyhjäksi. Näl-
kää ja kurjuutta me saimme kärsiä. Mielemme oli synkkä 

ja toivoton. 
luulimme kevään jo saapuneen ihmeellisenä ja ihanana. 

Sitten peiftyikin yht'äkkiä viheriöimään alkanut maa lumeen, 

puissa puhjenneet lehdet varisivat pois, lIluuttolinllut kuoli-
vat viluu ll . Kevät oli kuollut. Elämä oli kuollut. Kuin 
ahdistuksessa kysyimme: Tuleeko kesä ollenkaan tällaisen 

lakalalvcn jälkcen? 
Multa aurinko voitti sitte:nkin talven vallan. Tu li kesä, 

tuli toinenkin. Aloimme tuntea miten voima käsivarsiimme 
palautui, haIn työhön heräsi. Aloimme jälleen toivoa ja 

uskoa tu!evaisuule:en. Sisäisenä velvoillavana äänenä oli tei-
dän muistonne, teidän, joita ei enää ole. Teidän muistonuc 
ei saa joutua häpeään eikä uuhoon. Me tahdomme pys-

tyllää kivet niille ::ioraku1l1111uille, joiden alla te Icpäältc, 
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Kultakirjaimin tallto isimllle kirjoittaa nimenne Suomen työ-

viien luokaM historian lehdille. Me tahdomme kuljettaa 
eteenpiiin , kanlaa ylpeinä niitä lippuja, joita te kerran kan-
noitte. Me tahdomme uupumatta viedä sila asiaa eleenpåin' 

jonka puolesta te sorruitte, eliimiinne uhrasitlc. verennc vuo-

<latille. 
Kunniaa, kunniaa mc tahdo mme teille tehdä. 

Sylvi-/(y/likki Sinervo. 
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Eetu Salin. 
, 

Kun tämä julkaisu nyt ilmeslyy ei aika vielä ole lullut 
Eetu Salinin täydellisen elämäkerran laatimiseen. Sitäpaitsi 
ei sitä tällaisen yhteisen muistojulkaisull pu itteisiin mitell-
kään voisi soviltaakaan. Suomen työväen liikkeen historia, 
niin ihmeellisen nopeaia kuin tämän liikkeen kehitys meillä 
0 11 ollutkin, on kuitenkin laaja, tapahtum ista ja merkille-
pantavista kokemuksista rikas - ja Eelu Sal inin historia-
han on sama kuin maMlme sosial idemokraattisen työväen-
liikkcenkin. 

Eetu Salin syntyi kyläsIllItari Johan Kustaa Salinin poi. 
kana maalisk. 18 päivänä \ 866 Asikkalassa. Aiti kuoli 
Eetu n ollessa vasta kaksivuotias ja joutui Eetu -poika jo 
aikaisessa lapsuudessaan äilipuolen huollettavaksi. Kun 
kodissa lisäksi oli köyhyys alituisena vieraana ja isä kiihko· 
uskonnolli nen ja ankara ei Eetulie lapsuusaika suinkaan 



• 

Sorakumpujen vainajille. 

Suuria 011 aatfeltl'1I edl'slii ktiolla, 

Kaatua Itllll1aiksi IIIlelmoiu maali. 
On slfurta kUII l'estä min tokfl(f piti 
Uhrata e!onsa nuorena saa, 

ja suurta on sortua sorrtlun puolla. 

ystäväs kansaan ei muistoas heitä, 

Koskaan ei unhOOlI SlIn nimesi jää. 
Ja täällä saa henkesi ikuisen don: 

Silll1aavaf sorretut reikes; tiiän 

ja muistavat yö!; taislosi teitii. 

Naulasi missä lie kumpujen ki'skl'll, 

joille ei kukkia armahin tuo, 

Niin silti Sun llalllas on kauniimpi muitd, 

Ylviiiinii kohoaa patsas Sl'1I 1110: 

Se patsas 011 lIluistoista orvon ja lesk('fI, 

, A . H. 



ruusuista ollut. Jo pienestä pitäen oli tuleva yhteiskunnan 
vihollinen kuitenkin kapinallinen ja vapauttaan rakastava. 
Useamman kuin yhden kerran karkasi hän kotoaan kun 
kuri siellä oli liian tiukkaa. Mitään koulua ei hän ~anut 
käydä, mutta ankara isä piti kytlä huolen siitä että Eetu 
sisaruksineen oppi lukemaan. Niinpä laisikin Eetu jo 5· 
vuotiaana hyvästi lukea. Todistuksena tästä kerrotaan, että 
pappi kinker~i1lä antoi Eetun isälle muistutuksen sanoen 
tämän pitävän lapsiaan liian lujilla kun nämä lukivat niin 
hyvästi. Yhdeksärtvuotiaasta alkoi varsinainen työnteko 
suutaripöydän ääressä yhdessä isän kanssa. Työtä tehtiin 
usein 13- 14 tuntia vuorokaudessa. Help~oa se ei o llut 
ja komento oli tiukkaa. Neljäntoistavuotiaana lähtikin Eetu· 
poika viimeiselle karkutllatkalleen. Omin voimin ja omin 
eväi n päätti miehenalku eteenpäin yritellä. Koloa matkaan-
otettua evästä oli vain leslipussi - ja se riitti. 

Helsinkiin Eetu silloin ensiksi saapui. Sinne ei hiin kuiten-
kaan jäänyt vaan taivalsi sieltä Tampereelle. Leivän matkalla 
luotti lestipussin käyttely. Tampereella kysyi nuori suutari 
eräältä mieheltä mistä tie Turkuun lähtee. Joka tuvan 
edestä - oli vastaus. Eetu tuli Turkuun, mutta ei scn 
koomin n~uvoa 10isilt.1. kysynyt, vaikka itse myöhemmin 
lien ja suunnan tuhansille osoitti. 

Turkuun Eetu jo hetkeksi pysähtyi ollen työssiikin 
cräässä su utarinverstaassa mutta Tampereelle hän sieltä JAI-
lecn palasi. Täällä tehtiin jo pojasta }'hdeksäntoistavllotiaana 
mestari Vuorisen suutarinverstaassa. Täällä toimi Eetu jo 
myöskin vaSlaperustetussa työväenyhdistyksessä. Kirjoja 
mainitaan Eetulla jo tällöin olleen koko kirstullinen. On käsit· 
tilmiitöntä millä ajalla ja lI1it~n hän oli ehtinyt jo siihen 
mcnnessä tietoja itsellensä hankkimaan, mutta eltå hänellä 
niiti! jo silloin o li, sen osoittavat jo toiminta siellä multa 
varsinkin Pohjanmaalla, jonne hän Tampereelta siirtyi ja 
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jossa hän jo perusteli nuorisoseuroja. Vaikkakin nAmä 
Salinin ensimäiset seurdpuuhat olivat kaikkea muuta kuin 

.. vaarallisia, katsottiin ne kuitenkin peräti arvelutlaviksi ja 
Eetun _ oli lähdettävä Alavuudelta, missä pääasilllisesti oles-
keli, muille maille. 

Muutamia vuosia . oleskeli hän tämän jälkeen kotonaan 
Asikkalassa, kunnes jälleen lähti Helsi nkiin, missä hänen 
varsinainen elämäntvönsä - työväenliike - jo oli kehit-
I:myl si lle astee11e ellä se kaipasi vain Eetu Salinia, pääsläk- · 
seen oikealle tielle. 

Helsingin työväestö rupesi jo asettamaan vaatimuksia 
niille, joilla oli valta. V. 1894 heräsi näin ajatus IO-tun-
lisesta työpäiväslä, ionka hyväksi sittemmin 1896 puhkesi 
Helsingissä yleinen rakennustyöläisten lakko seuranaan useita 
mnitakin lakkoja ympäri maan. Tällä välin, v. 1895, olivat 
jo kuitenkin Helsingin suutarit taistelleet maaamllle ensi-
mäisen voittoisan työtaistelun, jossa saavutetut myönteiset 
tulokset etupäässä johtuvat Eetu Salinin asian hyväksi teke-
mästä lannokkaasta työstä. Suutarit kustansivatkin tämän 
jälkeen - EetuQ ansiot lakkonsa johtaiana lunnustaen -
Salinin matkan Ruotsiin, jolle matkalle tämä lähti 1896. 
Tällä Ruotsin matkalla, jolta Salin palasi seuraavana vuonna 
ja jolla hän lopullisesti saavutti ruotsi nkielen taidon, oli 
ratkaiseva merkitys sekä SalinilIe itselleen että samalla koko 
Suomen työväenliikkeelle, sillä Salinin palatessa Ruotsista 
astui Suomen manlerelle ensimäinen suomalainen sosialidemo-
kraatti. ' Työväenliikehän oli meillä siihen saakka ollut por-
varien johtama porvarillinen liike, - jos sitä liikkeeksi 
ensinkään voi sanoakaan - eikä siihen mennessä työväen-
yhdistyksissä juuri paljoa varsinaisia työväestöä Illukana 
ollut. Salinin palattua ja äskenmainittujen v:n 1896 lak-
kojen jälkeen alkoi Suomen työväenliike ohjautua oikealle 
tielle, porvarilliset tehtailijat ja tohtorit jätettiin pelä~-. . 
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tyncinä katselemaan S 0 s i ali dem 0 k r a t i a N valtavaa 
nousua. 

Toukokuulla 1898 lähti Eelu Salin ensimäisellc agitat-
sioonimatkalleen Suomen Työväen Valtuuskunnan läheltä-
mana. Tällä matkalla, vaikkei S(' tullutkaan niin pitkäksi 
kuin se alussa oli suunniteltu - porvarillinen Työväen 
Valtuuskunta kun kielsi Salinin lärilän liian radikalisle:: 
puheiden takia - sai Salin kuitenkin jo monia sosiali· 
demokratian siemeniä kylvetyksi Suomen kansan sydäm iin. 
Kerrottakoon lämän ensimäisen matkan varrelta muutamia 
tapauksia, koska ne antaneval jonkinlaisen kuvan niistä 
oloista, missä ensimäinen agilaattorimme sai Iyötänsä tehdä 
sekä samalla kuvaslavat osapuilleen sitä intoa ja esteitä 
uhmaavaa rohkeutta, millä Salin tärkeään työhönsä 
antautui. 

Ni in pä puhui hän lauritsalassa kun kokoushuonetta ei 
saanut mistään, erään santakuopan keskessä olevalla kivellä, 
jonne työläiset tulivat häntä kuulemaan. Varkaudessa oli-
vat tehtaan herrat juottaneet miesjoukon, jonka aikoivat 
usultaa Salinin kimppuun, multa tehtaan työläiset saivat 
asiasta ennak9lta vihiä ja kuleltivat Sa1ini~ laivalla suuren 
lIliesjoukon keskessä puhepaikalle ja samallalavoin takaisin. 
Kuopiossa sai Salin sitten tietää ellä Työväen Va!tuuskunta 
ei häntä enää puhujakseen tunnustanut. Tämän jälkeen 
piti Salin siellä Väinölänniemellä puheen, joka on hänen 
parhaimpiansa ja joka puhe myöskin myöhemmin julkais-
tiin osiltain kirjasenakin. Tällä matkallaan kävi Salin myös-
kin Pietarissa, jossa tutustui Venäjän vallankumoukselli-
si in. Myöskin täällä puhui Salin - hautausmaalla, jonne 
suomalaiset työläiskuulijat saapuivat virsikirja! kädessä eksy!-
tääk~en venäläistä santarmia. Eelun Pietarin matkan seu-
rallksena voitanee pitää siel1ä seuraavana vuonna puhjcn-
nutla suutaricn lakkoa. 

, 
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Vähän toista kuukaulla vain kesti tämä matka ja Salin 
palasi jälleen lielsinkiin. Suomen sosialidemokraattinen 
työväenpuolue per:ustettiin seuraavana vuonna, eli 1899 
Turussa. Tämän jälkeen seuranneen 20-vuotisen ajanjak-
son aikanä on puolueemme kehittyminen sosialistiseksi luok-
kataistelupuolueeksi aste asteelta tapahtunut. Tarvinnee tus-
kin tämän jälkeen enää tarkemmin selostaa Salinin toimintaa 
ja merkitystä maamme työväenliikkeessä. Salinhan oli aina 
mukana. Hän oli harvinaisen etevä puhuja, sanat olivat 
iskeviä ja ajatukset päteviä ja nerokkaita. Puheensa hän 
valmistelikin aina äärimmäisen tunnollisesti, siksi olivatkin 
ne parasta, mitä työväenluokalle tarjottiin. Yksin agitaat-
torina ei Salin kuitenkaan ollut etevä, hän oli myöskin terä-
vä ja säålitnätön omiensa arvostelija. Hän se puoluekoko-
uksissa ohjasi yltiöpäitä pysymään kohtuuden rajoissa, jael-
len purevia huomauluksiaan. "Puolueen puhdasoppisin 
revisionisti", kuten Valpas hänestä sanoi, oli äärimmäisten 
ainesten peloillava ~vastustaja. 

Paitsi Ruotsin matkaansa leki Salin myöskin 1903, 
Bobrikoffin sorto-ajan ollessa pahimmillaan matkan Sak-
saan . ' Matka oli oikeastaan pakomatka ja oli Eetun sille 
lähdettävä siksi, ettei hän täällä Porissa saanut viranomai-
silla olla hetkeäkään rauhassa. .Hänen luonaan toimitettiin 
koti tarkastuksia, ehtimiseen sai hän poliittisesti epäiltynä 
istua vuorokausia tyrmässä, josta istumisesta hän oikeastaan 
saikin parantumattoman sydän vikansa. Erään kotitarkastuk-, 
sen jälkeen kuletettiLn S. Turkuunkin maaherran tutkitta-
vaksi päästeli kylläkin heli vapaaksi. Kun näin oli asian-
laita ei Eetu turvallisuudestaan saattanut olla varma muualla 
kuin maan rajojen ulkopuolella. Tällä matkallaan h~n jo 
aikaisemmin suutaripöydän ääressä hankkimansa saksankie-
len taidon viimeisteli ja varmcnsl. Suorastaan yliluonnol-
linen tä,ytyikin muuten Salinilla olla tarmo hänen hankkies-
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saan itselleen sellaisen tietomäärän ja yleissivislyksen minkä 
hän omasi. Opisketeminenhan o li hänen varsinkin alku-
aikoina suoritettava miU vaikeimmissa olosuhteissa. 

Sanomalehtialalla toimi Salin ensiksi "Työmiehessä" , 
sitten .. Sosjalidemokraatissa~ Porissa, sekä v:na 1912-13 
Amerikassa. Sieltä palattuaan 16imi hän jälleen Porissa 
milloin vakinaisesti "Sosialidemokraatissa ", milloin vain 
uutterasti avuslaen. 

Ameriikasta palattuaan ryhtyi Salin myöskin to imitta· 
maan Porissa Kehityksen kuslanlamaa kuvallisia aikakaus· 
lehtp.ä "Uusi Yhteiskunta", jonka julkisuuteen tulleet nume· 
rot lupasivat hankkeesta paljon. Muutaman numeron jäi. 
keen lehti kuitenkin kuoli. Syyt epäonnistumiseen olivat 
monet, multa pääasiallisin lienee ollut se, että Eelulle juuri 
tällöin tuli taas heikot hetkensä eikä pystyvää toimittajaa 
hänen tilalleen voitu saada. - Eetun laajemmista kirjalli-
sista töistä main ittakoon tässä kokoelma tunnelmia, runoja 
ja suorasanaisia" Tyrmässä", kirjoitetut vankilassa ollessa 
1909. Tälä paitsi ki rposi hänen kynästään paitsi lukema!-
tomia S<1.nomalehliartikkeleita, useita pikkukirjasia, lentoleh-
tisiä y. rn. 

Mitään työväenliikkeen toimintahaaroja ei Eetu Salin 
lyönyt laimin. Hiin oli edustajana kaikissa puoluekokouk-
sissa, valtiopäivillä Turun ja Pori n 1. pohj. vaalipiiristä 
valittuna edustajana ensi rnäisillä yksikamarisilla 1907 ja jäl-
leen 191 7. 

Vuonna 1909 sai Eetu Salin kärsiä 10 kk. ran},,"lisluk-
sen majesteetin loukkauksesta. 

Poriss.1, missä Sal in parhaimmat vuotensa oleskeli 
oli hän mukana kaikessa. Porilaiset tunsi vat Etun avu;-
neen ja pi kkuheikkouksineen, tunsivat hänet itscoikeu-
k IIlana kansanjohtajana llIulta tunsivat häne! myöskin 
ihmisenä. 
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Paitsi toimintaansa poliittisessa työväenliikkeessä oli . 
Salin myöskin kulutusosl1ustoimintamme ensirivin miehiä. 
Hän oli v. 1902 perustamassa nykyistä Porin Työväen 
Osuusliike Kansaa, oli liikkeen perustavan kokouksen puheen-
johtajana sekä senjälkeen useita . vuosia johtokunnan puheen-
johtajana. Peräti läheisesti liiltyykin Eetu Salinin nimi paik-
kakuntamme ja koko Suomen työväestön osuustoiminnal-
listenkin harrastusten yhteyteen . SamOIn oli hän mukana 
Kulutusosuuskuntain Keskusliittoa. perustamassa, ollen sit-
temmin edustajan'a K. K:n edustajakokouksissa, valtuuskun-
nassa sekä yleensä kaikessa. 

Eetu Salinia sanottiin puolueen kesken "revisionistiksi", 
multa todellisuudessa ei hän ollut mitään muuta kuin sosia
lidemokraatti sen sanan puhtaimmassa merkityksessä. Tär-
destå sydämestään olisi Eetu Salin varmasti ollut mukaan 
vallankumouksessa, joka olisi puhjennut luokkavastakohlien 
äiirimll1illeen kärjistytlyä ja jonka pysyvän onnistumisen 
kapitalistisen yhteiskunnan rappeutuneisuus olisi varmasti 
taannut. Mutta Suomen työväen vuoden 1918 joukko-
liikkeessä ei Salinin sydän ollut myötä, koska hän piti sen 
vaikuttimia osaksi keinotekoisina ja ymmärsi ettei siihen 
ryhdyltäessä kansainvälinen tilanne ollut voittoa lupaava, 
elikä, kuten hän itse silloin sanoi, epäili hän että omenaa 
oli ryhdylty poimimaan liian raakana. Diktatuuriajatusta 
vastuslikin "revisionisti~ Salin alussa jyrkästi, mutta omien 
s'l.nojensa mukaan oli hänen vanha vastustustarlllonsa vaI· 
lankill110uksen tielle lähdettäessä pois~a. "Olen loppuun. 
kuluJeltu, - mitäs minusta 'enää", sanoi Salin kcväällii ja 
liiltyi K,~alraltuuskunnan Tiedonantajan toimitukseen kui-
tenkin eh( 0 a etlei kirjoita mitään:-S. hoitikin ainoastaan 
käytännöllistä sanomalehtityötä mainitussa lehdessii. 

Suomen porvariston luokkakoglonlaillislultamischi perus-- - ' -teHI1 valliorikosolkeus anloi kuitenkin Eetu SalinilIe 1I1aan--
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petoksesta (1) kuolemantuomion, joka sittemmin llIuultttiin 
kuritushuonerangaistukseksi . 

Että Eelu Salinin käsitys V:II 1908 vallankumouksesta 
ja suhde siihen kuritushuoneessa muuttui tai sanoisinko 
vanneni, si itä tod islukseksi lainattakaan hänen kirjeestään 
vaimolleen jouluksi v. 1918 seuraavat sanat: 

~ LohduHisinta kaikista 011 se että minulla, kuten hyvin 
tiedät, on puhdas omatunto. Olen edelleen niin elävästi 
vakuutettu siitä, että olen menetellyt oikein ja parhaan 
ymmärrykseni mukaan, etten, jos uudellec'n kysyttäisi kuinka 
minun pitäisi sellaisessa tilanteessa menetellä, osaisi muula 
ku in toistaa entisen menettelyni ~. 

Kuritushuonetta ei Salin kesiänyt. vaan sortui häll, Suo-
men työväen ensimäinen agitaattori, [Juhtaan sosialidemo-
kratian etevin ja tUrlnollisin tienraivaaja mon ien muiden 
mukana valtiollisten vankiloittemme kuriuuteen. 

Hu htikuun 6 päivänä 1919 kello 10 aikaan sunnun-
tai-illalla kuoli Eetu S~.Iin Sörnäisten kuritushuoneessa Hei· 
singissä. Hän sairasti vaikeata sydäntautia ja oltiin hank-
keissa siirtää hänet yksityiseen sairaalaan Helsingiss.'i, mutta 
oli hän jo silloin niin heikko, ettei sitä voitu toimittaa, -
ilmoitettiin maailmalle. Suomen porvaristo silloin ensiker-
ran kansalaissodan jälkeen vavahti teoistaan. Sen parhaim_ 
mista ymmärsivät tuon kuolinsanoman kuultuaan varmasti 
jotkut, minkä hirveän edesvastuun he olivat päällensä vetä-
neet, ymmärsivät, mitä merkitsi lappaa Eetu Salin kuritus-
huoneeseen. 

Mitä Suomen työväen luokka tunsi viestin tullessa Eetu 
Salinin kuolenJ3sta, sitä on tarpeeton kuvailla. Minä uskon 
että jokainen sosialismin , valistama työläinen Iässä maassa 
ja tämän maan rajojen ulkopuolellakin tunsi, silloin su uren 
tuskan sydäntänsä ahdistavan. Toisten toivo laski ja mieli 
murtui, toisten käsi pu ristui nyrkkii n kostoa uhaten. Oli-
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han Eetu Salin meislä kaikista ensi mäinen toiminnassa yhtei-
sen ja kalliin asiamme hy\'äksi ja olihan hän samalla suuri 
ja jalo ihminen. 

Eetu Salin p.'iäsi vapluksi kapitalismin meitä kaikkia var-
len val n.istamasta kuritushuoneesta. Rehellinen ja tunnol-
linen taistelu työväenluokan oikeuksien puolesta on hänen 
osalt"an lopussa. Mutta Eetu Salin ei tehnyt vuosik)'Ill-

.menien t}'ötänsä turhaan. Hänen viitoiil.amaansa tietå kulkee 
Suomen työväenluokka edelleen päämäiiräänsä kohti. 

Eetu Sal in 011 kuollut - aat(' elää! 
R. 

1 i::":':",U~U;::o:';i 1 
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..Juho Rainio. 

S.1nomalehdcntoimiltaja Juho Reinhold Rainio oli sy n-
tynyt 5. 4. 1878 Maariassa. Hän oli köyhän työläiskodin 
lapsi, jonka eteenpäin mennessään oli kuljettava kaikki työ-
läisen oppiasteel. Ammatiltaan oli R. latoja, työskennellen 
Turussa m. m. Ammattilaisten (nyk. Sosialist in) kirjapai-
noss.1. Jo aikaisesta lI11oruudesl.1an alkoi hän harrastaa 
yhteiskunnallisia kysymyksiä tarmokkaasti opiskellen ja tie-
tojaan kartuttaen. Työväenliikkeeseen Rainio liill \' i mukaan 
heli ensi vuosina. Jo vuonna 1896 tap.:'\.amme hänet perus-
tamass.1 kotipitäjäns.'i, Maarian • Tarmo ~ -Iyöväcnyhdistystä. 
Osuustoimintaliike oli myöskin perin lähellä hänen sydän-
Iflns.'i. Innokkaasti hän toimi senkin hyväksi jo kolipai-
kailaan. Vuonna 1902 perustettiin hänen alotteestaan Turun 
Vähäväkisten Osuusliike, joka liike alkoi Maariassa Raunis-
lulan kylässä vaatimattoman yhteisoSlohomman Il1uodosS.1, 
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kasvaen sitten perin nopeasti siirrettyään päätoimintansa 
Turun kaupungin alueelle. Sittemmin työskenteli R. näin 
perustetun oSllllsliikkeen palveluksessa. V. 1903 teki R. 
malkan lilkomaille, käyden Saksassa, Sveitsissä, Italiassa y. 1Il. 
maissa perehtymässä kulutus-osuustoim intaan. Tällä mat-• kalta palattuaan tuli Rai nio Pellervon neuvojaksi. V. 1904 
on hän taas Turussa perustamassa Lounais-Suomen Osuus-
kauppaliittoa, tullen sitten tämän liiton äänenkannattajan 
.. Auta itseäsi U -lehden toimittajaksi. Kun sittemmin Lou-
nais-Suomen Osuuskauppojen liitto yhtyi Suomen Osuus-
kauppojen Keskuskuntaan, ryhtyi R osuuskaupan hoitajaksi 
Riihimäelle, josta V. 1906 siirtyi Pdriin .Sosialidemokraa-
tin" toimitussihteeriksi, tullen myöhemmin lehden päätoi-
mittajaksi. Täällä suorittikin hän sitten vuosien kuluessa 
työn, jonka arvoa ja merkitystä tuskin vieläkään täysin kye-
tään arvioimaan. Eetu Salin kirjoitti Rainiosta "Sosialidemo-
kraatti" -Iehdenjuhliessa kymmenen olemassaolonsa VlIotta 1916 
seu raavat sanat, jotka jokaisen Rainion toimintaa sanomalehti-
miehenä arvostelemaan pystyvän on tosiksi tunnustettava: 

~Samalla kun me nyt iloitsemme sen erinomaisen lois-
tavan saavutuksen johdosta mihin olosuhteisiin verraten 
olemme päässeet tänä ensimäiscnä kymmenvuotiskautena 
Sosial idemokraatin levenemisen suhteen on meillä täysi syy 
vieläpä velvollisuus antaa ju lkinen kiitos ja vi lpi.tön tun-
nustllksemme sille tekijälle, joka ennen muita on uhrannut 
olemuksensa tämän tuloksen S<1avultamiseksi. Sanoin ole-
muksensa, siliä minä tunnen ja tiedän missä määrin mies 
(Rainio) on uhrautunut Iyöllcnsä, missä määrin .. hän sen 
vuoksi on kulunut ja riulunut, tiedanpä vielä lIlissä määrin 
yleensä herroilla sosialistisillakin sanornalehlimiehillä on 
tapana uhrautua työllensä. 

Minulla on ollut tilaisuus lähemmin tuluslua hyvin 
monen toirniltajatoverin työlapoih in ja saavutuksiin, sekä 
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monen toimittajaloverin Iyölapoihiil ja saavutuksiin, sekä 
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täällä ~ttä luolia puolen Atlannin ja minä voin tämän lun-
Icmukseni perusteella cmpir:nättä sanoa ellei yhdenkään lyö. 
kyky ja anlaumu$ tehtävänsä tunnolliseen täyttämiseen ole 
vastannut toveri Rainion saavutusta ja lyön inlensiivisyyttä. 
Tällä en tahdo sanoa, etteivät myös useat loisel toimittaja-
työhön antautuneet tekisi voitavaansa, multa "että heiltä 
puuttuu vastaavassa määrässä niitä luontaisia tahi sanoisinko 
synnyn näisiä ominaisuuksia ja edcl1}'lyksiä, jOlka Rainiosla 
ovat muodostaneet yhden meidän puolueemme kykcncvim-
män sanomalehtimiehen. Nopea tajunta ja kirjoiluskyky, 
riittävä pohjasivislys, käytännöllinen elämänkokemus, sekä 
alkuperäinen ammatti (kirjaltaja), ne kaikki yhd essä vaikut-
lavat että hän on ikiiänku.in syntynyt vaivaloiseen sanoma-
lehlityöhön. " 

Edellä oleva sisältäii tunnustuksen, jonkalaista ei mOlli 
meikäläisistä sanomalehtirniehist.'i ole ansainnut ja se riit-
tääkin mielestämme maininnaksi R:n loiminnan siitä puo-
lesta. Kuvaavaa Rainion luonteelle oli muuten se, että Salin 
ei 5.1anul edelläolevaa kirjoitustansa julkisuuteen "Sosiali. 
demokraatin" kymmenvuotisnumerossa, johon hän sen oli 
tarkoittanut. Rainio esti nimittäin jyrkästi kirjoituksen leh-
leen tulon. Hän ei sallinut nimeänsä eikä työlänsä. jonka 
täsmällistä täyttämistä hän piti ' velvollisuutenaan, maailmalle 
!oitoleltavan. 

Rainion toiminta ulkopuolella "Sosial idemokraatin " 
toimituksen on myöskin mitä arvokkainta. Hän ehti olla ' 
mukana kaikessa, teki aloittecl ja suunn ilte1ut multa suu-
ren Iyöt~akkansa takia lehdessä, oli hänen jätettävä enin osa 
aloitteista Illllitten perille vietäväksi. Vakinaisia toimia ei 
R. juuri ottanutkaan vaslaan, vaikka niitä hänelle aina tyr-
kytettiin. Kuitenkin oli hän Porin työväyhdistyksen joh to-
kunnassa jäsenenä v:sta 1906 lähtien, useiia kertoja kuului 
hän myös Jmnnallistoillljkuniaan. Samoin valittiin hänet 
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työväen edusta.jana kaupungin valtuustoon v. 1917. Venä-
jän suuren vallankumouksen jälkeen perustettuun työväen-
neuvostoon R. myöskin kuului. Eduskuntaankin saMiin R. 
kerran lähtemään, ollen hän piirin edustajana v:n 1912 valtio-
päivillä. Puo1uekokouksi~sa, osullskallppojen oouslajakokouk-
sissa ja piirikokouksissa ol i R. myöskin useimmissa mukana. 

Rainion toiminnan selostaminen osuuskauppaliikkeen ja 
erikoisesti Porin Työväen Osuusliike Kansan hyväksi vaa-
tisi myös erikoisen lukunsa. Poriin tulonsa ensimäisestä 
vuodesta toimi hän 01. Kansan johtokunnassa ollen v:sta 
1908 varapuheenjohtajana. Suureksi osaksi on tämän liik-
keen kehittyminen nykyiseksi mahtavaksi suurliikkeeksi R:n 
ansiota. Hän se johtokunnassa useimmat suunnitelma! ja 
uudistukset esitti ja ne suunnitelmat olivat sdlaisia ellä ne 
myöskin toimeenpantuina hyödytlivät liikettä. 

Rainio ei ollut mikään "vallankumouksen tekijä" ja sen 
takia asettui hän jo v:n 19 17 syksyllä jyrkästi m. m. puna-
kaartien perustamista vastaan eroten sitten v:n 1908 alusta 
"Sosialidemokraatin U päätoimittajan toimesta siirtyen Osuus-
liike Kansan toiseksi johtajaksi. Tähän työhönsä ryhtyi R. 
jälleen samalla antau muksella kuin oli lehdenkin hyväksi 
työskennellyt. 

Porin porvaristo murhasi Juho Rainion 10.5. 1918 
- koko yön kestäneen rääkkäyk:sen jälkeen Porin raatihuo-

neen kellarissa. Miksi? Siksi että Juho Rainio oli rehel-
lisimpiä työväenliikkeen esitaislelijoita, mitä puolueellamme 
on ollut. Häntä I ei murhattu "kapinaan" osanotosla, eikä 
"valtio"- tai "maan petoksesta", sillä niihin hän ei ollut 
puuttunut; hän oli yksi niistä, joiden henki porvariston 
täytyi saada vain siksi että olivat sosialidemokraatteja ja 
siksi, että porvaristo tiesi työväestölle uuden nousun olevan 
peräti helppoa, jos sille o lisi jätetty sellaiset miehet kuin 
oli esi merkiksi toimittaja Rainio. 
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Lukuunottamatta Satakunnan ja koko Suomen työväen-
luokan raskasta surua sen tuntiessa vaikeaksi täyttää sitäkin 
sijaa, jonka Juho Rainion surma riveihimme jätti, jäi Rn 
jäH'.een huoltaja.1nsa kaipaamaan 5-henkinen perhe, vaimo 
ja neljä lasia. 
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Frans Koskinen. 

Omasta keskuudestaan on Suomen työväenluokka nos-
!anut itsellensä miehet tärkeimpiin tehtäviin työväenliikkeessä. 
Työläisiä ne ovat olleet ja ovat edelleenkin meidän useim-
mat kansanedustajam me I kaikki ammattil.iittojen luottamus-
miehet, piirisihteeri! ja suuri osa sanomalehtien toimittajis-
takin. Itse elämän kova koulu ja ruumiillinen työ ovat 
kasvattaneet meille miehet, jotka paraiten ovat vaatimuk-
siamme ajaneet, tunteitamme tulkinneet. 

Toimittaja frans Koskinen .oli ammatiltaan muurari. 
Hän oli syntynyt Maariassa 8. 3. 1869. Tarmokkaana ja 
pystyvänä miehenä jätti hän pian muurarinkauhan tullen 
Turun Vähäväkisten Osuusl iikkeen varaston hoitajaksi v. 
1902, josta siirtyi v. 1904 Loimaan Osuuskaupan hoita-
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jaksi . Täällä siirtyi hän v. 1908 Poriin "Sosialidemokraa-
tin" toimituk$Ccll, tullen ,myöhemmin lehden vaslaavaksi 
toimittajaksi. Tässä toimessa ' ollessaan joutui Koskinen 
myöskin kärsimään 6 kk. linnaluomion lehdelle luamitusla 
majesleetinrikoksesta. 

Paitsi uutteraa toimintaansa ~ Sosial idemokraatin U hyväksi, 
oli Koskinen mukana kaikessa poliittisessa puoluctoimin-
nassa Porissa. Jo alkuaikoina oli hän liittynyt puolueeseen 
Turun työväenyhdistyksen kautta, täällä liittyi hän v. 1908 
Porin työväenyhdistyksecn ja sittemmin sekatyöväcri amma!-
tiosastoon. Koskinen oli melkein koko Porissa olonsa ajan 
jäsenenä Kunnaltistoimikunnassa toimien siinä milloin 
puheenjohtajana, milloin varapuheenjohtajana. Kun Venä-
jän suuren vallankumouksen jälkeen perustettiin Porin Iyö-
väenneuvosto, oli K. sen puhetnjohtajana. 

Vallankumouksen talvella 1918 puhjettua erosi Koski-
nen melkein tykkänään lehden toimitustyöstä ryhtyen kai-
kella innollaan edistämään kumousta. Hän olikin alku-
aikoina Porissa varsi nainen kumousliikkeen johtaja kuuluen 
m. m. punaisen kaartin piiriesikuntaan. Koskinen ei ollut 
niitä miehiä, joka olisi arvellut ja laskenut voiton mahdol-
lisuuksia. Silloin kun työväki rupesi vallankumoustaiste-
luun tunsi Koskinen paikkansa olevan sen mukana voitti 
se tahi tappasi. . Vallankumouksen loppuaikoina toimi K. 
osastopäällikkönä Ahlaisten rintamalla. 

Ollessaan taistelun toivottomaksi käytyä perheineen mat-
kalla etelään kuoli Koskinen sydämen halvaukseen Hollo-
lassa Herralan asemalla eräässä rautatievaunussa murluneena 
lähestyvän katastroofin. aiheuttamasta jännityksestä ja mie-
lenliikutuksesta. - Perhettä jätti K. jälkeensä vaimon ja 
viisi lasta, joista kolme alaikåistä. 

Toveri llinen ja hilpeä aatteen mies oli Frans Koskinen. 
Rehellisesti otti hän alusta alkaen paikkansa työläisten yhtei-
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sessä taisteluri ntamassa, kärsi ja taisteli muiden mu kana, 
toivoi ja uskoi silloin ki n, kun jo mu iden luottamus alkoi 
pelt.iä. Siksi sortuikin hän yhdessä asiansa kera. 



.............. .................................................... , ......... . 
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Vilho Laine. 

Kehittyäkseen ja kehityttyään sellaiseksi merkittäväksi 
joukkoliikkeeksi· kuin Suomen sosialidemokraattinen työväen-
liike oli ennen v:tla 19 18 ja miksi se jälleen tuon kohta-
lokkaan vallankumousajan jälkeen on noussut, ovat työ-
väen liikkeellem me välttämättömiä olleet myöskin miehet 
sellaiset kuin lsak Vilho Laine, tunnollisen ja järjestely-
kykyisen piirisihteerin perikuva. 

Laine oli syntynyt 5.7. 1875 Köyliösså. Puuseppä 
ammatiltaan. Liittyi jo vuon~a 1898 Porin työväenyhd is-
Iykseen toimien alku vuosina yhdistyksen sihteerinä. Porin 
puutyöntekijäin ammattiosastoon kuului Laine osaston perus-
tamisesta saakka ollen koko ajan osaston johtokunnassa. 
Aikaisemm in o li hän jo ollut perustamassa Porin raken· 
nustyöväen yhdistystä kuuluen tämänkin johtokuntaan. 

Vuodesta 1907 eli piirin perustamisesta saakka toi mi 
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Laine Turun läänin pohjoisen vaaljpiirjn sos.-dem. piiri -
sihteerinä suorittacn Iässä Iqimessaan mitä lulokscllisil1!n13n 
lehl.lvan . Laine o likin mallikelpoinen piirisihieeri, tUll11011-

tarkka ja perinpohjainen kaikessa. Näitä hänen ominai-
suuksiaan "kuvaa paraitcll se ettei hänen hoita11l iss.1all pii rin 
tileiss.'i, joissa hän seurasi omintakeista kirjanpitoansa, mil· 
loinkaan monien vuosien aikana saatettu keksiä pieninläkäiin 
virhettä tai erehdystä. 

Monen mOllel olivat ne tehtävät ja luottamustoimet, 
joissa Vi lho Laineen kuntoa ja lyö kykyä hänen varsinaisen 
to imensa ohella piirissälTllllc koelelti in. Eduskuntaan valit-
liill hänet pii rin ed ustajana useat kerrat. Samoin oli hän 
edustajana melkein kaikissa puol uekokouksissa, piirikokou k-
sissa, Puolueneuvostossa kuuluen myöskin T. ja P. 1. poilj. 
vaalipiirin piiritoimikuntaan. Laine o li myös O.-Y. Kehi-
tyksen sekä Osuusliike Kansan perustajia kuuluen kumman-
kinjohlokuntaan, ollen edellisessä puheenjohh.jana ja vi imeksi 
01. Kansan hallintoneuvoston puheenjohtajana. Porin kau-
pungin valtuustoonki n kuului L. jonkun aikaa. 

Itse vallankumoukseen ei Laine jo toimensakaan vuoksi 
joutunut osaaotlamaan. Vain muutaman päivän o li hän 
raha-asiain jaostossa auttamassa palkkojen maksua. Lähti 
pakomatkalle muiden mukaan ja joutui vangiksi 3.5. 191 8 
Hollolassa, josta val koiset kidutlaen ku1ettivat hänet juoksu-
marssissa ' Hämeenlinnaan, jonne matkaa on yli 40 km. 
Tämä juoksu murti Laineen ennestäänkin heikon terveyden 
aiheuttaen hänelle ankaran ripulin. li yvin sairaana ku1e-
lelliin häntä Hämeenlinnan vankileiri itä 21. 5. Kivikasar-
miIta Suomen kasarmille, jolla matkalla hän hävisi tullen 
kaiken todennäköisyyden mukaan kuopatuksi, ehkä vielä 
hengissä ollen, monien muiden mukana. Jälkeen jäi L:lta 
vaimo ja kolme lasta, joista nuorin isän kuollessa 13 
vuotias. 
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Vilho Laine oli rehellisen ja uutteran työn mies, ystä-
vällinen ja herttainen persoonallisuus. Satakunnan työväestö 
oppi häneen täydellisesti luottamaan hänen eläessään, Vilho 
Laineen kuoltua kaipaa ja muistaa se häntä \'htenä parhailll-
mistaan. 

, 



.•....................................................... _ ................. . 

Fredrik Laaksonen. 

Paljon on työvåestönkin keskuudes5.1 ollut miehiii, jotka 
itscoppineina, nopean käsityskykynsä ja elärnänkokeuHlk· 
sen5a \'aruslam;na pystyvåt kilpailemaan porvarien talous· 
ja kunllallispolitiikkoien kanssa monillltltkaisimp~1kin talou-
dellisia kysYlllyksiä ratkaistaessa, mutta meidän vuoden 191 8 
vallankumouksemme epäonnistuttua, osasikin pon'ansto 
kå)'dä käsiksi juuri t~'öväenlllokan parhaimmistoon, ottaen 
säälittä hengiltä usei mmat sellaiset miehet, joiden tiesivät 
eniten pystyvän työväenasiata hyödyttämään, 

Maanviljelijä Fr. Laaksonenkin joutui siten 5.11l1an koho 
lalon alaiseksi valkoisen voittajan taholta, kuin toimittaja 
Rainiokin. L ol i syntynyt 28. 10.1868 Luv;alla, Kuulu· 
nut puolueeseen sen perustamisesta eli v:sta 1899 alkaen, 
jolloin liittyi jäseneksi Porin työväenyhdistykseen. Ete-
vänä, pystyvänä miehenä sekä varmana puoluetO\'erina käy. 
teIHin Laaksosta monissa vaativissa tehtävissä paikkakun-
nalla sekä työväenliikkeessä että myöskin yleisissä luolia· 
II1l1sloimissa. Niinpä o li hän Porin työväenyhdistyksen 
rahastonhoilajana 15 vuotta ja yhdistyksen johtokunnan 
jltsenenii. Kaupungi n valtuustoon kuulni L myösk in useita 
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vuosia jo ennen vallankumousta, samoinkuin köyhäinhoito-
hallitukseenkin. Rabatoimikarnarin jäsenenä oli hän niin-
ikään jo ennen vallankumousta sekä sen aikana Suomcn 
Pankin diskontokomitean jäsen, kuului monenmoi~iin komi-
teoihin ja laulakunIiin, mainitsematlakaan tilapäisiä tehtä-
viii, joissa häntä kaupunkiJllme työväestön ehkä elevimpiinii 
talousmiehenä usein käytettiin ja jotka tehtävät hän ailla 
tunnollisesti suoritti. 

Vallankumouksen aikana toimi L. myöskin kaupungin 
järjestyslaitoksen päällikkönä. Tässä toimessaan koetti hiin 
kaikin ihmisvoimin hillitä ja estää tihutöitä, joiden uhkaa 
sekavana aikana luokkasodan . raivotessa ei tietysti täysin 
voitu välttää. Vaikka porvaristonkin olisi tällaisesta ihmi-
sellisestä toiminnasta piiänyt antaa tunnustus miehelle, joka 
vaikealla paikallaan koki mahdollisuuksien mukaan ylcistä 
järjestystä säilyttää, osoittaa L:n kohtalo I)äinvastoin, eltä 
"sivistyneilten" valkoisten tekoja ei voiton saatuaan päässyt 
vähimmässäkään määrässä järki määräämään vielä vähem-
min :hmisyys tahi laupeus. RUll1impien punakaartilaisista 
keksimiensä julmuuksien veroinen oli tapa millä voittajat 
Laaksosen silpoivat ja murhasivat huhtikuun 15 päiviin iltana 
1918 Porissa Ulasoorin metsässä. 

Laaksone'n oli suuren perheen isä jättäen jälkeensä vai-
mon ja kuusi lasta. 

Porin työväestö muistaa Laaksosen }'hlenä parhaimmista, 
kyvykkäimmistä ja tunnollisirmnista miehistään. Ne, jotka 
hänc1 lähemmin tunsivat, kaipaavat hänessä samalla iloista 
ja reipasta toveria, leikkisiiä ja herttaista iJlIlIistii . . 



Emil Theodor Hellström . 

Kapel limestari Hellström oli syntynyt O ulussa 25. 3. 1864. 
Hänen 1110nia va iheitaan, cl('\'ii n musiikkimiehcll, så"cltåj iin 
jn soitolljohtajan rlll1~sta ja arvokasta eliimäl1 lyöla ei lass;i 
voida kuin ohimennen koskettaa. 

H)illströmin toiminta Porissa Työväenyhdistyksen torvi· 
soiitokunnan ja jouhiorkesterin johtajana ,mkin jo yksistään 
mitii merkittä vin. Kun sellainen musiikkimies kuin H. 
koko olemuksellaan antautuu Iyöhöns<"i täytyy huol1oim-
missakin olosuhteissa tulta näkyville ensiluokkaisia tuloksia, 
eikä Porissa olekaan milloinkaan II1l1siikin harrastus Iyö-
vaestön keskuudessa ollut ni in voimakasta ja tuloksia tuot-
tavaa kuin H:n aikana. Lukuunottamatta soittokuntie n joh-
toa, antoi Hellström yksityisopetuslakin moni lle nuori lle 
soiltajanaluille. Samalla oli hän, kuten jo mainiitiin, etev.i 
säveitäjii, luoden useita kerraiSaan ensiluokkaisiakin Siivet-
lyksiä. Työväenliikkeessä oli H. mukana vakaulllukseslaall 
kuuluen ' vuodesta 1915 Porin työväellyhdistykse~n ja sen 
kautta sos.-dem. puolueeseen. 

Vallanku mouksen aikana toimi Hellström Porill punai-
scn kaarti n torvisoitlokunnan johtajana, jonka mukana lähti 
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huhtikuulta 1918 pakomatkaHe, jouhlen vangiksi Lahdessa. 
Täältä kuletettiin hänet Poriin, jossa kylläkin jo kesäkuu lla 
pääsi vapauteen, multa hf'ikon tervcytell5.'1 vuoksi oli hånelle. 
va nkeus kuitenkin ollut siksi rasittava, että sydämensä heikkeni 
niin ellä hän syyskuun 17 p. 1918 kuoli sydamenhalvauk-
seen Porissa. - H. oli leskimies, omaisia jäi häne!lä jäl- , 
keen vain yksi täysikasvuinen tytär. 

Paljon menetti I)orin työväestö f-lellstrÖ1l1in kuolles5.'l. 
Pystyi han hän paremmin kuin monet muut taidetarpeitam-
me tyydyttämään, suurta ja kaunista antamaan. Monin 
verroin on meidän kaivatlava sellaiSia miestä, joka, kuten 
Hellström, suuren kykynsä, verratlomal lahjansa, epiiitsek-
kääsli omisti köyhälistön, yhteiskl1l111311 lapsipuolten henki-
sen minän jalos:amiseksi. 



Viktor Mikko Vahl. 

Köyhistä kodeista, voisi melkein 
salloa kurjinlln ista ja taloudellisesti 
mitä huonommassa aselllassa ole· 
vista kodeista ovat lähteneet työ· 
väeslömme parhaimmat miehel, saa-
den vasta \'artluneemmalla ijällä 
alkeellisetkin tiedot hankkia ja ilse· 
pintaisesti uurastaen itseänsä kehi t· 
tää. Köyhi o li Viktor Mikko Vahlin-
kin koti Tyrväällä, missä hän sy n-

V. i\\. Vahl 

tyi 30.3.1887. Isä oli suutari ja kuoli pojan olless.t 10-
vuotias, jolle oli tuskin ehtinyt ammatissa alkeitakaan opet-
taa. Kun suu ren perheen ainoa huoltaja täten oli poissa, 
läytyi lasten ryhtyä elalustaan hankkimaan. Vai naja elätti 
itsensä ahkerasti suutarin työtä tekemällä ja avusti vielä 
äit iään voimain sa mukaan. 19-vuoliaana saapu i hän Porii n, 
jolloi n myöskin oppimisen ja tietämisen halu oli herännyt. 
Työnsä lomassa suoritti hän yksityisesti kansakoulukurssin 
ja kävi käsityöläiskoulua. Huolimatta uskonnollisesta luon· 
teestaan, kotikin oli oli ui hyvi n uskonnollinen, sai palkka· 
työläisen kurja kohiaio hänet ajattelemaan yhteiskunnallisia 
kysymyksiä. Kuultuaan sosialismista, oli hä n heti valmis 
i.n nokkaasti liita aaletta kannattamaan. 
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Kuu työväen puolue v. 1899 oli perusteltu maahamme, 
liittyi hän heli sen jäseneksi. Oli Porin suularien ammatti· 
osaston perustajia. Myöhemmin ammattia muutettuaan, hän 
rupesi nimittäin asemamieheksi ja nimilettiin vihdoin a:;c-
mamieslen esimieheksi, siirtyi vainaja Suomen Raulatielais-
len liiton jäseneksi. Koko puolueeseen kuulumiseusa ajan 
puuhaili hän alituisesti työväen luoltamusloimissa, 111. 111. 

osastonsa sihteerinä, edustajana j. 11. e. Myöhemmin muu-
tettuaan maaseudulle perheineen, ei I!än enää ottanut niin 
innokkaasti osaa puoluericntoihin kuin ennen, ku nnes taas ' 
kansalaissota tempasi mukaansa. Hän loim i nimittäin Mall-
tyluodon asernakomissariona. Valkoisen murhaajan luoti 
lävisti hä,lIen rintansa Yyterin metsässä 20.4.1918. Ja niin 
sai tämä rehellinen ja kunnon mies "an5.1itun palkkan5.1~ 

kuten niin lIlolli muukin. Jälkeen jäi vaimo ia viisi lasta, 
ioi~ta nuorin sy ntyi heti isä n kuoleman jälkeen. Ihm isenä 
ja puolueen jäsenenä kuului vainaja työväenpuolueen par-
haimpien miesten joukkoon. 

P. Y. Toivonen . 

, ::!!!:i 'h"!":","~,' 

Paavo Yrjö Toivonen. 

Paavo Toivonen oli syntynyt 
13. 1. 1886 Kiukaisissa. Oli vii-
meksi Köyliöll Osuuskaupan hoita-
jana toimien sita ennen Porissa sekä 
Osuusliike Kansan ett.'i O. Y. Kehi-
tyksen palveluksessa. Li itlyi Porin 
työväenyhdislykseen ja sen kautta 
puolueeseen 1905 kuuluen usei ta 
vuosia yhdistyksen johtokuntaan, 
toimi sihteerinä, työväenyhdistyksen 
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soiitokunnan rahastonhoilajana ynnä monissa lIluissa luot-
tal1lllstoirnissa. Köyliöss1\ ollessaan toimi myöskin sikäläi-
Si..'!i-så trö\·i\enyhdisiyksessli. Toivonen oli myöskin cteva 
näyttelijä ja innokas nllytlål11ötaiteen harrastaja esiintyen 
1I10ni55.t - tehtävissä Porin työväen näyttämöllä. Vallankn-
mousaikana oli T. KOyliön vallankulllousoikeuden si htee-
rinä. Vietiin kotoaan Köyliöstä 21. 4.1918 Huittisiin. missä 
valkoiset hänet tuiki malla ja tuomitsematta !elottivat 24.4. 
1918. Jälkeen jäi vaimo pikkul}'tön kera. Paavo Toivo-
nen 9[i luonteeltaan vi lkas ja reipas. aina hauska ja keppo-
siill valmis. Puolueen hyväksi toimi hän innolla ja e·pä. 
itsekkäästi. Hänelle uskotul tehtävät suoritettiin nopeasti ja 
pikkuseikkoja my6ten tunnon tarkasti. 

Väinö Aleksander 
Roslander. 

Väinö Aleksander Roslander. ko· 
neenkäyttäjä, syntynyt 1. 2. 1885 
Porissa. Liittyi puolueeseen 1904 
Porin työväenyhdistyksen kaulta. 
Porin Rauta. ja J\\etallityOntekijäin 
ammattiosasion jäsenenä nuoresta 
pojasta. ottaen innolla osaa toimin· 
taan. Porin Sos.·dem. Nuorisolii· 
ton jäsenenä ja toimihenkilönä sen 

V. A. Roslander 

l>cruSlamisvllosista alkaen. V. 1908 perustelun Porin työ-
väentealterin näyttelijänä oli R. myöskin. Muutti joitakin 
vilasia sitten Kotkaan ja sieltä edelleen Raumalle, missä 
viimemaini tussa paikassa toimi O.-y. Kehityksen haaraliik· 
keen hoitajana. Kuului Rauman työvåenyhdistykseen Kauppa-
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ja liiketyöntekijäin amm. osaston kaHila. Käylcttiin täällä-
kin luottamustoimissa, ollen m. 111. Rauman Osuuskaupan 
hallinnon sihteerinä ja Ra uml n kunnallisloimikunnan puheen-
johtajana. Toimi vallankumouksen loppuviikkoina vallan. 
kUlIlollsoikeuden puheenjohtajana. Ammuttiin ill11all tutkin-
toa Raumalla 15.5.1918. Luonteeltaan iloinen ja hil peä, 
tehtävissään tarkka toveri, joka I}'öläispiireissä nautti suuria 
luottamusta. - Jälkeen jäi vaimo ja pieni tyttö • 

...Johan Vilhelm Lymy. 
J. V. Lymy, (Lind bom), ka ll-

panhoi!aja, syntynyt 30.6. 1888, oli 
paljon lIlukana työväenliikkeessä 
Porissa ja lähiseudu lla. Varsinkin 
oli hän lIuorisoliikkeell innokkaim-
pia toimihenkilöitä. OllessaAn Po-
rissa lIlyyjänä 0 1. Kansan päämyy-
mälässä, toill1i L 1Il. 111. sos.·dem. 

J. V. Lymy Iluorisopiiritoimikullnan rahaston hoi-
tajana sekä monissa muissa luolla-

lI1ustoimissa. MuutelIuaan siiten 19 14 Noormarkkuun 01. 
Kansan sikäläisen haarakaupan hoitajaksi, toimi hän täällä· 
kin innolla nuorisoliikkeen h~'väksi ollen m. 111. sikäläi~n 

osaston rahastonhoitajana. Lymy oli myöskin etevä ja 
in nokas näyttelijä toimien työväennåyttämöillä sekä Porissa 
cttä Noormarkussa. Muutti 1917 Klikkaan osuuskaupan 
hoitajaksi, jota tointa hoiti menestyksellä kuolcmaansa asti. 
Villc Lyllly l1\urhaitiin Kiikassa S. 5. 191 8. Huoltajaansa 
vai lle jäi Lymyltä vaimo kahdcn pienen lapsen kera. Lymy 
oli tarmokas ja pystyvä osuustoiminta· ja puolucmies sekä 
reipas ja suoraluontoincn toveri. 



Suomen Sahatyöntekijäin Liiton 
Porin osaston jäsenet: 

AlltOIl Aalto, sahalllyömies, sy n-
tyn yt 6. 10. 1865 Porin maalais-
kunnassa. Liittynyt Suomen 5OS.-

dem. puolueeseen \'. 1905 sahan-
työntekijäin liiton Porin osaston 
kautla, johon osas(OOI1 sekä Ruos. 
niemen Iröv.-yhd . kuului viimeksi-
kin. Osastonsa rahastonhoitaja. Val-
lankumouksen aikana toimi punai-
sessa kaartissa osastopäällikkönä, esi. 
kunnassa y. 111. lähtien sittemmin 

A. Aalto 

ajomiehena pakomalkalIe. Joutui vangiksi Turun \'anki-
leiri in, jossa kuoli nälkään I S. 9. 191 8. Jätti jälkeensa seit-
semän lasta, joi$ta neljä alaikäisiä. Rehellinen ~ paljon pidetty 
puOluetoveri. 

Fmlts Wilhelm Gröllroos, sahan lyömics, syntynyt 1873. 
Liiitynyt sahalaisten ammattiosastoolI ja sen kautta puoluee-
seen 1913. Taisteli vallankullIouksen aikana rintamalla. 
Kuoli vankilasta tullessaan Pirkkalassa syksyllä 191 S. Jätti 
jälkeensä neljä lasia. Kunn on toveri joka tahtoi kaikkensa 
yhteisen asian hyväksi uhrata. 



K. A. Honkasaio 
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Kaarlo Armas HOllkaS(lIo, s'l.han· 
työmies, s)'nlynyt 8. 10. 189 1 Po· 
rissa. Kuului puolueeseen ja saha· 
laiste n ammattiosasloon vuodesta 
1905 lähtien. Oli osastossaan mitä 
mon i na isi m m issa luottamustoimissa, 
kuten johtokunnass.'l. koko ajån, 
rahaston hoitajana, sihteerinä sekä 
yleensä kaikissa toimissa missä vain 
miestä tarvittiin. l"tänen osasto· 
toveri ns.l antoivat h:inestä tunnus. 

IlIk~en: "jaloi n mies mitä ihmiskun nassa vielä on ollut - . 
Tosiaan oli Ilo nkasalo mallikelpoilIelI sekä ihmisenA yleensä 
etl:i myöskin puoluctoverina. t-l iljainell ja rau halli nen, 
multa aina valmis k.lntamaan ra:.kail1lll1at velvollisuuc1cl ja 
suurimman cdesvasluun. Sahan isännistökin kaipasi häntä 
aina kaikiSS3. sovitteluissa y. 111. Vapaa.aikojansa käylt i hän 
111. 11l. paljon itseopiskeluun varustaen siltäkin puolen itseään 
parhaansa mukaan. V.' & U.-seura Pyrintoon kuului 
Honkas.l10 useat vuodet, ollen viime aikoihi n asti seuran 
paras hiihtljä. Hän omisti 1110nia hiihtornestaruuksia ja 
ol i joukkllchiihdoss.'l. miltei aina seuran paras mies ja san-
g-cn usei n myöskin koko piiri kunnan paras. Kuului useat 
vllodt:t seuran johtOkuntaan ja toimi seuran si hteerin voi-
mia kysyvässä teht.'i.vässä vuosina 19 14 - 15. H. omasi 
myös urhcifuasioissa sangen paljon tietoja ja kokemusta ja 
käytettiin häntä kaikissa mahdollisissa tchtäviss.'\. Jalon, 
rchdlisell luonteensa lakia o li H. kaikkien seu ran jäsenten 
jakamattomassa suosiossa. Vallankumouksen aika na toimi 
1 L paikallisessa esiku nnassa, rintamallliehcl1ä ja ylipäällik-
könä Noormarkun rintamalla. l"tänet ampu ivat valkoiset 
Viipurissa toukokuun lo pulla 191 8. JälkC(:nsä jäi häneltä 
ol\laisia \'aimo ja kaksi lasta. 



SORIVNEIDEN MUISTO 

Kaarlo Hjalmar Ollllder, sahan-
työmies, s)'ntynyt 25.4.1874 1-'0-
rissa. Osastoonsa 
puolueeseen liittyi 

ja sen kautta 
v. 1905. Käy-' 

lettiin osastossaan monissa luotla-
t11usloimissa, 111. 111. johtokunnassa 
toimien rahastonhoitajana sekä huvi-
toim ikunnas..<>a y. 111. Vallankumouk-
sen aikana Ulvilan elinlarvelauta-
kunnan toimitsijana. J\'lurhatlii n 
Porissa huhtikuun 15 päivänä 1918. 
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K. 1·lj. Dunder 

Jälkeens.'i jälli vaimon ja seitsemän lasta, joista · neljä 
alaikäistä. Vainaj,!s5a menetti pa ikkaku nta ja pllolue yh<lcn 
tannokkailllmista toimiht:nkilöislään. Paikallinen työväen-
yhdistys ja osastonsa luottivat häneen paljon, jOlen hänen 
mcnetyksensä näille oli raskas isku. 

JolulII Henrik AlIltila, sahalllyömies, sylllyll)'1 t 3. 1. 
1857. Kuulunut sahalaisten allllllaltiosasloon sen peru:.la-
misesla lähtien. Ollut jäsenenä johtokunnassa y. tll. luol-
lalllllstoimissa. Vallankumouksen aikana oli punakaartissa 
ajomiehenä kun vanhuutensa takia ei pystynyt muuhun 
vaikka intoa ei puuttunut. Katosi pakomalkalla jäljcfiömiitl. 

Otto Ansellll Biirling, sahanlyö-
mies, syntynyt 14. II. 1898 Ulvi-
lassa. Liittyi puolueeseen 1916 
Slll1llicmenrannan sos.-dem. nuori-
so-osaston kautta, yhtycn l11)'öhem-
min vasta <lI1 I1Il:lttiOsastOOIl5a. Val-
lankumouksen aikana lähettinä pu na-
kaartissa. Kuoli Tammisaaren van-
kileirillä 15.8. 1918. Oli siivo ja 
rehellinen nuorukainen sekä puo-
luetoiminillan harras. O. A. Barling. 



J. H. Karlström 
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juho Hmrik KarlströlII, sahan-
työm ies, sy ntynyt 24. 6. 1879 Ulvi-
lassa. Toimi puo lueessa v;sta 1906 
kuuluen sekä sahalaisten ammatti-
osastoon että pai~l1iseell työväen-
yhdistykseen, ollen \' iimemainitun 
perustajia ja sittemmin innokkaim-
pia toimi henkilöitä. Kuului IIIYös 
a11l!l1attiosast"Jn"3 johtokuntaan. Tais-
teli punaisen kaartin sotilaana" rinta-
1I1i11a. Sai surmansa vahingon lau. 

kauksesla 4.2. 19 18 Porin Iyseolla. Jätti jälkeensä \'Illmon 
ja kuusi alaikäistä lasia. Nautti paikkakun nallaan suurta 
luottamusta ollen kllnnal lisissakin luoltamllstoim iS5.1. 

--

, II' 
A·.~' -;" ..... . . 
, ... ~ I". 

M. Kaski 

Matli Kaski, sahantyö rnics, syn-
tynyt 22. 10. 1880 Noormarkussa. 
Kuulunut puolueeseen vuodesta 
1905 lähtien Sahalaisten ammatti· 
osastOI1 kaulta. Oli myöskin Ruos-
niemen 1. y:n jästll toim ien yhdis-
tyksen johtokunnassa ja yhd. puheen. 
johtajana. suoritti vahti palvelusta 
punaisessa kaartissa vallankunlouk· 
sen aikana. Kuoli nälkään Hämeen-
linnan vankileirillä 30.6.1918. Jäi 

jälkeen vaimo ja kaksi poikaa. Innokkaimpia ja pystyvim -
pia puoluetovereita paikkakunnal laalI. 

Anton Nikolai GröllroOS, sekatyömies, 28.2.1878 Noor-
lIlarkussa. Kyläsaaren työväenyhdistyksen kautta liittynyt 
puo lueeseen 1905. Lähti yhdessii punaisten kanssa pako-
matkalle, -jo ului vangiksi ja kuoli nälkään Hämeenl innan 
vankileiri llä 13. 6. 191 8. Perhettä jäi jälkeen vaimo ja 
yksi lallsi. I-Iiljainen ja paljon pidetty toveriensa keskuudes5.1· 



• 

SORTUNEIDEN MUiSTO 

jullo J(illillt'f/, sahantyömies, syn-
tyn}'! II. 7. 1875 Parkanossa. Kuu-
lui allll11attiosasloonsa ja puoluee-
sccn vuodesta 1905 lähtien. Käy-
tettiin - osastossaan monissa luolla-
mustoimissa, 111. m. johtokunnassa, 
huvitoil11ikunnassa y. 111. Ei otta· 
nut mitenkään akti ivisesti osaa val-
];lI1kumoukseen vaan oli työssä huh-
tik. 10 p:iän asti. Lähti pakoIllat-
kalle ja joului vangiksi Lappeen-

J. Kivinen 

rannan vankileiriin, jOS5a kuoli 28. 5. 1918. Jäi j:'ilkecn 
vaimo ja viisi lasta. Oli hyvä perheenisä ja innokas puo-
luetoveri, joka kaikin tavoin koeUi lyöväen 'asiata edistää. 

Kaarlo Frrdrik Koski, sahan-
työmies, syntynyt 14. 6. 1878 Ruos· 
niemcssä. Kuului puolueeseen vuo-
desta 1905 ollen jäsenenä sahalais_ 
ten ammattiosastossa sekä Ruosnic-
IIlCll työväenyhdistyksessä kuuluen 

.v ii me mainitun johtokuntaan toimien 
myös yhd. ·5ihteerinä. Kuului punai-
sen kaartin esikuntaan multa otti 
II1)'Ö5 rintamamiehena taisleluillin 
osaa. Kuoli nälkään Hämeenlin· 
nan vanki leirillä jättäen jälkccl1&1 vaimon 
Innokas ja pystyvä puoluetoveri. 

K. F. Koski 

ja kuusi laS!.1. 

Fralls johanm's KoskeII, sahantyömies, syntynyt 14. 2 . 
1899 Ulvilassa. Liittyi oasloonsa ja sen kautta puoluee-
seen 1917. Oli vallankumouksen aikana punaisessa kaar-
HS$.1 taistellen eri rintamilla kunnes kaatui Pomarkun tais-
telussa 9. 3. 1918. Silvo ja kunno n nuorukainen joka 
innolla olli ostla J)lIollletoimintaan. 



4. 

J. R. Ahlqvist 

J. E. Aho 

H. Haanpää 

KUMOUSTAISTELUUN 

jl/ho Rikltartl Ahlqvist, sahan-
työmies, srnl~'n yt 9. 1. 1883 Noor-
markussa. Liittyi osastoonsa ja puo-
lueeseen 1913. Vallankumouksen 
aikana vahli- ja rintamapalvclukscs-
sao Ammuttiin Lahdessa 30.4.1918. 
Jälkeen jäi Ahlqvistilta vaimo. Luon-
teeltaan rauhallinen Illulta innokas 
uhraulumaan työväen asian h)'vaksi. 

juho Emil Aito, sahanlyömics, 
syntynyt I SSO Ulvilass.1.. Oli v:sta 
1905 jäsenenä osaslossaan ja sen 
kauUa puolueessa. Os.1slonsa innok-
kaimpia toimihenkilöitä, kuuluen 111. 
m. useal nlOdel johtokuntaan, loi-
mien sihteerinä y. 111. luottamus-
toimissa. 
rintamalla. 

Vallankumouksen aikana 
Kuoli kotonaan \'arlki-

lei rillä p.'iästyääll heinäkuun puoli-
välissä 1918. Jäi jälkeen vaimo ja 
kaksi lasta. Luotettava ia kunllolli-' 
nen puoluetoveri. 

Heikki Haanpiiii, sahantyölI1 ies. 
synl)'nyt 14. 5. 1872 NoormarkIlS$.1. 
Liittyi 05.1sloons.1 ja puoluN'scen 
1905. Vallankumouksen aikana rin-
lamasolilaana. Kuoli Hämcel11in113n 
vankileirillä 2.7.1918. H. jiltti jäl-
keensä vaimon ja kaksi alaikäisiä 
lasta. Siivo ja rehellinen kaikiss.1 
tehtävissään. Puol ueessa loimi hän 
innokkaasti . 



SORTUNEIDF.N MUISTO 

Karl Ollsla! Omllslriim, s,1han-
työmies, syntynyt 1876 Krisiiinassa. 
Uittyi osastoon ja scu kautta puo-
lueeseen 1914. Oli punakaartin 
sotilaana taistellen eri rintamilla 
kunnes kaatui Karkun taistelussa 
13.4.19I S. Jälkeensä jälli G. vai-
mon ja yhden lapsen. Ahkera työn-
tekijä. 

Vilho Emil Friman, \·iilari. syn-
tynyt 1. 2. IS95 Ulvilassa. Liitlyi 
Tocjocn sos.-dcm. lIuoriso-osaston 
kautta puoluccseen 191 5 ja myö-
hemmin s,1halaislcn aTlll\lattiosas-
toon. Rinlamarnichcnä \·allankllrno-
Ilkscn aikana. Sai su rmansa Noor-
markun Lassilassa ticdllsteluretkellä 
ollessaan 8. 4. 1918. Tunnettu sii-
voksi ja luotclta\'aksi to\·eriksi. Otti 
taisteluun osaa innolla ja vakau-
muksestaan. 

Hugo Aleksander HUI'fI, sahan-
työmies, syntynyt 18QS Porin maar 
laiskunnassa. Liittyi osastoons,1 ja 
sen kautta puolueeseen 1915. Oli 
vallankumouksen aikana punakaar-
tin sotilaana. Kaatui taistelussa La-
vian rintamaJla 22. 2. 191 5. I-Iavu 
kuului myöskin Sun niernenrannan 
sos.-deJt1. nuoriso-osastoon, joss;. 
sa1l10i 11 ku i 11 am malli-osastoss,1an ki n 
loimi innokkaasti. 
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K. G. Granslröm 

v. E. Friman 

H. A. Havu 



48 kUAIOUSTAISTELUUN 

R. Ilelbiröm 

E. R. liellslröm 

N. V. liuhdanmlki 

Rikhard Hrllström, sahantyö-
mies, sy ntynyt 14. 12. 1877 Porissa. 
Kuului sahalaislen osastoon ja scn 
kault.!. puolueeseen vuodesta 1905 
lähtien. Taisteli valla nkumouksen 
aikana punaisen kaartin riveissä 
rintamalla. Kuoli Tammisaaren van-
kileirillä 3.7. 1918. Jälkeensä jätti 
vaimon ja neljä lasia. Hyvä per-
heen isä ja rehellinen puoluetoveri. 
Taisteli rinnakkain poikansa kallSs.1 
kunnes yhdessä sortuivat nälkään 
samass.1 vankilei rissä. 

Erik Rikhard Hellström, edelli· 
sen poika, levysepän oppilas, s)' n-
iynyt 10. 12. 1899 Porissa. Kuului 
Raula- ja metallilyöntekijäin 3mnHl.tli-
osastoon v:sta : 916 lähtien. Tais-
teluiSSlI rintamalla. Kuoli Tammi-
saaren vanki leirillä kuten isäns ... \kin 
2. 9. 191 8. Sih'o nuorukainen, 
\'akaum uksestaan ja nuoruuden in-
nolla otti osaa luokkasotaan. 

Nrstor Vemrr Huhdanmäki, I}'ö-
mies, syntynyt 2. 10. 1893 Noor-
markussa. Liittyi toukokuussa 191 7 
sahalaisten osastoon ja sen kaulla 
puolueeseen. Suoritti vallankumouk-
sen aikana va htipalve!usta. Kuoli 
Lappeenrannan vankileirillä 9. 7. 
1918. Perheellinen jättäen jälkecns.; 
vaimOIl. K~lnnon pUOluetoveri. 



S1JRTUNElbEN MUISTO 

Karl Viktor Seppo, sahantyömies, 
syntyn)'! 21. 12. 1890 1'0' ;11 maa-
seurakunnassa. Liiltyi sahalaisten 
alll11l3uiOSIlSloon 191 3. Kuului 
11Iyöskin Ruosl1iemell työväellyhdi5-
Iykseen toim ien mOnisS<1 yhdistyk. 
sen luoUamu sloimiss.1, kuteu vara-
pllh~lIjohtajana ja rahastonhoitajalltl. 
Jäsen vallnnkurI1Ollsoikcudessa. Kuoli 
Suomcnlillnåssa 16. 1 r. 19 1 S. Jätti 
j;11keens.1. vaimOIl yhden lapsen kera 

Hugo johfllll/es Kari, Irölllies, 
syntynyt 26. II. 1891 PomarkuSSo1. 
Liitl)'i puoluccscen RIIOsniCr11CII t. 
)':11 kautta 1904. Sahalaislcn 3m-

mattiosasloon kuuluen, loimi osas-
lonsa jäsenmaksujen kantOll1iehenä. 
Oli punaisessa kaartissa plutoollan-
päällikkönä. Kaatui Lahden taiste-
lussa 29. 4. 191 8. Perhctt.'1. jälli 
jälkeensä vain \,aiI11O I1 . rilnokas 
puoluetoveri. 

Anton A/jl'('t! Karlssof/, sahan- . 
I)'ömies, syntyn)'! 24. 7. 1887 Toe-
joella. Kuului arnmattiosasloons.1 ja 
puolueeseen vuodesta 191 3 lähtien. 
Tai~tl'l i punaisen kaartin riveissä 
rint.1tnilla saaden su rman s.1 1.1iste-
lussa Pomarkussa 1. 3. 1918. Jäl-
keensä jätti kaksi lasta. Oli tunnettu I 

hiljaiseksi mieheksi, joka sikäli kun 
perhehuolet s.11liva t, koetti myös 
puoluetoimintaan ottaa Os.1a. 
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K V. SeppO 

f'1. J. Kari 

A. A. Karlsson 

• 
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Kustaa Hjalmar Suniv«, sahan-
aseUaja, syntynyt 23. II. 1879 Porin 
maaseurakunnassa. Kuulunut 053S-

loonsa ja puolueeseen vuodesta 1905 
lähtien. Kuului myöskin Sunllic-
menrannan työväenyhdistykseen toi-
mien sen puheenjohtajana. OHi 
osaa kumoustaisteluun punaisen 
kaartin komppanian . päällikkönä. 

K. Hj. Suniva Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä 
23.8. 1918 keuhkokuumeeseen, jäl-

täen jälkeens.'i seitsenhenkisen perheen. Otti innolla osaa 
puolueen toimintaan ollen paikkakuntansa työväcll}'hdistyk-
sen perustajia. 

V. ÖSterlund 

, 

Viktor Österlund, sahantvömies, 
syntynyt Porin maaseurakunnass.1 
15.7.1884. Liittyi puolueeseen v. 
1912. kuuluen sekä sahalaisten all1-
mattiosasloon että Ruosniemen työ-
väenyhdistykseen. Oli osaston jäsen-
maksujen kantomies useampia vuo-
sia. Pllnakaartissa toimi muonitus-
apulaisena. Kuoli nälkään Hämeen-
linnan vankileirillä 24. 6. 1918. Jäi. 
keen jäi vaimo ja yksi lapsi. Kunnon 

toveri. Pllnakaarttiin liittyessään oli varma siitä, että lähti 
taisteluun vaaliakseen sorrellli11e oikeutta ja nälkäisille leipää. 

Fmns Oskar Stenberg, pllulyömies, sy ntynyt 24. 7. 1877 
Ulvilassa. Liittyi puolueeseen Puulyöntekijäin ammattiosas-
lon kautta. Kuului viimeksi !:iahalaisten osastoon. Suoritti 
vahtipalvelusla Porissa kUllIouskeväänä. Sai su rmansa oman 
käden kautta · Huittisissa keväällä 19 18. Jäi jälkeen vaimo 
kolmen lapsen ktra. Hiljainen, rehellinen puoluetoveri. 



SORTUNEIDEN MUISTO >= ... ~sc __ 

Kalle Kuslaa Hdno, sahantyö-
mies, syntynyt 24 . 4. 1880 Porin 
maaseurakllnnassa, Ruosniemessä. 
liittyi 191 3 osastoonsa ja sen kautta 
puolueeseen. Suoritti vahlipalvelusta 
kotikyläSSään val lanku mo uksen aika-
na. Kuoli nälkään v:lIIkileilissa 17.6. 
1918. Jätti jälkeensä vaimon .. yhdck-
s:ill lapsen kera. 

Erland Arvid KOI/OIufI } sahan-
työmies, syntynyt 22.8. 1889 Ulvi-
lassa. Kuului osastoonsa ja puolll-
eeseen v:sta 191 3 toimien 0s.1stonsa 
jäsenmaksuj en kantomiehenä. Pu-
naiscn kaartin sotilaana taisteli eri 
rintamilla kUlllles sai surmansa Vesa-
lan taist(.luss;t lahden luona 30. 4. 
191 8 jättäen jäl keensä vaimon ja 
yhden alaikäisen lapsen. Innokas 
puoluetoveri~ Suoritti aina tunnol-
lisesti hänelle IIskotut tehtävä!. 

Villtoi Oslla,. Kuusisto, sahan-
työmies, syntynyt 16. 1. 1875 Nak-
kilassa. liittyi osasloonsa ja puo-
lueeseen 1906. Suoritt i vallankumo-
uksen aikana \'ahlipalvelusta punai-
sessa ·kaartissa. Kuoli Tarl1lllis.1aren 
vankileirillä 15.9. 191 8 jättäen jäl-
keensä vaimon ja kaksi poikaa. Oli 
ahkera ja hiljainen lyöm ies, täsmäl -
lillen lehlävissälln ja seurasi tarkasti 
puolueen rientoja. 

K. K. Heino 

E. A. Kovallell 

V. A. Kuusisto 



kUMOUSTAISTELUuN 

Ncslor Arvid K.lllmala, sahan-
ascttaja, synlynyt 10.4. 1877 Uh"j· 
lass.1. Liittyi Toej.>en työväenyh-
distykscn kaulla puolueeseen 1905 
sekä myöhemmin am1l1attios.1stoons.1. 
Vallankumouksen aikana punaisen 
kaartin piiriesikunnass.1. Vietiin Lllh-
dessa .erään valkokaMtila isen seu-
rass.1 loverijoukosta 9. 5. 19 1 S lul-

N. t\. Kulmala len ehkå llIu rhaluksi koskll hänestä 
sen koomin ei mitään kuulunut. 

Jätt i jälkeens.'i. vllimon ja kaksi lasia. Tunnettu rehelliseksi 
toveriksi, joka aina vaivojaan sll.äslämättä IIhrautui työväen 
asian hyväksi. 

K.nrl Alfl'l'd Lahti, sahantyOmies, 
syntynyt 2\. II. 1887 Ulvilass.1. 
Kuului osasloonsa ja Suosmeren 
lyöväenyhdistykseen sekä näiden 
kautta puoluceseen \':sI3 191 3 läh-
ticn kuuluen osas10113<1 johtokuntaan, 
jossa toimi ra haston hoitajana. Rin-
lamasotilaana taisteli punaisen kaar-
tin m·elS5a. Murhattiin Harjun-
pään metsässä II. 5. 191 S. Jälkeen 
jäi vaimo ja neljä lasta. Porvaris-

lon murhahimon uhrina sortui L:SS.1 jäykkä ja kunnollinen 
puoluetoveri . 

h'nr Rikhard Lniho, sahantyömies, s~'ntynyl 13. 12. 1882 
Lavialla. LiiUyi puolueeseen ja osasloonsa 1913. Vallan-
kumouksen aikana taisteli punaisen kaartin riveissä rinta-
malla. Kuoli Tammisaaren vankileiri llä 10. 7. 1918. Jlilti 
;älkeenså vaimon ja neljä lasia. Hiljainen ja harvapuhei-
nen, multa päättäväinen ja rehellinen pLl ol uelov~ri. 



SORTUNEIDEN MUISTO 

Vilho Isok Nordlulld, sahantyö-
mies, syntynyt 20.5.1874 Ulvilassa. 
Kuulunut osastoonsa ja sen kaut-
ta puoLueeseen vuodesta 1905 
lähtien. Viimeksi kuului sekatyö-
väcn ammattiosastOOIl. Toimi saha-
laisten osastossa järjestysmiehellä 
useita vIIosia y. m. luollal11l1sloi-
niissa. Vallankumouksen aikana o li 
Porin punaisen kaartin 3: nen komp-
panian päällikkönä. Kuoli Tammisaa-
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V. 1. Nordlund 

ren vanki leirillä 28.7. 191 8. Jätti jälkeensä vaimon ja vi isi lasta. 
Reipas ja iloinen luonteeltaan. Toim i vaivojaan säästämättä työ-
väen asian h}'väksi mikäli siihen pcrhehuolet aikaa myönsivät. 

Yr;ö LeIdOIlCIl, saha ntyömies, 
sy ntynyt 10.5. 1890 Ulvi lassa. Liit-
tyi Ulvilan työväenyhdistyksen kautta 
puolueeseen 1907 yhtyen myöhem-
min myöskin ammattiosastoonsa. 
To imi Ulvilan työvlleny hd islyks~n 

puheenjohtajana, uscita vuosia joh-
tokunnan jäsenenä sekä monissa 
muissakin luottamustoirni:;sa. Rin-
tamalla vallankumouksen aikana. 
Kuoli Turun vankileirillä 26.7. 1918 Y. Lehtonen 

jättäen jälkeensä vaimon ja kolme lasta. Järkevä ja mal-
ti lli nen puoluetoveri, innokkaimpia paikkakuunallaal1. 

FrallS Viktor Mäkelä, sahan työmies, syntynyt 30.5. 1884 
Ulvi lassa. Li ittyi v. 19 16 sahalaislen amrnaUiosasloon ja 
sen kautta puolueeseen. Rintamalla val lallkulll?ukscn aikana. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä nälkä.in ja koti-ikävään 
3. 7. 19 18. Jälkeen jäi vaimo ja 3 lasta. Oli hyvä per-
heen is..'i ja tovcricnsa joukossa siivo ja rehelIineIl. 



f. f. Laiho 

KUMOUSTAtSTELUUN 

Frans Ferdinand Laiho, sahan-
työmies, syntynyt 10. 1. 1884 Koke-
mäellä. Kuului osastoonsa ja puo-
lueeseen v:sia 1905 lähtien. Käy-
tettiin useissa luotlamustoimissa kuu-
luen 111. 111. osastonsa johtokuntaan 
y. 111. Vallankulllouksen aikana rin-
tamalla. Kuoli Tamm isaaren vanki-
leirillä heinäkuun alussa 191 8. Jätti 
jälkeens.'l vaimon ja kaksi lasta. 
Sahalaistcn ammattiosaston innok_ 

kaimpia jäseniä, sii voluonleinen , nauUi tovcriensa täy-
dellistä luottamusta. 

julto Allselm Mäkif/en, sekatyö-
mies, synt}'nyt Pomarkussa 18. 2. 
1878. Liittyi v. 1905 sahalaisten 
ammattiosaston kautta puolueeseen, 
toimien innokkaasti luottam ustoi-
missa. Hän oli useita vuosia osas-
ton johtokunna n jäsenenä ja v. 1907 
puheenjohtajana ja ottacn 111. t11. 

osaa puoluekokoukseen. Va llanku-
mouksen aikana rintamalla. Kuoli J. A. Mäkinen 
Tammisaaren vankileirillä 4.7.1918, 

jättäen jälkeensä vaimon ja 4 lasta. Hän ci koskaan säästänyt itse-
ään kun o li kysymyksessä yhteisen asian hyväksi työskentely. 

Fmns Villla Ruckmon, sahaniyömics, syntyn yt 17.6.1870 
Ulvilassa. Liittyi ammattiosastoonsa ja sen kautta puolu-
eesecn 1913. Olli osaa kumouSlaisleluun plutoonanpääl- . 
likköna taistcllen eri rintamilla, kunnes kaatu i Karkun tais-
telussa 16.4.19 18. Hiljainen ja vaati maton, paljon pidetty 
puoludovcr!. 



SORTUNEIOEN MUISTO 

Frans Juho Salminen, sahantyö-
mies, synlynyt 7. 1. 1866 Koke· 
mäellä. Kuului ammattiosastoonsa 
ja Ruolueeseen vuodesta 1905 läh-
tien. Toimi useissa osastonsa luot· 
tamusloimissa, m. m. useat vuodet 
puheenjohiajana, johtokunnassa y. m. 
Oli punaisten aikana vanginvartijana 
Porin poliisilaitoksen etsivälIä osas-
tolla. Kuoli Suomenlinnan vanki· f. J. Salminen 
leirin sairaalassa 28.10.1918. JiHti 
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jälkeensä vaimon ja neljä lasta. Luonteeltaan hilpeä ja iloi· 
nen, paljon pideity puoluetoveri. 

Kalle Viiillö RuusU/len, sahan· 
työmies, syntynyt 2. 9. 1898 Koke-
måellä. Liitlyi osasloon ja sen 
kautta puolueeseen 1913. Kuului 
myöskin Sunniemenrannan sos.-dem. 
nuoriso-osastoon ja Iyövåcnyhdis_ 
tykseen, ollen molempien johtokun-
nassa y. Jll. luoltarnusloirnissa. Oli 
punaisessa kaartissa lentävän osas-
tOll .komppaniapäällikkönä. .Kuoli 
nälkään Hämeenlinnan vanki leirillä K. V. Ruusunen 

6. 7. 19 18. Siivo ja rehti lIuorukainen, ajoi innolla työ-
väen yhteistä asiaa. 

Lauri. johannes SolmiI/eli, työmies, syntynyt 27. 2. 1899 
Uh'ilassa. Kuului sos.-deJll. nuoriso-osaston kautta puolu· 
eeseen vuodesta 1915 lählien. Sotilas punaisessa. kaartissa 
taistellen eri rintamilla. Kuoli Turun vanki leirillä nälkään 
ja koti-ikävään 2.8. 1918. Nuoruudestaan huolimattft otti 
innolla puoluetoim intaan osaa, 
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K. F ... L1ine 

K. O. Lindfors 

K._V. Vir\ancn 

KUMOUSTAISTELUUN 

Kalle Fredrik Laine, sahantyö-
mies, syntynyt 29.9. 1899 Ulvilassa. 
Liittyi Sunniemenrannan sos.-del11. 
nuoriso-osaslon kautla puolueeseen 
19 16. Vallankumouksen aikana 
punaisen kaartin sotilaana rintamalla. 
Kaafu i taistelussa Lavian rin tamalla 
22.2.1918. Nuoruudestaan huoli. 
matta otti innokkaasti osaa puolue-
toimintaan. (Kuvassa poikasena). 

Karl Oskar Lindfors, sahan Iyö-
mies, syntynyt 5.2. 1873 Nakki· 
lassa. Kuulunu t osa51001153 ja puo-
lueeseen v:sla 1905 lähtien . Suo-
ritt i vallankumouksen aikana vahti-
palvelusta. Kuoli nälkään ja koti-
ikävään '-lämcenlinnan vanki leirillä 
heinäkuulla 1918 jättäen jälkeensä 
ko[mihenkisen I?erheen. Siiva ja 
rehell inen, hyvä perheen isä ja otti 
innolla osaa puoluetoimintaaII. 

Kustaa Vihtori VirtaneIl, sahan-
työmies, sy ntynyt Eurajoellå 30. 5. 
1873. Liitlyi puolueeseen v. 191 3 
slI.halaisten am mattiosaston kautta. 
Suoritti pllnakaar\issa vahti palvel usta 
ja kuoli Ta mmisai\ren vank ileirillä 
23. S. 1918. Jälkeen jäi vaimo. 
Oli ahkera ja hiljainen työmies ja 
kelpo toveri. Kävi täsmällisesti 
jokaisessa osaston kokouksessa ja 
seurasi omalla äänetlömällä tnvallaal\ 
iarkastCpuoll\ecJl toimjntaa, 
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A",i Oskari Lindfors, sahan1röT 
mies, syntynyt 17. 3. 1898 Ulvi-
hlssa. Li ittyi puolueeseen 191 6 
Sunnienlcnrannan sos.-delll. nuoriso-
osaston kaulla. Kuului myös saha-
laisten al11l11attiosastoon. Taisteli 
punaisen kaartin riveissä rintamalla. 
Kuoli nälkään Hämeenlinnan va nk i-
leirillä 22. 7 . 1918. Rehellinen , 
innokas puoluetoveri. 

johan Nestor M iiflllislö, sahan-
työmies, sy ntynyt 13. 12. 1870 I-Iar-
javallassa. Liittyi v. 1906 sahalais-
len ammattio~stoon ja sen kautta 
puo lueeseen. Inno lla hän yhlyi 
punalSll1l vallankmllouksen puhje-
tessa suoriUaen vahti - ja rintama-
palvelusta. Kuo li Hämeen linnan 
\'ankileirillä 3.7. 19 18. Jälkeen jäi 
vaimo ja 3 lasta. Luonteeltaan hän 
o li hiljainen ja ahkera työntekijä. 

Uuno Nikola i SUlldell, s,'lhan-
työmies, syntyn yt 18. 4. 1899 Porin 
l1Iaaseu rakunna~sa. Liitl}'i puolu-
t't"SCCn ja allllllattiosastoonsa J 9 16. 
O lli osaa kUllloustaisteluun punaisen 
kaart in riveissä. Joutu i kadoksiin, 
saaden todennäköisimmin sUTlnansa 
I-l ol1olan kirkolla 1. 5. 19 18. Tun_ 
nellu paikkakunnalla siivoksi nuo-
rukaiseksi, joka jo aikaisesta nuoruu-
,Icstaan harrasti työväen pyrintöjä. 

" 

A. O. Lindfors 

J. N. Männistö 

u. N. Sundell 
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J. 0 Mäkelä 

E. Murtomäki 

J. Lepistö 

KOMOUSTAISTELUUN 

jaakko Oskari Mäkelä, sekatyö-
tilies, syntynyt 24. 11. 1886 Noor-
markuss... Liittyi puolueeseen v. 
19 14 S. Sckalyoväcn liiton Po.. 
tin osaston kaulta. 'O li vallan-
kumouksen aikana Pori n rajavartion 
palveluksessa. Kuoli Hämeenlinnan 
vankileirissä, jättiicn jälkeensä vai-
mon ja 2 lasia. Esiintyi aina mal-
till isesti ja järkevästi ja nautti tove-
rien yleistä luottamusta, ollen myös 
inllokas aatteen mies. 

Emil Murlomäki, sahanlyömies, 
syntynyt 1. 9. 1871 NOOTmarkussa. 
Li ittyi v. 191 4 sahalaisten ammatti-
osastoon ja sen kautta puolueeseen. 
Suoritti vahtipalvelusla ensin kau-
pungiSs.1 ja joutui sitten ri[ ~ tamalle. 

Kuol i Lappeenrannan vanki leirillä 
16. 7.19 18. Jälkeen jäi vaimo seit-
semän lapsen kanssa. Luonteeltaan 
oli hän kiivas, multa hoiti kunnol-. 
lisesli hänelle uskotut luottamusteh· 
tävät. 

julto Lepistö, työmies, sy ntynyt 
2. 10. 1888 Hyveiässä. Kuului osas· 
toonsa ja sen kautta puol ueeseen 
vuodesta 19 13 lähtien. Taisteli 
val lankumouksen aikana rintamalla 
punaisen kaartin riveissä. Kuoli 
Hämeenlinnan va nki leirillä 6. 8. 1918. 
Siivp ja hiljainen puoluetoveri. 
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Viktor Edharl Pavln, lautaiar-

hantyöläinen, syntynyt S. 1. 1877 
Porissa. Kuulunut 3mlllattiosas-
loonsa ja puolueeseen vuodesta 19 14 
lähtien. Oli vallankumouksen aikana 
punaisen kaaliin soittokunnassa. 
'Kuoli Hämeen linnan vankileiri llä 
7.7.19 18 jättäen jälkeensä vaimon 
ja kaksi lasia. Luonteeltaan hiljai-
nen, arvossapidetty lo\'eri. In nokas 
soiton harrastaja, käyttäen siihen 
kaiken vapaa-aikansa. 

Oskari Pohjan/tiM', sahantyö-
mies, syntynyt 14.7.1 883 Porin 
maaseurakllnnassa. Liitlyi Saha-
työntekijäin ammattiosaslooll ja sen 
kaulla puolueeseen 191 3. Kuulu i 
myöskin Ruosniemcn Iyövaenyhdis-
tykscen. Otti rinfamamiehenä os.u 
klll1louslaisleluun. Kuoli nälkään 
liämeenlinnan vanki leiril lä 16.6. 191 S 
jälläen jälkeensä vaimon ja kuusi 
lasia. Rehellinen aalleen mies. 

Viiinö Fredrik Niillillliiki, So1han-
työmies, sy ntynyt 3 1. 12. 1895 Po-
rissa. Kuulunut Sahatyöntekijäin 
<I1ll lllallioSo1stoon ja sen kautta puo-
lueeseen vuodesta 1917 l<'i htien. 
Suoritti vallankumouksen aikana 
vahlipalvclusta Porissa. Kuoli Ri i-
himäen vankileirillä 18. 6. 19 18. 
Kunnollinen ja innokas puoludovcri. 

V. E. Pavl!n 

O. Pohjanlähli 

V. F. Niillimäki 



60 
" 

o A. Limtrors 

K. E. Saarinen 

(\. A. Nurmi 

- - -- KUMOUSTAISTtlUUN 

Oslwr Aladk Lifldfors, sahan-
iyömies, syntynyt 24. 5. 1881 Ulvi-
lan T oejoella. Liittyi ' 5.1halaislcn 
ammattiosastOQII ia sen kaulla puo-
lueeseen 1914. Kuului vallankumo-
uksen aikana punaisen kaartin kuor. 
masto- ja Iyökomppaniaan. Kuoli 
nlttästå johluncescen tautiin Poltin-
aholl sairaalassa HämecnlinnasSo1 
kesällä 191 S. 

Kaarlo Emil Saariflel/, sahan_ 
työmies, syntynyt 2. 7. 1896 Uki-
lassa. Liitlyi puolueeseen 19 14 
Uuden-Koiviston SOS.-dcm. nuoriso· 
osaston kautta. Kuului viimeksi 
SunniClI1cn rannan nuoriso-osastoon 
jonka puheenjohtajana loimi. Olli 
kumousta'isleluun osaa punaisen 
kaartin plutoonanpääl likkönli. Kuoli 
nälkään I-Iärnecnlinllan vankilei rillä 
2. 7. 1918. Jäi jälkeen vaimo kah-
den lapsen kera. Otti innokkaasti 
osaa puoluetoimintaan. 

Anton Alberl Nllrmi, työmies, 
syntynyi 30.9. 1887 Ulvilassa. Liit-
tyi Sahatyöntekijäin ammattiosastoon 
ja sen kautta puolueeseen 1905. 
Taisteli vallankumouksen aikana eri 
rintamilla. Kuoli kotona joku aika 
vankilasta pääsellli~nsä jälkeen. 
Perhettä jäi jälkeen vain vaimo. 
Paljon pidetty puoluetoveri. 
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KIIstaa Nikolai Numme, sahan-
työmies, syntynyt 6. 6. 1878 Ulvi-
11S~. LiiU ~' i osasloonsa ja puoluee-
sccn 1913. Taisteli \'allanku mouk-
sen aikana punakaartin rive.issä rin-
tamalla. Kuoli Tammisaaren vanki-
lcirillii 29. S. 191 S. Jiiiti jälkeens;i 
vai mon ja neljä lasia. Rehelli nen 
ja innokas sekä hyvästi aikaans.1 
seuraava puoluetoveri. 

Karl Oslwr SaImilIen, sahan-
työmies, syntyn~'t 19. 1). 1892 Ulvi-
lassa. Liittyi puolueeseen 1915, 
kuulucn Sunn iemenrannan sos.-dcl11 . 
nuoriso-osastoon ja työväen~'hdistyk

seen ollen näiden kummankin joh-
tokunnan jäsen. Otti osaa kumous-
taisteluun sotilaana punaisessa kaar-
tissa. Kuoli isoolI rokkoon Hä-
meenlinnan vankilei rillä 24. 6. 19\ S. 
Ajoi innolla työväen asiaa nauttien 
toverien keskuudess.1 suurl.1 luotltl-
musta. 

Kallt> Viktor Pliäkköfl(!II, sahan -
työmies, sy ntynyt 1892 NU rlnek-
sessa. Liitlyi Porin Sahalyönteki-
jäin ammalliosastoon 1914. Tais-
teli vallankumouksen aikana punai-
sen kaartin ri\'eissä rintamalla. Kuoli 
nälkään Lahden Hennalass.1 heinä-
kuulla 191 8. Luonteeltaan il oinen 
ja loverillillcn. 
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K. N. Nummc 

K. O. Salminen 

K. V. Pääk~önel1 



Matti Pritt inen 

H. Tammi 

U. J. Peltonen 

KUAfOUSTAISTELuuN 
, * 

MaHi Priltinell, sekatyömies, 
syntynyt 9. 1. 1890 Kalajoella. Kuu-
lunut puolueeseen ja osastoons.1 
vuodesta 1914 lähtien. Punaisen 
kaartin sotilaana taisteli vallanku mo-
uksen puolesta. Sai surmansa t-la-
1l1eenlinnassa hllhtiklllllla 19 1 S s.1k-
salaisten hyökkäyksen aiI<.111:1. Oli 
innokas puoluem ies. 

Hermall Tammi, sahantyölI1ies, 
syntynyt 20. 2. 1864 Ulvilassa. Liit-
tyi sahalaistcn amlllattiosastoon ja 
sen kautta puol ueeseen 1905. Val-
lankumouksen aikana, iiäkäs kun jo 
oli, kuului työkomppaniaan. Kuoli 
Lappeenrannan vankileirillll. 6. 7. 
19 18 jättäen jälkeensä vaimon ja 
kahdeksan lasia. Kunnon perheen 
isä ja luotettava toveri, joka, vaik-
kakin jo vuosien rasittama, myös-
kin tahtoi voimiensa mukaan I)'Ö-
väen asiala ed istää. 

U'lJO johal/nes Peltonel/, työmies, 
syntynyt 2. 6. 1898 Porin maascu-
rakunnassa. Liitlyi puolueeseen 
Porin Sekatyövll.en ammattiosaston 
kautta 1916. Punaisen kaartin 
riveissä rintamalla. Kuoli nälkään 
Lappeenrannan vankileirillä 9. 7. 
1918. Nuoruudestaan huolimatta 
innostunut puoluetoimintaan seura-
ten huolella aikaansa. 
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Frans johannes Salmi"en, sahan~ 
lyömies, syntynyt 22. 6. 1885 Ulvi-
lassa. Kuulunui ammattiosasloonsa 
ja sen kautla puolueescen vuodesta 
19{)7 lähtien. Otti kumOllslai ste-
luun osaa rintamamiehenä. Kaatui 
I-Iarjakankaan taistelussa 30. 3. 19 18. 
Jälkeen jäi vaimo yhden alaikäisen 
lapsen kera. 

Karl Oskar Vän, sahanlyömies, 
syntynyt T~joel la 2. 5. 1894. Liit-
tyi puolueeseen v. 1? 13 ja toimi 
viime vuosina sahalaistcn a. o:n 
jäsenmaksujen kantomichcnä. Tais-
teli rintamamiehen! punakaartin 
riveissä. Vanki lei rii tä palattuaan ehti 
olla vain viikon verran omaistensa 
joukossa kunnes kuoli vankileirillä 
saamansa sairauden uhrina 23. 8. 
1918. Jäll i jälkeensä vaimon ja 
kaksi lasta. 
kelpo toveri. 

Hyvlll uontoinen ja 

Toillo Henrik SahlstclI, työmies, 
sy ntynyt 20.7.1900. Kuului puo~ 

lueeseen vuodesta 1917 T oejoen 
SOS.-dem. nuoriso-osaston kautla. 
Vallankumouksen aikana taisteli pu-
naisen kaartin riveissä rinbmilla. 
Kuoli nälkään Tammisaaren vanki-
leirillä 10. S. 1918. Hiljainen nuo~ 
rukainen joka nuoruuden vakau-
lI1uksclla anlautui kum Ollstaisteluun . 

F. J. Salminen 

K. Q. Vire 

T. H. Sahlsten 



S. J. Sinivaara 

F. J. Suominen 

K. A. Taimi 

klJMOuSTAISTELuUN ---
SIlIl,O Johannes Sinivaara, sahan-

työmies, sy ntynyt 10.6. 1897 Po. 
rissa. Liittynyt Sahalaistcn 05..1510011 
ja puolueeseen 1917. Suoritti \"al-
lankumouksen aikana vahtipalvclusta 
Poriss.1 . Kuoli [soll-Mjölöh vanki· 
lei rillä 26. 6. 1918 j<1lhien jälkeens:l 
vai mon. Hyväluontoinell, ' sairasti 
sydäntautia, jonka vuoksi helposti 
sortui vankileirin kurju uteen . 

Frans Ja/mari Suominen, sahan-
työm ies, syntynyt 23. 2. 1893 Ki u-
kaisissa. Knl1hrnut Sahalaisten am· 
malliosastoon ja. puol ueeseen vuo-
desta 1904 läh tien. Toimi vallan· 
kl1lllouksc l1 aikana pu naisen kaartin 
llIuonituskorniteassa. Joutui valkois-
ten saartamaksi Tyrvääl1ä 19. '4. 19 18 
ja ammuttiin. Jälkeen jäi vaimo 
yhden lapsen kera. Uskollisirnpia 
aalleen i'niehiii. 

Kalle Anton Taimi, sahan Iyö-
mies, syntynyt 5. 1. 1883 Ulvilas5..1. 
Liittyi ammalliosastoonsa ja puol uee-
seen 1905. Otti osaa k1l1ll01151ai5-
teluu n punaisen kaartin riveissä 
taistellen eri rintamilla. Kuoli nål· 
kaän Lappeenrannassa vanki leiri llä 
10. 6. 191 8. Jäi jälkeen vaimo ja 
kolme lasta. Siivo ja luotettava 
]lIlQlLletoverina ja hyvä perheenisä. 
Liitlyi innolla punakaartin riveihin. 
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Karl Boreo Murlo, kelloseppä, 
syntynyt 30. 9. 1880. Kuu lu nu t 
sahalaisten ' ammaUiosastoon ja sen 
kauttä puolu«Seen. Hehellinen, kun-
non työmies, liiti) en heti \'al1an-
kumoukseli puhjellua punaisten ri\'ei-
hin. Ol i uskolliS('sti rintamalla koko 
taistelu-ajan. Kuoli nälkään Suo-
111('11IinnaS5.1. Jälkeensä jätti vaimon 
ja kaksi lasta. Oli luotellava ja kun-
non toveri. 

Hugo Viktor 1(ivill, sahantyö-
mies, syntynyt 1 1.2. 1893 Huos-
nicl1Ies501. Liittyi puolueeseen 1905 
1\110Snie111Cll tyOvåfl1yhdist}'ksell kaut-
la. SuoriUi va llankl1mouksell aikana 
vaIH ip.11\·elusta kotikyläss.'län. Kuoli 
l-Iämeenlill11all vankilei rillä 18. 6. 
191 8. Perhettä jäi K:1tä jälkeen 
vaimo ja yksi lapsi. Oli kun Ilon 
rmolucloveri. 

Uuno Vrmer Vahtrra, sahan lyö. 
mies, syntynyt Ulvilassa 20.9.1897. 
Liittyi v. 1916 Sllnniemenraunan 
lluoriSO-05Olstoon ja myöhemmin 
s,1halaisten :1111malli05.13Ioon. Tais-
teli puna kaartiin kuuluvana eri rin-
tamilla ja sortui hf!i vankild ristä 
piiäst)';län, terveytens<t meneltåneena, 
espanjan tautiin 9. 9. 191 8. Oli 
rehellinen ja kl111nOll toveri ia otti 
osaa innolla puolueen ja ammatti· 
osaston loimintaan . 

• 

1-1. V. Kivin 

U. V. Vahh::ra 

• 



V. V. Koivunen 

KUMOUSTAISrELUUN 

Väi"ö Vilho Koivunen, ~hall

työmies, sy ntynyt 5. 6. 1891 Tae· 
joella. Kuului osastoonsa ja puo-
lueeseen vuodesta 1912. Taisteli 
vallankumouksen aikana punaisen 
kaartin riveiss.'i rintamalla. Kuoli 
Tammisaaren vanki leirillä 14. 7. 
1918. Jätti jälkeensä valm01l ja 
kaksi lasta. 

Augltst Edvard Loven, sahantyl'lmies, syntynyt 2. 2. I SS9 
Uudella-Koivistolla. Liiltyn)'1 v. 191 2 sahalaislen limmatti-
osastoon ja sen kautta puolueeseen. Toimi kansalaissodan 
aikana elintarvelau lakunnan palveluksessa Uudella-Koivistolla 
elinlarRCiden tarkastajana. Oli vanki na Hämeenlinnan van_ 
kileirillä, josta p..'\1si pois terv~ytensä menettäncenä 17.8. 
1918.. Kuoli sitten \'ankilassa saamaansa tautiin kotonaan 
10. 4. 1920. Jäi jälkeen vaimo ja kolme lasta. Luonteel-
taan vakava ja hiljainen, toveri piirisSä pidett)' puoluetoveri. 

Bruno Hjalmar Väisänen, sahantyömies, sy ntynyt 17. II. 
1883 POriSSd. Liittyi puolueeseen s'l halaisten al11111atti-
osaston kautta v. 1905. Yhtyi innolla punakaartin riveihin, 
taistellen eri rintamilla. Kuoli Tammisa'\ren vankileirillä 
9. 8. 191 8. Jälkeen jäi vaimo ja kuusi lasta. 5eurasi 
usk011isesti puoluetoimintaa, vaikkei su uren perheen elältä-
jänä ja taloudellisten IlUolien ahdistamana voinutkaan loimia 
misSään luotlall1t1stoimissa. 

Kustaa Vihtori Koivunen, sahanlyömies, syntynyt 21.5. 
1884 UlvilaiSa. Kuului osastoonsa ja puolueeseen toimien 
osas!o~an m. m. jäsenmaksujen kanlomiehenä. Toimi va l-
lankumouksen aikana plutoonan pnllikkönä Uuden-Koi-
viston pUllaiseSs.1 kaartissa. Kuoli liäm cenlinllan va nki-
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leirillä 5. 7. 1918. Jälkeensä jätti V31 l11on ja neljä lasta. 
Koivusessa rnenrtti puolue tarm okkaan taistetijan, joka lop-
puun asti pysyi horjumatta kannallaall. 

johän Emil j oltda, sa hantyörnie:;, s)'nlynyt 18. 2. 1895 
Pomarkussa. Liitly; sahalaislen all1l1lattiosasloon ja sen 
kautta puol.uees<'el1 1913. Rintamalla vallankUTllouksen 
nikana. Kuoli Tammisaaren vankileirilla heinäkuun lopulla 
1918. Tunnettu kU :1IlQn toveriksi, job voimiensa mukaan 
koetti C'distiiä työ\·äcll a,iaa. 



Porin Rauta- ja Metallityön-
tekijäin a.-o:n jäsenet. . 

N. Aaltonen 

J. F. Andersson 

Neslor Alarik Aaflolll'fl, 1('\' )'-
seppä, s)' l1lynyl 30. 11 . 1871 Kau ha-
joella. Ij itlr nyl SUOLllCII SOS.-dCLII. 
puolul't'sccn Porin 5.tha- ja laula· 
tarhaiyöläisten 3.-0:11 kau lta 1905. 
Kuului viimeksi, I~auta - ja Metalli· 
työntekijäin a. o:n . Otti \': 11 191 S 
kumOllslaistelllUIl osaa rintal1l:Lsoli-
Jaana. Kuoli Turun vankilei rillä 
2. 9. 191 8. Jätti jä lk~ns.:i :'>eilscll-
henkisen 1X'rhetll, \'aimon ja kuusi 
lasta. 

}lIltO Fretln"k AnderssoII, sepp;' 
syntyn yt 26.9. '869 POriSs.1, Liittyi 
Suomen 50S. dem. p uO]Uce:;('CII 1906 
guomcn Met.1!lih'oll lSU ustyönteki jil i n 
liiton Karhulan os. 1::0 32 kautta, 
johon osastoon myöskin \'iimcksi 
kuului. Kuoli Riihimaen vankilei-
riss.'i 4. 7. 19 18. Jätti jälkeensä 
kuusihenkise n perheen. 
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Väinö Ilman' Alallder, työmies, 
l')'n trnyt 7.10. 1892 Po~iss.1.. Liit· 
tyi $o~.·dcl1l. puolueeseen 19 11 Po· 
rin Tq.!itikkulchtaan työläisten a.O:11 
kautta. Viimeksi kuului A. metalli· 
työntekijäin 0S!lsloon. TaiSlc1i vai· 
lankulllvuksen aikana punaiscn kaar. 
Iin riveissä ri ntamilla. Joutui van· 
giksi Riihimät'n vankileiriin, jossa 
meneIIi cl ir1\'oimansa niin että heti 
va nkilciril ta pä~styään kotiin kuoli 
tä:il1ä s)'ksylla 1915. Jätti jälkeens.l 
vaimon ja yhden lapsen. 

luho Aksd Alho, levyseppä, sy n· 
tynyt 24.4.1898 Porissa. Kuului 
Porin Hallta· ja !IIctallityöntekijäin 
all1l11auiosa,stooll ja sen kautla sas.-
dern puoluet'S('cn. Suoritti kUIl1Ous-
taistelun aikana vahlipalvel usta Po-
rissa. Kuoli nälkään Turun vanki-
leirillä 20.8.1918. 

Viktor Hagner, kattilaseppä, syn. 
tynyt 10. 4. 1868 POriSS.1. Kuului 
uscita vIIosia osa5100l1sa ja sen 
kaullil puol!rec;;cen, toimien useissa 
osastons.1 luotlalllllslOimiss.1., kuten 
111; m. johtokunnan jäscn~nä ja kan-
lorniehenä. Kuoli nälkään lappeen-
rannan vankileiriIJä 8. 7. 1918 jät. 
Hien jälkeensä \':lirnOI1 neljän la psen 
kera. Luotettava ja toimelias puo-
luetoveri ja kunnon perheen is.'1. 

V. 1. J\'ander 

J. A. A.ho 

V. Hagllel' 
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A. Ahn 

E. J. Andersson 

J. A. Mo 

KUMOUSTAISTELUUN 

Aksel Adolf AIIII, Ic\'yscppa, 
syntynyt 23. 12. 1882 Porissa. Liit-
tyi osastoonsa ja sen kaulla puo-
lueeseen 1905. Oli Raula. ja Me-
tallityö ntekijäi l1 05. innokkaimpia ja 
toimeliaimpia jäsen iä loimien tll. 111. 
osaslon sihteeri nä ja kalllomiehcl1ä. 
Suoritti kumouslaislelulI aikana vahti· 
palvelusta Pori n rautatieasemalla. 
Kuoli nälkään Lappeenrannan vall-
kilcirillå 23.6. 191B.jättäcll jäl keensI 

vaimon yhden lapsen kera. Oli 
hiljainen ja rauhallinen , toveriensa 
suuresti suosi ma p Llolueto ':cri: 

Eino}. Anderssoll, raulasorva ri, 
srn1yn}'! 7.6. 1899 Porissa. Liittyi 
puoluct."SCcll 1915 Porin Rauta- ja 
Mclallityöniekijäin a. o:n kaulla kuu -
luen viimeksi S. M. t. 1. liiton Kar-
hulan osastoon. Toimi kumou s-
taistelun aikana keskisellä rintamalla 
tiedustclija in osastossa. Kuoli Rii-
himäen vankileirissä 23. 9. 191 8. 

Jo/um Alllon Aro, työm ies, sy n-
tyn}'t 14. 1 J. 1894" Porin maalais-
kunnassa. Liittyi Porin ~ahalaist clI 

arnmaUiosastoon ja sen kautta 5OS.-
dem. puolueeseen 1914 kuuluen 
viimeksi Rauta- ja Metallimiesten 
osastoon. Murhattiin Tyrväl l1å 14 . 
4. 19 1 S. Jätt i' jälkeensä vaimon 
yhden lapsen kera. 



SORTUNEIDEN MUISTO 

Aulis Vilhelm Aspblolfl, \'alajan 
oppilas, sy ntynyt II. 5. 1898 Porissa. 
Liittyi 191 5 Valajain arnmattiosas-
t04;)l1 ja sen kaulla puolueeseen. Oli 
j:isencnä osastonsa huvitoimiku11-
lIassa. Otti osaa kUtllousta isteluun 
rint.1I1lamiehenä. Joutui vangiksi 
Riihimäen vankileiriin, josta pU.s· 
Iyään kuoli kolonaan 2. 1. 1919 
vankilassa saamaansa tautiin. Hil-
jainen ja tyyni nuorukainen, myös 
musikaalinen. 

Ll'1morf BorNlaII, levysepplt, syn-
tynyt 14.8.1873 Porissa. Milloin 
liittynyt puolueeseen, ei tarkalleen 
lied('tä; nseita vuosia kuulunut Porin 
I ~auta- ja Metallilyöntekijäin ammat-
tiosastoon. Oli työssään koko kan-
salaissodan ajan, multa lähti pako-
matkalle muitten mukaan, jolla mat-
kalla joutui vangiksi kadotcn senjäl-
keen jiiljettömiin. Luultavimmin 
kuollut vankileiri1lä. Jätti jälkeenSä 
vaimon ja 5 lasia. 

Frans Vilhelm 8oc1i1lS, viilaaja, 
syntynyt 1. 7.1894 Turussa. liit-
tyi 5Os.·dem. puolueeseen ja osas-
toonsa 191 5. Otti k~lInoustaiste

luun osaa taistellen punaisen kaar-
tin ri veissä rintamilla. Kuoli Hä-
meenlinnan vankileirillä 11. 7.19 18. 
Vakava ja kunnollinen nuorukai nen. 
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A. V. Aspblom 

L Barm;lfl 

f. V. Boelius 
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KUMOUSTAISrE1UUN 

Selma !Osefiill3 ja E. N. I-tjlllstrom 

:-._; 

.. 

. . 

'._." 

Srlmo jOSl'jiif/fI ja Elllil Nikolai Hjldström, edellinen 
syntynyt 30. 9. r 891 Merikarvialla j<l. jälkimll.inen 30.10. 
1891 Porissa. Emil Nikolai Hjulstrom kuului osastoonsa 
ja sen kau tta puolueeseen v:sla 1914 lähtien. Toimi kUlIlous-
taistelun aikana lähettinä punaisessa kaartissa. Yhdessii 
lähtivät aviopuolisot pakomatkalle ja yhdessä heidll! val-
koi~t ampuivat 2. 5. 1918 Hollolassa. Molemmat inn05-
Ilmeila (yöd.en yhteisen asian puolesta kaikkensa uhraa-
maan. 

E. KorhOIll'11 

Et/llord Kori/olle", raulasorvaaja, 
syntynyt 30. 3. 1891 Porissa. Liit· 
Iyi puolueeseen 1912 Illclallityön. 
tekijäin ammattiosaston kautta kuu-
luen viimeksi Kankaan os,,1sloon. 
Olli osaa kumoustaisleluun punai-
sen kaartin sotilaana. Sai surmansa 
Lappeenrannan joukkolTlurhassa. Jäl ~ 

keen jäi Korhoselta vaimo, joka 
tiedon saatuaan miehensa kuole~ 

masta kuoli myöskin surun murta-
mana. 



SORTUNUDEN A-lUISTO 

Tf/rr OSl'altl BoeIiIlS, viilaaja, 
~Y l1t r l\ y t 4.2. 1898 Porissa. Kuu-
IUllut osastoonsa ja pnolueeseen 
vuo(lest<\. 1917 lähtk·n. Ammuttiin 
POrh;s.1 valkoisten tultua kaupunkiin 
kevätkes.'Ulä 191 S. 

Frans Fredrik Niillikoski, valaja, 
syntynyt 29. II. 1883 Kullaalla. 
Kuulunut puolueeseen v. 1906 suur-
lakon ajoista asti ollen samalla in_ 
nokkaimpia ammatillisen li ikkeen 
miehiä paikkakunnalla. Porin Rauta-
j.. i\\ctallityöntekijäin osastossa toi-
millut puheenjohtajana , sihteerinä 
}' . 111. luotta1l1ustoil1lissa. Samoin 
oli Valajain a. o:n puht"cnjohtaja, 
jonka osaston 111. m. · herätti kol-
masti henkiin. Suoritti kumou stais-
telun aikana paikallista \'ahtipalvc-
lllsta ollen myöskin esikul1l1aS5.1 
palkkojen maksajana, Kadonnut 
Lahdessa IUlllemallOl llalla lavalla 
kevälkcs:illä 1918. Jälkeen jäi vai · 
!1IO k;rhden lapsen kera. Luon-
tecltaan täsmällincn ja tehtävissään 
tarkka, 

Veikko Ilmari lIil1, lär11l11itt.'ijä, 
sy ntynyt 1. 1. 1897 Poriss.1. Liittyi 
1917 auunatiiosastoonsa ja puolu-
eeseen. Oli kumoustaislelun kestäessä 
punaisen kaartin teknillisen osaston 
palveluksessa. Kuoli Lappeenrannan 
vankileiriss.'\ 28. 6. 191 S punatautiin. 

7J 

T. O. Budllls 

F. F. Niinikoski 

V.!. lIl!n 



F. V. Kapusta 

F. V. Koivu 

A. K. Kiiri 

KUMOUSTAISTELUUN 

Fralls Vik/t)r Kapusfa, viilaaja, 
syntynyt 2 1. 5. 1870 Puolassa. Liittyi 
Porin Metallityöntekijäm ammatti· 
osastoon ja puolueesceu 1917. Työs· 
kenleli kansalai ssodan aikana pUl1ai-
sen kaarlin S\1ularinverstaassa. Anl-
mtlttiin Vähän-Rauman nlclsiissä 
yhd essä kolmen muun luokkauhrin 
kanssa 16.4. 1918. Perheellinen. 
Kunnollinen toveri ja innokas aat-
leen mies. 

FrallS Viktor KoivII, l11elallil)'ö-
läinen, sy ntynyt 13. 2. 1878 Kan-
kaanpääss.1. Kuulunut puolueesee ll 
v:sla 19 10 metallityöläisten amm atti -
osaston kautta ollen 1917- 18 05<IS-

tOll rahaslonhoitajana. Toimi pal. 
kanmaksajana Porin punaisessa kaar· 
tissa. Kuoli niilkiiän Tammisaarcn 
rankileiris$..1 9. 9. 1 Q 18. Jli lkecn jii i 
\'aimo viiden lapsen kera. 

Aaro I(onrad I(äri, verstast)'.:;-
läinen, synlyn)'1 1.7. 1886 PoriSS<\. 
Liittynyt puolueeseen 191Ö saha-
laisten ammattiosaston kauUa kuu-
luen viimeksi melallityöntekijäin 
osasloon toimien m. m. viime vuo-
sina osaston huvitoimikunnassa. 
Punaisen kaartin tallimiehenä. Kuoli 
Lappeenran nan rokkosairaalassa 29. 
5.19 18 jättäen jälkeensä vaimon 
neljän lapsen kera. 



SORfUNEJDEN MUISTO 

Karl Kansion! &eIiIlS, viilaaja, 
syntynyt 14. 12. 1899 Porissa. 
1(uului vllo<lesta 1916 lähtien osas-
t001~S.1 ja sen kautta puol ueeseen. 
Taisteli vallankumouksen aikana rin-
tamalla. Kuoli Porissa vallkileiristä 
päästyää n 7. 12. 1918. Nuorull-
destaan huolimatta tunnettu innok-
kaaksi puoluctoveriksi. 

UUIlO johamles lilldberg, kone-
[}ajan työmies, syntynyt 13. 3. 1894 
Lavialllt Liittyn yt puolueeseen 191 3 
Toejcen sos.;dem. nuoriso-osaston 
kan Ila kuuluen viimeksi mctallityön-
tekijäi ll ammattiosastoon. Taistel i 
punaisen kaartin riveisSii rintam illa. 
Kuoli Tammisaaren vanki leirisSä 30. 
7. 1918, jättäen jälkccn$! vaimon 
yhden lapscn kera. Lindberg oli 
paikkakunnalla tunnettu etevänä 
urheilijana o llen V.- ja u.-scura Py-
ri nnö n jäsen. Puoluetoimintaan 
otti hän myöskin innolla osaa. 

ToiJ'o Edvarl Fors!cn, levyseppä, 
syntyny.t 10. 1. 1899 Ulvilan Toe-
joella. Liitlyi v. 19 14 Toejoen sos.-
dem. nuoriso-osastoon. Viimeksi 
kuului Porin Raula- ja Melalli-a.o:n. 
O li rintamilla va l1a nkumouksen aika-
na. Kuoli kotonaan 1. 9. 191 8 
päästyään Lappeenrannan vankilei-
riItä. 
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K. K. Boeliu$ 

U. J. Lindbrrg-

T. E. Forslen 
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K. J. lierm; 

O. A. Li,ldf .... rs 

., 

J. N. Nordlulld 

KUMOUSTAISTELUUN , 
Karl j oltmllles Henlli, \'aJaja, 

syntyn)'1 S. 4. 1898 POriSS.1 . Liit-
tyi osastoon5a ja sen kaulta puolu-
eeseen 1917. Kuului myöskin Toc~ 

joen sos.-delll. lIuoriso-osasloon. 
Rinlalnilla vallallkumoukSCII aikana. 
Katosi jäljettömiin Tammisaaren 
vanki leirillä kesällä 19 18. Innokas 
ja toveripiirissä paljon pidetty IIUO-

rukainen. 

Oskar A/odk Lif/dfors. s,1han -
työmies, syntynyt 16. 12. 1900 UI· 
vilan Toejoclla. Liittyi 19 15 SUli. 
niemcnrannan sos.-clclJI. lIuoriso-
osastoon ja se n kaulla puoluccseen 
kuuluen myöskin Illctallityöntckijli. iu 
ammaUiosastOOIl. Taisteli punaiscn 
kaartin rivciss.'1 ri lllamilla. Kuollut 
nälkään Tam misaaren vallkilei rissä 
3 1. 7. 1918. Tehtävissään täsmäl-
linen ja innokas nuorukainen. 

jO/UIII Nikolai Nordlllf/d, Icvy-
$cppil, syntYllyt 15. 2.1870 Ulvilan 
Harjunpäässä. Kuulullllt vuodesta 
1905 lähtien amlUauiosasloonsa ja 
scn kaulla puolueeseen. Otti osaa 
kUlllouslaiSleluun punaisen kaartin 
tykkiväessil rintam illa. Am muttiin 
va hd issa ollessaan Risteen asemalla 
15. 4. 19 18. Jätti jälkeensä vaimon 
ja kolme lasta. Siivo ihminen, 
rehellinen puoluetoveri. 



SÖRTUNEibEN MUiStO 

lisak Viktor MllrlOIlCII, v<llaja, 
synty nyt 8.4. 1858 Kankaanrääss..'. 
Kuulunut puoiueeseen Rauta- jn 
Meta~ityönlekijäin a. 0:11 kaulla osas-
lon perustamisesta saakka. 
kaarlissa kokin apulaisena·. 

Puna-
Kuoli 

nälkään Hämeenlinnan \·ankileirillä 
kesäkuulla 1918. Jäi jälkeen \'ail11o 
ja kasvatlipoika. Vaka\·a, kau vall 
mukana ollut puoluelo\·eri. 

Hllgo Rikhard SodemuIII, [evy-
sepp<l, syntynyt 20. 6. 1901 Ulvilan 
Toejoella. Liittyi v~ 191 5 Toejoen 
sos.-dclll. nuoriso-osaston kaulla 
puolueeseen kuuluen myöskin Rauta-
ja Met. .. tllityönlekijäin amlllattiosas-
loon. Kuului punaisen kaartin tie-
(!ustclijaosasloon. Kuoli kotonaan 
27. 10. 1918 \'ankilasla pääsiyään. 
Rauhallinen 1uontee!laau, mutta in1l0-
kas p"oluetoveri, paljon toveri pii -
riss<iån pidetty. 

juho Vilttori Nurmi, levyseppä, 
syntynyt 13.6.1846 Porin maasclI -
rakUllnaS5.1. Liitlyi jo \'. 1900 Po-
rin työräenyhdistyksccn ja sen kaulla 
jlUOItICSft'1I sekä sittemmin Rauta- ja 
Mela 11 ityönteki jäi 11 a I11ma ttiosastooll. 
Sllo riUi kUlllouslaistelun aiknna ~'ah
tipalvelu sta. Kuoli nälkään T:lIllmi· 
saaren vallkileirillä j;1t1iiel1 jiilkeclIsä 
\,,'11110 11 ja neljä lasta. 

17 

l. V. ;\\nrlonen 

H. R. Södwnan 

J. V. Nnfllli 
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H. R. Jokinen 

T. V. Ilalger 

0. 1:. Niemi 

KUMOUSTAISTEl.UUN 

Hflgo RaJal'l jokinen, \'iilaaju. 
syntynyt 26. 12. 1899 Porissa. Liit-
tyi ,\\eiallityontekijiiill 3mmaili05<1S-
loon ja puolueeseen 1917. Toimi 
kansalaissodan aikana [) utlaisessa 
Ristissä. Kuoli La.ppeenrannan van-
kilcirissä 26. 6. 19 1 8. 

Taullo Viktor Holger, viilaaja, 
sy ntynyt 15 . 5. 1899 Porissa. Liit-
tyi 1915 Raula- ja Metallilyönteki-
jäin ammattiosaston kaulla puoluee-
seen. Otti osaa kUlIlouslaisleluun 
punaisen kaal1in lähettinä rintamilla. 
Teloitettiin Vähän-Rauman mets.'i.sså 
kevälkesäl11l '1918. 

Oskar Evert Niemi, viilaaja, syn-
tynyt 7.3.1901 Lavialla. Liitl~' I1~' t 

osasloonsa ja sen kaulta puoluet'-
seen 1917. Taisteli vallankumouk· 
sen aikana punaisen kaartin riveissä 
rintamilla. Kuoli nälkää n Lappeen-
rannan vankileirillä kesällä 1918. 

Karl Fredrik Ekman, levysepiin 
Ol)pilas, syntynyt 23. 1. 1901 Ulvi_ 
lassa. Liittyi sos.-dem. puolueeseen 
1915 5..,halaistell a. 0:11 kautta kuu-
luen viimeksi I~auta· ja Metallityöll-
tekijäin a. o: n. Otti OSM kllmoll~ 

taisteluun punaisen kaartin sotilaana. 
Kuoli isoon rokkoon Hämeenlinnan 
vankileirillä 2. 7. 1918. Oli sii\"O 
ja puoluetoimint.1llll inllos!Unu! nuo-
rukainen. 



SORTUNEIDBN MUISTO 

Frans VrnJcr ROSllt'll, konepajan 
työmies, syntynyt 13.7.1891 Po-
rissn. Lii!t)' i 191 7 nmnlnlliosas· 
toonsa. ja sen kautta puolueeseen . 
Otti osan kU'IOlblllisieluull pUllni-
sen kaartin sotilanna. Kuoli Tam-
misaaren vankileirillä 16.7.1918. 

J(flt1 An/oll Krlola, sy ntYIl)'1 26. 
8. 1889 Porissa. Kuulunut alll-
fI1ailiosastoonsa ja puolueeseen v:sta 
191 5 lähtien. Kuului puna isen kaar-
tin lentävään osastoon. Joutui van-
giksi Forssassa ja mu rhattiin siellä 
23. 4. 19 18. Sii vo ja maltjllinen 
puoluetoveri. 

O/lsIal Vilhelm Koski, vaJaja, 
syn l)'nyt 19. 3. 1888 HuHtisissa. 
Kuului Porin valajain osastoon. 
Otti osaa kUlllou.Slaisteluun punai-
sen ka"rtin joukkuepåällikkönä Repo-
5a"rella. Kuoli Riihimäen vanki-
leirillä heinll.kuulla 1918. Jälkeen 
jäi ""imo neljän lapsen kera. 

Karl Viltlor j oltincn, valaja, syn-
tynyt 15. 1. 1866 Kiikoisissa. Kuu-
IUlmt amrnattiosastoon$a ja sen 
knul'" puolueeseen v:sla 1910 läh-
tien. Suoritti vahlipalvelusta POriSs.1 
vallankumouksen aikana. Kuoli Tam-
misaaren • vankileirillå 9.8. 19 J 8 
jättäen jälkeenSä va imon ja yhden 
lapsen. Toverillinen, p.1 ljon pideUy 
puoluelMeri. 

f. V. Rosnell 

K. A. Ketola 

o. V. Kos~i 



E. M. Varcll 

1 ~lkh:Jrd J-l ill1l1llIrOO" 

Y. 1\.. KyHincll 

KUMOUSTAISTEl.UUN 

Edvard Malakias Varell, viilaaj<l, 
syntynyt 18. 4. 1880. Liittynyt puo-
lueeseen jo v. 1902 sahalai. ten am-
mattiosaston kautta. Metallimit'Slen 
osastoon siirryttyään oli hän 05.1S-
ton toimeliaimpia jäseniä kuulucn 
johtokuntaan, hllviloimikllntaall, toi-
~11i kantomiehenä y. 111. tehtävissä. 
Kansalaissodan aika na toimessa Po-
n n punaisen kaartin teknillisessä 
osastossa. Kuoli nälän ja lavankuu-
mcen murtamana Snomelllinnassa 
24.9. 1918 jättäen jälkeensii vaimon 
ja kolm e lasta. Innokas ja ll hrall-
ti'ivainen puoluetoveri. 

Riklranl Himmelroos, vala ja, sy n-
tynyt 28. 4. 189 1 Lu\'ialla. Liitly_ 
nyt 191 5 Porin Raula- ja Metalli-
Iyöutekijäin a11lmattio5.1stoon ja sen 
kauUa sos.-(lell1. puoll1eesecll. Tais-
teli vallan ku mouksen aikana punaisen 
kaarIin riveissä rintamilla. Kuoli 
Tammisaaren vankileirissä 15. 8. 
1918 ankaran kalarrin murtamana. 

Yrjö Albif/ Kyliif/('/!, levy!'Cpp:i, 
sy ulynyl 4. 6. 1896 Kiveul1a\"alb. 
KuulullUI puo lueeseen ja 111ctalli-
työntekijäin a1l1malliosasloon vuo-
dt'Sla 191 5 lähtien, Olli 05.1:1 
kUl1l0llstaiste1uu l1 punaisen kaartin 
riveissä rintamilla. Kuoli Tammi-
saaren vallkilei rissä 6. 8. 191 S. 



SORTUNEIDEN MUISTO 

Anlli Vrsm(III, sähkOtyömies, 
s}'niynyl 10.3.1883 Ulvilan Tee-
joella .• Liitlyn}'1 19 10 puolueeseen 
I>ori n So1hkötyön tekijain ammatti-
osaston kautta. Otti osaa ka nsa lais-
sotaan punaisen kaanin va rusmes-
tarina. Kuoli nAlkllll.n Hämeenlin-
nan vallkileirillA 7. 7. 191 8. Jäl-
kten jäi vaimo viiden lapsen kera· 
Paljon pidetl)' puol uetovcri na ja 
ihmisenä. 

Yrjö EI/ok Vihlnlflll, va lajan 
oppilas, sy ntynyt 2.4. 1900 Koke-
mäellä. Li ittynyt 1917 a1l1l11aUi-
osastoOns.1 ja puolueeseen. Taisteli 
kUrl10usla istelun kestäessä rintamil la. 
Kaatu i \'alkokaarlilaisten kuulien 
lävistämänä 8. 4. 19 1 S Sauuakoskella 
käydessään liedustelumatkalla. In-
nostunut PUOIUt'loilllinlaall, sekä 
rauhallinen, pälUIAväinen nuorukai-
nen. 

Vilho Emil Söderliflg, höyry· 
vasaran käyttäjä, synlynyf 3.6. 1900 
Porissa. Kuulunut vuodesta 1916 
lähtien Porin Rauta- ja Melallityön-
tekijäin ammattiosastoon ollen myös-
kin jäsenenä v._ ja II.-seura Pyri n-
nössä. Otti kUlIlolIstaistelulltl osaa 
rinlalllamiehenä. Kuoli kotonaan 
viikon ku luttua päästyään Riihimäen 
vankilei riltA. , 
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A. Vesman 

V. E. Vihlm311 

V. E. SOderling 



82 ____ ~~_ KUMOUSTAISTELUUN 

Y. V. Ri~nto 

A. K. Rosengr~n 

Yriii Vrmer Riellto, aulQnk uljet-
taja. ~Ylll)' lIyt 5. 10. 1895 Ko1.e-
mäellä. KuuluTlut useita vIlosia 
Raula- ja Metallityöntekijäill 311l1l1al-
tiosasloon. Oli kansalaissodan aikana 
punaisen kaartin lent;ivli n OSo1Sloll 
aulonkuljetlajana rinlal;,al1<l. Kuoli 
Pori n KUlll1:lllissairaalassa 22. 6. 
1918 p.ll\styi\ä n heikoissa voim iss" 
pois Hämeenlinnan vankileiriltil. 

Arvo KIIstaa Rosellgrill, meta!-
lisorvaaja, syntynyt 30. 10. 1893 
Porissa. Rauta- ja Metallityöll leki-
jäill ammattiosaston jäsenenä useita 
vuosia. Kuulu; punakaartin tykki-
väkeen. Kuoli Tampereella 10. S. 
1918 matkalla kotiinsa Hlhneenlin-
nan vankildriltä. Jälkeen jäi vai mo 
ja yksi poika. Vainaja oli paljon 
pidetty toveripi irissään. 

Arvo I/man Rosnell, sorvaaja, 
syntynyt 28. 5. 1898 Porissa. Liil· 
tyi osastoonsa ja sitcn puolueeseen 
1916. Kuului punaisen kaartin tyk. 
kiväkeen. Kuoli nälkään Lahden 
vankileiriss.'1. 14. 6. 191 8. Rosncil 
oli nuoruudesiaan .huolimalla puo· 
lueen innokkaimpia jäseniä, tunndiu 
yleensä rehelliseksi ja kunnon tove· 

t\. 1. Rosnell riksi. 



SORTUNEIDEN MUISTO 

Kuslaa Vilho Mannila, viilaaja, 
syntynyt 8. 1. 1892 Ulvilas5.1. Kuu-
lunut vuodesta 191 3 lähtien puo-
lueeseen ja Po rin Raula- ja Metalli-
työnteki jäin ammattiosaslt?on. Olli 
osaa k\lrl1oustaisteluun rintamasoti-
laana. Kaatui Lavian taistel ussa 
15. 2. 1918. Jälkeen jiii vaimo kall-
d~n lapsen kera. 

UUflO Rafael Roslander, raula-
sorvaaja, syn tynyt 27.4. 1887 Po-
riS5.1. Kuulu nut atllTllaltiosasloo nsa 
ja pu ol ueeseen vuodesta 1903 läh-
tien. Toimi kansalai ssodan aikana 
Porin asemalla passientarkastajana. 
Kllo li nälkään Hämeenlinnan vanki-
leirillä. Jäi jälkeen vaimo ja pieni 
tyttö. Oli toveripiirissä!\n suosittu, 
kunnollinen .työn tekijä, uskollinen 
aatleelleen, \'aikka hiljaisen luon-
teensa takia ~i ottanut 05.1a käyt.1n-
nölliseen toimi ntaan. 

Lalld Oskar Lindell, levyseppä, 
synlyn)'t 8. II. 1898 Porissa. Liit-
tyi 1917 Pori n meia.lIityOntekijäin 
ammaltiosastoon ja sen kautta puo-
lueeseen. Otti osaa kumoustaisle-
luun punaisen kaartin ty kkh'äk~en 

kuu luen. Kuo li 6.2. 1920 vanki -
la!'sa saamaan5.1 keuhkolauliin . 
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K. V. Mannila 

U. R. Roslauder 

L. O. Uuden 



J. G. Viljlnen 

K. O. Virtanen 

K. K. Sanlamald 

KUMOUSTA1STELUUIv 

johan Gustaf Viljanen, seppä, 
synt. Janakkalassa 30.6. 1863, kaa-
tui Tampereen valloituksessa 27.3. 
1918. Vainaja oli toiminut Porin 
Rauta- ja Mctallityönlckijäin alilll1al-
tiosaston puheenjohtajana useampia 
eri kertoja sekä osaston johtok. 
jäsenenä ja tipun kantajana y. 1Il. 

luottamustehtävissä. Jätti jälkeensä ' 
vaimon ja 3 lasta. Rehellinen ja 
ahkera työntekijä työväenliikkeen 
vainiolla, joka korkeasta ijästään 
huolimatta nähtiin mukana monissa 
työväen tehtävissä. 

Karl Oskar Virtanen, metalli-
työläinen" sy ntynyt 6.8.1901 Po-
rissa. Liitlynyt 1917 alllmattiosas. 
toonsa ja sen kautta puoluee-
seen. Rintamasotilaana mukana ku-
moustaistelussa. Karkasi Riihimäen 
vankileiriitä Hal!holle, jossa kuoli 
18.9.1918. Vilkas ja hallskalllon-
toinen nuorukainen. 

Kalle Kustaa Santamiiki, levy-
seppä, syntynyt 25.5. 1 896 Pori~. 

Kuulullut vuodesta 1"910 puoluee-
seen Porin Rauta- ja Metallityön-
tekijäin ammattiosaston kautta. Otti 
osa, 
kaartin 

kUllloustaisteluun punaisen 
riveissä rintamilla. Kuoli 

nälkään Tammisaaren vankileiriS5;l 
16. 8. 191 8. 



SORTUNEIDEN MUISTO 

Allgllst Ilman" Vöre, rautasor-
vaaja, syntynyt II. 5. 1894 Ulvilan 
To~joclla. Liittynyt sahalaistel1 al1l-
rI1atlfbsaston kautta pl,lol uceseen J 91 2 
kuuluen viimeksi me~111it )'O ll1i sten 

osastoo n. Taisteli punaisen kaarti n 
riveiss.'\ rin tamilla. Kuoli nälkään 
Tam misaaren vanki leirillä l. 9. 19 18 
jälläen jälkeensä vaimon. Oli koti-
paika llaan Toejoella innokkaimpia 
toimijoita, kuuluen m. m. näy tel mä-
ja \'oi1l1isteluseuraan. Hytti aina 
täsmällisesti hänelle uskolul tehtävät. 

Viktor johanf/t's Valtlt'lI , va lajal1 
oppilas, syntynyt 13. 2. 1900 Poriss,1. 
Liittynyt 1917 osastoonsa ja puolu-
ttsccn. Suoritti va htipal \'elust.a 
kumou slaiSlelun aikana. Kaatui 13is-
td ussa Pomarkun rintamalla 8. 3. 
19 J 8. Si ivo ja kunnon nuo rukai-
nen, jonka kuollessa menetti ijäkäs 
äili elätläjänSå. 

jaakko Alfred Äkerström, viilaaja, 
sy ntynyt 25. 6. 1873 Helsing issä. 
Vuodesta 191 5 lähtien kuulunut 
ammaUiosaslOOIl ja sen kaulla puo-
lueeseen. Kuului pu naisessa kaar-
ti sSo."l työkomppaniaan. Kuoli Riihi-
måen vankileirillä heinäkuulla 1918 
jättäen jälkeensä vaimo n ja yhden 
pojan. H iljainen, kunnollinen työn-
tekijä, 

8; 

A. 1. Väre 

v. J. Vard,'1I 

J, A. ÅkerstrÖI11 
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F, O. Nordman 

KUMOUSTAISTELUU/I. 

Vilhelm Gunnar Sola, sähkö· 
työmies, sy ntynyt 18.7.1899 Po· 
rissa. Liittyi all1mattiosastoonsa ja 
sen kautta puolueeseen 1917. Pääl. 
likkönä punaisen kaartin tykkiväess.'. 
Ammul!iin Riihimäellä ke\'ätkesätlä 
1915. 

Lauri Harald Nordlund, rauta. 
son 'ari, sy ntynyt 19.4. 1889 Porissa. 
Vuodesta 1914 lähtien kuulunut 
puolueeseen ja amrnattiosastoons.1. 
Taisteli punaisen hartin tjveissä 
rilllamitla kaatuen taistelussa Lavian 
rintamalla 15. 2. 1918. Jäi jälkeen 
vaimo kolmen lapsen kera. 

Frans Oskar Nordman, valaja, 
sy ntVll vt 28. 3. 1872 Kankaanpäässä. 
Kuulunut vuodesta 1908 lähtien 
ammaitiosastoonsa ja puolueeseen. 
Oli kansalaissodan aikana punaisen 
kaartin 1 j ökoll1 ppan iassa. Kuoli 
nälkään Lappeenran nan vanki leirillä 
28.6. 19 18. Jätti jälkeensä vaimon 
neljän lapsen kera. 

Juho Tamminen, vaJajan apulai. 
nen, sy ntynyt 18. 1. 1884 POlllar· 
kussa. Kuulunut vuodesta 1914 
ammatliosastoons.1 ja sen kaulla puo· 
lueeseen. Otti osaa kUlIloustaistc· 
IUlIn punaisen kaartin rivciss.; rin · 
tami lla. Kuoli Lappeenrannan vau· 
kileinllä 18. 8 . 19 18. Jätti jäI. 
k~nsä vaimon kolmen lapsen kera . 



SORTUNEIDEN MUISTO 

Emil Arvid Uihde, peltiseppä. 
syntynyt 27.8. 1887 Porissa. Kuu-
lunut vuodesta 1906 lähtien am· 
malltosasloonsa ja sen kautta puo-
lue~en. Toimi paljon luollamus-
toimissa. 111. m. osastonsa sihteeri-
nä, kantomiehenä y. m. Kuului 
punaisen kaartin v3raväkeen. jonka 
mukana lähti pakomatkalle. Kuoli 
kesäkuun keski\'aiheilla nälkään Tam-
misaaren va nki leirillä. JiUti jälkeensä 
vaimon kolmen lapsen kera. Hil-
jainen luonne. tu nn ollinen ja luo-
tetlava tehtävissään. 

Fmns Viktor Roos. työmies. 
sy ntynyt 28.3. 1890 Porissa. Ku u-
lunut vuodesta 1915 lähtien ammal-
tiQS.1sloonsa ja puolueeseen. Tais-
teli kansalaissodan kestäessä punai-
sen kaartin riveissä rintam illa. Kuol i 
Lappeenrannan. vanki leirillä jättäen 
jälkeensä vaimon kohnen lapsen 
kera. 

johan Edvard Undstedt, IlIctal-
lisorvaajan oppilas, syntynyt 29. 6. 
1900 Helsingissä. Liittyi 19 16 am-
lI1a1liosastoOIl53 ja puolueeseen. Kuu-
lui punai sen kaartin vara\'äkeen Po-
riSS<1, lähti pakolllatk:tlla ja va ngittiin 
1I,I111 ;nassa 4.5. 191 S. Vietiiin täällä 
klo 10- 11 tienoissa tou~ok. 7 
päi vän iltana \'ankikopista ja mur-
hattiin. Siivo ja rehti nuorukainen. 
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E. A. Lähde 

f. V. Roos 

J. E. Lindstedt 
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O. V. Lindroos 

K. A. Lindroos 

j\\. R. Lindroos 

KUMOUSTAISTELUUN 

Oskar Vilhelm Lilldroos, valuri, 
syn tynyt 10.10.1 892 Ulvilan Toc-
joella. Kuului useat vuodet Porin 
I~a uta- ja MetallityöTltekijäin amrnal-
liosasloon. Kuului punaisen kaar-
tin Iykkiväkeen ja oli sen mukana 
taistel uissa ri ntamilla. Kuoli näl-
kään Tammisaaressa elokuun keski-
vaiheilla 1918. Kunnollinen, hyvä-
luon leinen toveri. 

I(alle Aksel Lindroos, edellisen 
veli, valuri kuten tämäkin ammatil-
lilan, syntynyt 10. 10. 1894 Ulvila n 
Toc;oel la. Moniaita vuosia jäsenenä 
Rauta- ja Mclallityöntekijäin ammat-
tiosastossa. Otti kU11louslaisleluun 
osaa punaisen kaartin riveissä rin-
lamilla. Kuoli nälkään Tammisaa_ 
ren vanki leirillä elokuun lopulla 
1918. 

Martti Rikhard Um/roos, edel-
listen veli, verstastyöläinen, synty-
nyt Ulvilan Toejoella 1896. Kuu-
lui parisen vuotta Rauta· ja Mc-
tallit yön tekijäin ammaltiosastoon. Oli 
vallankumouksen aikana punaisen 
kaartin lyökoll1ppaniassa kun ei sil-
mävian takia kelvannut rinlamamie-
hcksi vaikka halusta olisi oll ut mu-
kana taistelussa. Kuoli Lappecn -
ranllan vankileirillä kesäkuullq 1916. 



SORTUNEIDEN MUISTO 

Karl ViiI/dm Lol/cn, verslastyö-
läi nen , sy ntynyt 1856 Porissa. 'Kuu-
lunut \'uodesla 1906 15htien Rauta-
ja ~i\'1ctallitvöntckijäill allHlIAtlios.1S-
loon. Suoritti \"ahtip<1Ivclusta 1"0-
ris:.a kansalaissodan kesliless.i. Kuoli 
RislcelHi vahillgonlauk.1ukscsta. Jäi 
jä lkeen vaimo. I-liljaincn, harkitse-
va puoluetoveri. 

Ei"o Emil liihdel/lIori, valimo-
työntekijä, sy ntynyt 2. 10. 1897 Po-
rissa. Liittynyt 1917 Porin vali-
1I10työntekijilin ammaltiosastool1 ja 
sen kautta puolueeseen. Otti osaa ku-
mOllslaislelllun punaisen kaanin mu-
kana eri rintamilla. Kuoli Tammi-
saaren vanki leirillä heinäkuun 1(11)-
pupaivinä 191 8. Nuoruuden läm-
möllä lahtoi han uhrata kaikkensa 

'9 

I~' ö\'åcll asial1('-. E. E. Uihdcvunri 

Viktor Koskela, työmk'S, syntynyt 29. 6. 1899 Porissa. 
Liittynyt puolueeseen 1916 Porin sos.-(!elll. nlloriso-osasloll 
kautl:~ ku uluen viimeksi I11clallityöntekijäin ammattiosastoon. 
Kadonnu t tietämällömiill. 



Suomen Tehdas- ja Seka~yö
väenliiton Porin Osaston 

Juho Jokinen 

. jäsenet . 

.Juho Joki nen. 
Juho Jokinen, suutari. 

s)'nl)'nyt 7.7.1870 Luopi. 
0151ssa. SuutarielI ammat-
tiosaston perustajia ja 5Os.-
dem. puolueen jäsen Porin 
työväenyhdistyksen kaulla 
puolueen perustamisvlIo-
51sta alkaen. Viimeksi kuu-
lui, ollessaan 01. Kansan 
palveluksessa, sekatyönteki-
jäin ammauiosastoon. Oli 
»Sosialidemokraatti ~ -lehden 
vastaavana Illnulamia viime 
vuosia, jolloin sai kaksi 

eri kertaa istua V<l nkilass;\ kärsimässä lehdelle tuomittuja 
sakkoja. Jokinen oli myöskin osuustoiminta-aatteen ensi-
mä isiä henkii nhcrittäjiä Porissa, Työväen Osuusliike Kansan 
perustajia ja liikkeen en~imäisen johtokunnan jäsen. -
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Kuoli Häm~nlinnan vanki leirillä 16. 7. 1918. - Juho Joki-
nen o'"li hiljainen ja vaatimaton, multa työväenasiaan, var-
sinki n kululusoslLustoiminlaan innostunut. 

L~ jokinen, edellisen poika, sekatyöm ies, syntynyt 
3.5. 1898 Tampereella. Sekalyövä~n ammattiosaston jäsen. 
Kuoli Hämeenlinnan va nkileirillä 3.7. 1918. 

juJlo Edvard Aalto, ajomies, syn-
tynyt 7. 7. 1877 Noormarkussa. 
Kuulunut vuodesta 1907 puoluee-
seen kuuluen aluksi Koiviston maa-
työläisten a. o:n, jonka osaston si h-
teerinä toimi useita vuosia. Sittem-
min jäseneksi I Porin sekatyönteki-
jäin osastoon. Otti kumoustaiste-
luun osaa rintamamiehenä ja esi· 
kunnan lähettinä Tyrvääl1ä. Kuoli 
nälkään Hennalassa . 9. 7.1918, jät-
tlien jälkeensä \'aill1on ja kuusi lasia. 
I-Jyvä perheen iSil, säännöllinen ja 
luoletlava ihmisenä ja puolueen jäse-
nenä. 

KIIstaa Vilhelm Fredriksson, iyö-
mies, syntyn yt 27.5. 1897 Porissa. 
Liittynyt 1917 arnmaltiosastoonsa ja 
~n kautta puoluC6Cen. Taisteli 
vallankumouksen aikana punaisen 
kaartin riveissä rintamilla. Kuoli 
Hämeenlinnan vallkileiril1ä 19 18. 

J. 1::. Aalto 

K. V. FTl'{lriksson 

Viktor Frrdrik Hiljallt'n, lyömi{'S. syntynyt Killkaisiss,1. 
I larolan kylässä 6. 12. 1896. Liilt)'i pllolht'{'S('en st:katyö-
den ammattiosaston kauUa I fJ I 7. Punakaartilaisena tais-
I~li useilla rintamilla ja kuoli Hämeenlinnan vankileirillä 3. 
5. 1918. Jälkeen jäi vai\.llo ja yksi lapsi. 
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J. R. Grönroos 

K. E. Gustafsson 

S. Q. Lehto 

KUMOUSTAISTELUUN 

Johan Robrrl Orönroos, ki-.ityö-
mies, syntynyt 9. 12. 187 1 Porissa. 
Kuulunut usei la vuosia puoIUl:e-
seen ja ammaltiosasloonsa. PUTIai-
sen kaartin riveissä rintam illa. Kuoli 
Lahden \'allkile;rillä 3 1. 8. 1918, 
jåHäc n jä lk~ nså vaimon kahden 
lapsen kera. Kunnollinen ihmisenä 
ja puolueen jäscnenii.. 

Karl Edvard Oustafssofl, työ-
mies. syntynyt 28. 4. 1875 PoriSS'l. 
Liitly nyt puolueeseen 1914 Porin 
Tu litikkutehtaantyöläislen a. 0:11 

kautta kuu luen osaston johtokun-
taan, iosta ja samalla osastosta ('rosi 
sillemmin liittyen. Sekalyöväen a. 0: 11. 
Rintamamiehenä Ahlaisissa, Karkussa 
y. m. rintamilla. Kado nnut tiet)'-
mättöm iin Tammisaaren \'anki lciristä 
clok. keskipaikkcilla 19 18. Jäi jIil-
kcclI vailllo ja yksi tyttö. Rehell i-
nen ja tunnolli ncn luonne, luold-
tava tovcri. 

Sem Oskar Lehto. kadunlaskija, 
syntynyt 12.7. 1874 Porissa. Liit-
tyi 1912 sckalyövacn allltllaUiosas-
loo n ja sen kautta puol ueeseen. 
Toimi 1Tl . m. osastonsa sihteerinä 
2 vuotta. Vallankumo uksen aikana 
taistcli rinlamasolilaana ja kuo li nal-
kaan Lappeenrannan va nkileiri llä. 
Jälkecn jAi vaimo ja yksi lapsi. 



SORTUNEIDEN MUISTO 

Aljrrd Aleksander AIV, työ::lies, 
sy ntynyt 6. 6. 1894 Porissa. Kuu -
lu nut useita vuosia Sekatyöviien 
:lU1l1U1ttios..1stoon ja sen kaulta puo-
lueeseen. Taisteli punaisen l:aa rtin 
sOlilaana ri ntamilla. Kuoli nälkåän 
Hennalan vankileirillä kesällä 19 18. 

j ohall Assar BoelillS, työmies, 
syntynyt 8.9. 1892 Porissa. Liittyi 
19 17 ammattiosasloonsa ja puoluee-
seen. Otti osaa kumoustaisleluun 
punaisen kaartin riveissä. rintamilla. 
Kuoli Tammisaaren va nkileirillä. 
Jä~keen jäi vaimo kolmen lapsen 
kera. 

Oskar Heriherl Hocksell, seka-
työntekijä, syntynyt 16.3. 188 1 La-
vialla. Liittyi puolueeseen 1"9 17 se-
katyöväen ammattiosaston kaulla. 
Kansalaissodan aikana toimi vallan-
kumousoikeuden jäsenenä Porissa. 

·Kuoli Talllmisaaren vankileirillä 9. 
9. 191 8. Luonteeltaan o li maltilli -
nen ja harkitseva, tovcripiireiss;1 
pidetty. 

Niilo Vilhelm Laille, työmies, 
srn1ynyt 17.7. 1899 Porissa. Li ittyi 
19 17 ammattiosasloonsa ja sen kaui-
i.1 puolueeseen. Otti kum oustaiste-
luun osaa, taistellen punaisen kaar 
tin sotilaana rintamilla. Kuoli Tam-
misaann vallkileirillä kesällä 191 8. 
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A. A. Aro 

J. A. Bot-hus 
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A. A. Höckert 

K. Leinberg 

KUMOUSTAISTELUUN 

Frans Albert Hendksson, työ. 
mies, sy ntynyt Porissa v. 1895. Liit· 
tyi puolueeseen sekatyöväen ammat· 
tiosaston kaulla 191 7. Taisteli puna· 
kaartin rintal1lasotilaana ja sortui sit· 
ten nälkään ja kurjuuteen T:llllmisaa· 
ren vankileirillä. Hyvää perheenisä;! 
jäi SlIremaan vaimo ja yksi lapsi. 

Arvid Armas Höckert, työmies, 
syntynyt Porissa 13.9. 1897. Liittyi 
puolueeseen v. 1915 Vähä~Raumal1 
sos.-dem. nuoriso-osaston KauUa. 
Taisteli punakaartin sotilaana rinta-
malla koko kansalaissodan ajan ja 
kaatui vihdoin Harjakankaan taiste-
lussa. Suremaan jäi vaimo ja yksi lapsi. 

Karl Leillberg, makkarat yön tekijä, 
s)'l1t)'n)'1 Porissa 1895 marrasku us-
sa. Kuului useita vuosia sekatyö-
väen alllll1attiosastoon ja sen kautta 
puolueeseen. Taisteli rintamasoti· 
laana vallankumouksen aikana. Ka-
tosi huhtikuun lopulla tietämättö-
TIliin. 

Arno Armas .Hennon Laille, työ-
mies, syntynyt 15. 2. 1895 Porissa. 
Kuulunut useita vuosia Sekatyöväen 
antlllattiosastoon ja sen kautia puo-
lueeseen. Vallankumouksen aikana 
punaisessa kaartissa taistellen eri rin-
tamilla. Kuoli nälkään Hämeenlin-
nan vankileirillä 191 S. 



SOI?TUNEIDEN MUISTO 

Karl jalmar ulllbeT{!, sekatyö-
mies, sy ntynrl 16.6. 189:.1. Liittyi 
v. 19 I 0 puolueeseen kuuluen 
sekä- sa hatyöläisten eltä seblyiililis-
len al1llllattiosastoihin. Pal veli jlu-
nakaartissa rdjavartiosolilaana ja 
:llnmultiin .Huittisten L1uttakyläss.; 
17.4.191 8. Luonteeltaan hiljainen 
ja \'akava. 

Oustaf Fredrik Neil/of/en, työ-
mies, sy ntynyt Porissa 20. 9. 1886. 
LiiUyi v. 1917 sekatyöväen alllll1alti-
osastoon ja sen kautta puolueesee n. 
Palveli rintamasotilaana pnnakaar-
tissa. Kuoli nälkiUin Tammisa:lren 
va nkileirillii. 

joltn Oskar IlIbrrg, työmit"S, 
syntynyt 24.4. 1892 Kullaal1a. Liit-
IYliyl 19 16 pllolu~n ja amrnatti-
OS.1sloonsa. Suoritti vahlipal\'elusta 
kumoustaistelulI 
Suomenlinnassa 
kuumeeseen. 

kt'Släe~s.; . Kuoli 
12.2.1918 niilkä-

Karl Viktor Lahti, sekatyöliiinen, 
sy ntynyt 27.10.1883 Porin maalais-
ku nnassa. Kuului useita vuosia sc-
katyövåcn ammaltiosasloon ja puo-
lueeseen. Punaisessa kaartissa he-
vosten hoitajana. Kuoli kotonaan 
23. 7. 1918 kolmen päi vän kuluttua 
Lah<Jen vankileiriItä pois]l<iästyään 
jättäen jiilkcensä vaimon. 
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V. S, Limnell 

1. E. Cironfors 

J. F. Linmell 

Vi/lto Sigfrid Limnell, sekal~'ö

Iflinen, synt}'n~'t 5. 6. 188 1 POri$s,1 . 
Lii:lyi 1906 sekatyövflen arl1att i o~'ls

loon ja puolueeseen. Kuului vii-
meksi toim iessaan mil iisinä S. Jilr-
jestysmiesten liittoon. Osastopiiäl-
likköna punaisen kaartin tykisti\ss:l. 
Ammuttiin Kouvolassa 22.5. 191 S. 
Jäi jälkeen van ha äiti ja \'aimo sekä 
kaksi poi kaa. Oli luonteeltaan tar-
mokas ja kiiv:ls. Oleskeli useam-
paan otteeseen Ameri*assa ottaen 
kanadalaisten joukkojen mukana 
myöskin maailmansotaan osan tais-
tellen V: l1n 191 5- 17 Ranskan rin-
tamalla. 

Isok Ellok OriilljOrs, työmies, 
syntYllyt 1874 Porissa. Kuulullui 
ammattiosastoon ja .sen kautla puo-
lueeseen vuodesta 191 5 lähliell. 
Punaisen kaar1in soti laana taisteli 
rintamilla. Kuoli Riihimäen \'anki-
leirillä kesällä 19 18. 

joltal/ Fredrik Liml/ell, meri-
mies, syntyny t 6. 12. 1888 Porissa, 
Liittynyt 1917 Porin Sekatyöviien 
;\t11l11alliosastool1 ja sen kautta puo-
lueeseen. Kumoustaistelu n kesta· 
cssä punaisen kaartin mukana rin-
tam il la. Kuoli Tal11rnis.1aren vanki· 
leirillä 23.8. 1918 jättäen jä1keens:l 
vaimon yhden lapsen kera. 

, 



SORTUNEIDEN MUISTO 

juho Vilhelm Lindblad, työmies, 
syntyn yt 19. II. 1874 Porissa. Kuu-
tunut 1lI0nia vuosia Sekatyövaen 
:lIlll1iaUiosastoon ollen tll.l1l. jäsene-
llä os.1ston johtokunnassa y. 111. IUOI-
talllustoimissa. Suoritti kansalais-
sodan aikana vahtipah'elusta. Kuoli 
nälkään Suomenlinnassa 19 18 jät-
l;len jälkeensä vaimon ndjll.n lap-
sen kera. Hil jainen, rehellinen lyö-
lainen, johon toveripiirissä luotettiin. 

Vi/Ilo Henrik Raita, sekatyö-
mies, sy ntynyt 5.3.1876 Uudessa· 
kaupu ngissa. Liittynyt 1905 Porin 
työväenyhdistyksen kautta puoluee. 
seen kuuluen viimeksi sekatyövåen 
anllllattiosastoon. Ku mousta istel ussa 
punaisen kaartin mukana rintamilla. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileirillä . 
nälkään 23.6. 19.1 8 jättäefl jälkeensä 
va imon ia kaksi poikaa. Hyvä 
perheenisä, luonteeltaan kiivas multa 
hil peä. 

Fmfls Väinö Niemi, sekatyöl1i i-
nen, syntynyt 22. 10. 1892 Eura· 
j9t"lla. Liittyi Sekalyö\'1en ammatti· 
osastoon ja puolueeseen 191 7. Otti 
osaa 
kaartin 
maHa. 
leirillä 

kumoustaisteluun punaisen 
mukana Kellahden rinla· 
Kuoli Hämeenlinnan vanki-
9.7 .1 9 18 jättäen jälkeensä 

vaimon kahden lapsen ker:l. 
7 

97 
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K. A. Karlsson 

II. A. Kortesn icmi 

N. H. t...,htincn 

Kustaa Aleksander Karlsson, työ-
mies, syntynyt II. 9. 1890 Porissa. 
Liittynyt atllmatliosastoonsa ja puo-
lueeseen 1916. Oli punaisen kaar-
tin sotilaana rintam illa. Kuoli Tam-
misaaren vankileirillä 1918. Jäi jäl-
keen vaimo kahden lapsen kera. 

Hugo Arlfllr Korlesniemi, työ-
mies, syntyn)'t 15.12.1897 Ulvi-
lassa. Liittyi 1917 ammattiosas-
loonsa ja sen kaulla puolueeseen. 
Olli osaa kUl110ustaisteluun punai-
sen kaartin riveissä rinlamilla. Kuoli 
Tammisaaren vanki leirillä 29. 7. 
:918. 

Niilo Herman LahtincfI, meri-
mies, sy ntynyt 19. 2. 1896 Porissa. 
Useila _ vuosia ku ulunut al1lmalti· 
osastoonsa ja sen kautta puoluee-
seen. Tabteli punaisen kaartin soli-
laana rintamilla. Kuoli nälkään 
Riihimäen vanki leirillä. 

Karl Emil Lingmatt, työmies, 
sy ntynyt 2. 2. t 898 Porissa. Liit-
tynyt 19 16 ammattiosasloonsa. Pu-
naisen kaartin riveissä rintamalla. 
Kuoli Tammisaaren vallkileiritJa 
19 18. 

Karl Oskar Lffndgnw, työmies, 
syntynyt 20. 7. 1894 Porissa. Otti 
rilllall1amiehenä osaa kU111ollstaislc-
luun. Knoli Viipurin vallkilcirissä 
kcsä11å 1918. 



SORTUNEIDEN MUlSTÖ 

Frans Hmrik Lindfors, lyöm;t'S, 
sy ntynyt 19. 2. 1893 Porissa. Liit-
Iri 19 16 amlllaUiosastoOn5.1 ja puo-
lueeseen. Vallankumouksen aikrma 
taisteli rintam illa punaisen kaarti 11 

rh·eissä. Kuoli Tamm isaaren van-
kileirillä 16.8.1918. Jälkeensä jätti 
vaimo n kahden lapsen kera. 

H/'f/rik V .... m t'r NyluI/d, työmies. 
sy ntynyt 1. 7. 1888 Porissa. Liittyi 
1917 sekatyöväen allllllattiosastoon 
ja sen kautta puolueeseen. Otti 
klll1lo11st<l isteluun osaa taistellen pu-
naisen 
Kuo li 
kesällä 

kaartin riveissä rintamilla. 
Ta1l1111isaaren vankilei ri llä 

1918. 
Niilo Oskar Palmroos, työinics, 

syntyn yt 12.4. 1891 POriS5.1 . Liit-
tyi 1916 sekatyöväen a mll1attiosas-
loon ja sen kautta puo lueeseen. 
Otti osaa kllOloustaisteluun punai-
sen kaartin mukana eri ri ntam illa. 
Kuoli nälän ja kurjuuden nl urta-
Illana Tammisaaren vankileirillä 
syyskesällii 19 18. 

Yrjii Nordltllld, työmies, S)' l1t)'-
nyt 13. 5. 1896 POriS5.1. Liittyi 
ammattiosastoon 1917. Taisteli rin-
tami1la \'allanku mouksen aikana. 
Kuol i nälkään Hämeen linnan vanki-
kirillä 1. S. 19 18. Vanhan leski-
äitins.; ai n0.1 tuki, hiljaine n, ilseens;\ 
sul keutunut luon ne. 
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f. 1-1. lindfors 

H. V. Nylund 

N. O. Plt ll11r(l()S 
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R. N. Nylund 

A. A. Palmroos 

M. J. Raila 

KUMOU$TAISTELUU/Ii 

Rafael Nikolai Nylllud, työmies, 
synty")'l 20.4. 1896 Poriss.l. Liit-
Iyn)'! 1917 ammattiosastoon$.1 ja 
samalla puolueeseen. Taisteli pn-
naisen kaartin mukana vallankumouk-
sen aika na eri rintamilla. Kuoli 
nälkään Tammisaaren vankilririlti 
syyskeviifl llä 19 18. 

Aksel AIOJik Palmroos, työmies. 
syntynyt II. 3. 1893 Porissa. Liit-
tyi 1917 sekalyövJi.en ammattioS3S-
toon ja sen kautta puolueeseen. 
Taisteli vallankumouksen aikana 
punaisen kaarti n mukana r;nlamill;\ 
ja sortui sitten , kuten veljenslikiII. 
Tammisaaren vallkjleiriltä niUk3kuo· 
lemån uhrina. 

Martti Johannes 
syntynyt 17. 10. 1892 

Raila, ajuri 
Porissa. Liit-

Iyny! puolueesee n 1910 Porin 5oS,-
dem. nuoriso-osaslon kautl:l kuu-
luen viimeksi sekalyöväen am matti-
osastoon. Otti kumoustaistelu un 
osaa punaisell kaartin mukana rin-
tamalla. Kuoli Hämeenlinnan van-
kileirin sa iraalassa. Jälkeen j;li 
vaimo. 

Lallri Årnar Miillinen, t)'ömies, 
syntyn)'t 15. 7. 1899 Porissa. Liit-
tyi aml1latiiosastoon 191 7. Punai-
sessa kaart issa kuonuastoajurina. 
Tielämättöm iin kadonnut p.'\kolllat-
kaila. 



SORTUNEIDEN MUISTO 

Karl KIIstaa SaImiMII, työmies. 
syntynyt 1. 2. 1860 Porissa. Vuo-
desta 1912 lähtien kuulunut seka-
Iyövkn ammaltiosastoon ja sen kaut· 
la puolueeseen. Oli vanhuudestaan 
huolimatta punaisen kaartin riveissä 
rintamalla. Kuoli Riihimäen vanki· 
leirillä 19 18 jättäen jälkeensä vai· 
lIlon ja neljä lasta. 

Johan Neslor Siivollen, sekaty6-
läinen, syntynyt 18. 2. 1878 Kul· 
laalla. Liittyi 1917 sekatyöväen am· 
mattiosllstoon Ja puolueeseen. Olli 
rin tat11a11lichenä osaa kumoustaiste-
luun. Kadonnut tielymältömiin Lah-
dl.'ll va\loituksen jälkeen. Jälkeen 
jäi \<aill1o ja kaksi lasta. 

Viljo Vuon", kadunlaskija, syn1r-
nyt 1. 7. 1886 Porissa. Kuulunut 
vuodesta 1912 lähtien puolueeseen 
ja sekatyöväen amTllattiosastoon kuu-
lu t!n 111 111. osastonsa johtokuntaan. 
Punaisen kaartin komppanian pääl-
likkönii ri ntamilla. Ammuttiin Vii-
purissa keväällä 1918. Jäi jälkeen · 
vaimo ja kolme lasta. Mies. johon 
voitiin luottaa. 

Karl Villtor Nordlund, työmies, 
s)'nlynyt 24. 2. 1898 Porissa. liit-
tyi ammattiosastaon 1917. Taistel i 
rintamalla pUllai~en kaartin mukana. 
Kuoli Hämeenlinnan vankileiril lä 
1918. 

lOI 

K. K. Salminen 

J. N. Slivonell 

v. Vuori 
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J. f . Sandström 

K. V. S310 

V. J. Virta 

KU,UOUSTAISTELUU/y 

jO/UIII Fredrik Sandstrom, seka-
työmies, syntynyt 23. 6. 1875 Po rissa. 
Kuulunut puolueeseen ja ammatti-
osastoon vuodesta 1915 lähtien. Otti 
rinlamasotilaana osaa kumouslaislc-
luun. Kuoli nälkään Hämeenlinnan 
vankilei rillä 6. 9. 19 18 jättiicn jäl-
keenSoi \aimon viiden lapsen kera. 
I-liljainell ja ahkera työmics, hyvä 
p~rheenisä. 

Kaarlo Vikt.lr Salo, sckalyömies. 
syntynyt 12. J 2. 1886 AhlaisisSo1. 
Uillyi jo nuorena sos.-dem puollLl.~

scen Ahtaisten työväenyhdistyksen' 
kauUa kuuluen viimeksi ['orin seka-
työviien arlllllaltiosasloon. Toimi 
kansalaisso<lall aikana pu naisen ka:lf. 

tin indentcnluuriSS<1 Porissa. Kuol i 
nälklliln Lwpeenrannan vankildril lä 
elokuun puoli välissä 1918. Jälkeen 
jäi vaimo viiden lapsen kera. I [ii· 
jainen multa silti puoludoiminlaan 
innostu nut. 

Yrjö Johall Virla, teurasIaja, syn-
tynyt 19. 5. 1898 Porissa. Kuului 
Pllolueeseen ja sekatyö\'ät'n alllm<lt· 
tiosastoon. Otti ri nlamamiehena ku· 
lIlo ustaisteluun osaa. Kuoli nällaiän 
[-leI111alal1 vanki leirillä kesålla 191 8. 

Frans Ivar Nyllllld, työmies, sy n· 
tynyt 3. 4. 1898 POriSS,1. Kuoli 
l1älkääll Tammisaaren vanki leirillii 
heinäkuulla 1918. 



) 
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SORTUNEIDEN MUISTO 

. ~ 
erlul Aleks(lIIder Rafltala, Iyö-

mies, syntynyt 17.7.1 886 Porissa. 
Liitt}' j Sckatyöväen ammaltiosastOOll 
ja s,1malla puolucf'seen 1917. Tais-
Idi kUIllQusaikana punaisen kaartiu 
riveissä rintamalla kunnes sai sur· 
man$.1 Harjakankaan taistelussa 30. 
3. 1918. Jätti jälkeensä vaimon 
kahden lapsen kera. 

Eiltff johanlles Ruohomliki, Iyö-
mies, syntynyt 24. 2. 1900 Harja_ 
vallassa. Liittyi 1917 ammattiosas-
IOQlIS<\ ja puolueeseen. Punaisen 
kaa]1ill lllukana otti eri rintamilla 
taistellclI osaa kUllloustaistcluun. 
Kuoli nälkäii ll Riihimäen "ankil('i-
riltä 13.1. 1919. Luonteeltaan hyvä 
ja avu lias, lyöväenasiaan innostunut 
nuorukainen. 

Fredrik Sallll;,u~n, työmies, syn-
tynyt 9. J. 1868 Porissa. Liittyi 
1917 puolueeseen ja arlllnattiosas-
toOns,1. Rinlamaila punaisen kaar-
tin mukana kll1ll0llslaislelllssa. Kuoli 
nälkään Lahden vankilei rillå 15. 7. 
191 8 jättäen jälkeensä vaimon ja 
kolme lasia. 

Väinö August Nymoll, merimies, 
syntrnyt 10. 12. 1890 Porissa. Liit-
Ir i ammattiosasloon 1917. Rinta-
malla knmouslaislelun kestäessä. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä 
19 18. 

' 03 

E. A. Rantala 

E. J. Ruohomäki 

F. Salminen 
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Y. E. Södcrgren 

U. A. Syrj3nen 

V. E. Virta 

KUMOUSTA/STELUUN 

Yrjö Edkard SiJdergren, työmies. 
~}' I1I Y l1yt 26. 5. 1900 Porissa. Kuu-
lui joniHIll ~ikaa sekatyövi!ell 3m-
mattiosastoon. Vallankulllousaikana 
punaistn kaartin mukana rintamilla. 
Kuoli nälkään Tammisa..ucn vanki-
leirillä 26. 7. 1918. Hiljainen. it. 
seensä sulkeutunut nuorukainen. 

Urho Aleksander SyljiillCfI, Iyö-
mies, sy ntynyt 9. 7. 1891 Porissa. 
Liittyi 1917 ammattiosasloonsa ja 
samalla puolueeseen. Taisteli vai. 
lankumousaikana punaisen kaartin 
mukana rintamilla. Kuoli Tammi-
saaren vanldlcirillfl syyskesällä 19 18. 

Vilho Emil Virla, teurastaja, sy n-
tynyt 1. 3. 1896 Porissa. Kuului 
useila vuosia puolueeseen sekatyö-
väen ammattiosaston kauUa Oli pu -
naisen kaartin mukana kurnouslais_ 
telussa eri rintamilla. Kuoli kOlo-
naan Porissa palattuaan Hennalan 
vankiIeiriltä. 

Eino 
syntynyt 
Punaisen 

Rikhard ReiTl, työmie:" 
1899 Porissa. T aistl'li 

kaartin riveissä rin-
Kaatui huhtikuun loppu-tamalla. 

päivinä 1918 Lahden taistelussa. 
Elli AmaJ/da TllomuleJI, työliiis-

nainen, syntynyt 13. 10. 1900. 
I~intamalla taisteli punaisen kaartin 
riveissä. Ammuttiin Lahden vanki-
leirillä 10. 5. 1918. 

( 
\ 



SORTUNEIDEN MUISTO 

Lenl1arl Aleksolldt'T Vuori, työ-
mies, syntynyt 28. 4. 1899 Porissa. 
Liittyi 191 7 ammattiosastoonsa ja 
samalla puolueeseen. Otti osaa ku-
moustaisteluun punaisen kaarlin ri-
\"fcissä rintamilla. Kuoli vankileiri-
kurjuuden heikontamana kotonaan 
Porissa heti vapaaksi päiistyään. 

Feliks Verner R.eil1, työmies, 
sy ntynyt 1895 Porissa. Liittyi Po-
rin SekalyövAen ammatfiosastoon ja 
puolueeseen 1917. Otti osaa ku-
moustaisteluu n punaisen kaartin 
mukana taisteluissa eri rintamilla. 
Kuoli nälkään I-läl11eenlinnan va nki -
leirillä syyskesällä 191 8. 

Aksel Aleksander Tuomi, työ-
mies, syntynyt 16. 1 1. 1890 Poris-
sa. Liittyi Porin sekatyöväen am-
matti osastoon ja puolueeseen 1917. 
Hintarnamiehenä punaisen kaartin 
mukana kUlIloustaistelussa. Ammut-
tiin r:-serkoossa ke\'ätkesällä 1918. 
Jalk«n jäi vai mo yhden lapsen 
kera. 

Urho NiJwdelllus Tilellills, liha-
kauppias, sy ntynyt 1. 6. 1894. Liit-
tynyt . 1917 puoll.le(seen ja sekatyö-
väen ammattiosastoorI. Taisteli val-
lankumousaikana punaisen kaartin 
n velssa rintamilla, kunnes kaatui 
Harjakankaan taistelussa 30. 3. 191 8. 
(Kuva seuraavalla sivulla). 
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L A. Vuori 

F. V. Rrin 

• 

A. A. Tuomi 
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U. N. Tilenills 

L E. Ul1engren 

• 

1-1. J. Uotila 

KUMOUSTAISTELUUN 

T. L Sahlberg 

Teodor LmMg Sahlberg, työmies, 
synlyTlyl 2. 1 J. 1889 Porissa. Am-
matliosasloons3 ja puolueeseen kuu-
lunut vuodesta 1916 lähtien. Tais-
!eli \"allankumous.'l ikana punaiscn 
kaanin riveiss." rinlamilla. Kuoli 
Hämeenlinnan vanki leirillä 1918. 

UUIIO Erfllil Ulleflgrell, työ mies, 
syntynyt 2 1. 2. 1895 Pori~. Liit-
tyi ammattiosastoonsa ja puolueseen 
1917. Otti osaa kUl11 0ustaisleluu ll 
punaiscn kaartin mukana eri rinla-
milla. Kuoli nälkään Tammis,1aren 
v3nkilei rillä 1918. 

Hugo johannes Uotila, työmies 
syntynyt 29. 19. 1894 Porissa. Liit-
tyi 191 7 sekatyöväen 3tnmaltiosas-
loon ja sa malla puolueeseen. Rinta-
mamiehena otti osaa kumouSlaisle· 
luuli. Kuoli Hämeen linnan vanki-
leirillä 191 8. 



Suomen Puutyöntekijäin Liiton 
Porin osaston N :o 38 

jäsenet. 

Fralls Ed~'nrtl Ahlfors, pUll seppii, 
~Y llt y ny t KokcmäcWi 6. 5. 1874. 
Liittyi puolueeseen 1903 Porin työ-
\'äclly hdistyksen kauUa. 
meksi Puut yön tekijäin 

Kuului vii· 
o~stOOll . 

ollell osastonsa johtokunnassa, toi-
mien llseita \'uosia puheenjohtajana 
ja sihteerinii. Samoin kuului Ahl -
rars monia vllosia Porin työväen-
yhdistyksen johtokuntaan. Toimi F. E. Ahlfors 
s,1ll1alla yhdistyksen vahtimestarina 
ja ravill lolanhoitajana. Oli useita kertoja Puutyönleki jäill 
osaston "edustajana liittonsa ja Ammattiiärj~lön edustaja-
kokouksisS,1. Porin Työväen Osuusliike Kansan r. 1. hal-
linnossa, w. 19 17-] S työläisten edustajana kaupungin 
valtuustossa sekä monissa muissa luotiamusloimiS5a. Val-
lankumousaikana toimi A. Passitoimisian päällikkönä Porissa. 
Kuoli Suomenlinnan vankileirillä 20. 9. 191 S jättäen jäl-
keensä vaimon ja yhden poian. Ahlrors oli ammaltialansa 



JOS KUMOUSTAISTELUUN 

parhaita työntekijöitä, in nokas puolue- ja ammatillisten riell-
tojen harrastaja. ystävällinen ja herttainen toveri. 

K, J. Kanlola 

Kaarlo juho Kantola, puuseppä, 
sy ntynyt 10.2. 1887 Kauvalsan pitä-
jässä. Liittyi Pori n työväenyhdis-
tyksen kautta puolueeseen 1912. 
Puulyöntekijäin osaston johtokun-
taan kuulu i K. useita vuosia toi-
mien sihtetrinä VV . 1915- 18. Val-
lankumousaikana toimi Porin val-
lankumousoikeuden yleis!nii syyltä-
jänä. Ammuttiin Hollolassa 75. 1918. 
Jälkeen jäi vaimo . . Kantola oli lcik-

kisä ja y<; tiivii ll'inen toveri, tunnollinen lehtäviss.'ä n scura-
len tarkasti puolueen ja osastonsa toimintaa. 

S. TUQminiemi 

Sven Tllominiemi, puuseppå, sy n-
IYII )'\ 23. 12. I SS I Kankaan päässii. 
Liiltyi Porin lyöviienyhdisl)'ksen 
kautta puolueeseen jo 190';. Oli 
välillä kolme vuolta Amtriikas:>iI 
kuuluen 'sielliikill ammattiyhdistyk-
seensä kunnes Suomeen palattuaan 
liiltyi 1916 Porin Puutyöntekijäin 
osastoon ja sen kaulla jälleen Suo-
men sos.-dclll. puolu~en. Toimi 
innokkaasti osastossaan kuuluen rtl. 

tn. sen johtokuntaan. Vallankumouksen aikana toimi T. 
Porin punaisen kaartin II komppanian 1 pataljoonan pääl-
likkönä. Kaaini Noormarkussa Harjakankaan t3:tstelussa 
30. 3. 1918 jättäen jälkeem.ä vaimon ja yhden lapsen. Vai-
naja oli ensiluokkainen ammattimies, ystävällinen toven ja 
harras osastonsa ja yleensä puolueen rientoihin osaaolta-
maan. 
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SORTUNEIDEN MUISTO 

Frans Hjalmar Aaltonl'lI, puu-
seppä, sy ntynyt Ulvilassa 20.7.1888. 
Liittyi Suomen sos.-dem. puoluef'-
setn v. 1916 Porin työväenyhdis-
tyksen kautta kuuluen viimeksi Pu u-
työntekijliin ammatti osastoon. Toimi 
vallanklllllouk;;en aikana passien iar-
kastajana raulatiellä rataosalla Pori-
Tampere. Kuoli nälkään Lahden 
vanki leirillä 1. 7. 19 18. Oli leski-
mies jättäen jälkeensä yhden pojan. 

Emil E. Elo, kirvesmies, synty-
nyt 3. 4. 1875 Porissa. Liittyi puo-
lueeseen 1917 Porin työväenyhdis-
tyksen kautta kuu luen viimeksi PULl ~ 

työntekijäin osastoon. Vallankumouk-
sen aikana o li Elo punaisen kaaNi n 
va htisotilaana, n. s. rajavartiokomp-
paniassa. Murhattiin Vähän-Rauman 
santakuopaHa 15. 4. 1918. Elo1ta 
jäi jälkeen vaimo ja neljä lasta. 

Niifo Ilmari Lehtonen, puuseppä, 
Wl1lynyl 28. 11. 1896 Porissa. Li1 t-
Iy i 19 1 S pl.l0lueeseen Porin lyö· 
väenyhdistyksen hulla. Vallanku· 
mouksen aikana Punaisen kaartin 
lentflvässii osastossa. Joutui ole-
maan kahdessa eri va nkileiriss.'l, 
ensi n Riihimäellä sitten Turussa. 
JOISsa sai paranlumatioman taudi n, 
kuollen kolona vankileiristä p..'läs-
lyilAn 18.4.19 19. 

F. lij. Aalt011en 

E. E. Elo 

N. 1. Lehtonen • 
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v. Lampi 

s. Laine 

J. A. Niini 

kUMOUSTAISTELUUN 

Yrjö lAmpi, puuseppä, syntyuyt 
JO. 11. 1891 Porissa. Liiltyi Porin 
työväenyhdistyksen kaulla puoluee-
seen 1917. Kuului jo aikaisemmin 
PUl1lyönlekijäin osastoon ellen m. 111. 

osaston si hleerinii usella vuosia. 
Oli v,ll illil pari vlLotja erossa puo-
lueloiminnasla. Toimi Po rin punai-
sen kaartin lähettinä va llankumouk-
sen aikana. Kuoli Suomenlinnan 
vankiieirin sairaalassa 3.2. 191 Q, jäl-
täen jälkeensä vaimon. 

Sakari Laille, kirvesmies, syn-
tynyt 5. 5. 1875 Lavialla. Liittyi 
I)uolueesetn Porin lyöv3enyhdi~lyk
sen kautta 1917 kuuluen viimeksi 
Puutyönlf'kijäin osastoon. Vallan-
kumouksen aikana Porin punaisen 
kaartin kuularuiskukomplX\Tllass.1 kaa-
tuen Karkun rintamalla 17.4. 1918. 
Jälkeen jäi vaimo ja kaksi lasta. 

johan Anshelm Niini, kirves-
mies, s~'ntynyt 1 s. 4. 1873 Kulltlan 
pitäjässå. Liitt)'n)'t Porin työväen-
yhdistyksen kautta puolueeseen 1913 
kuuluen ensinnä Sahalaisteu tlmm. 
os., sittemmin Puulyönlekijäill t;.S.1S-
10011. Vallankumouksen aikåna oli 
vahtisotilaana kuuluen n. s. rajavar-
liasloon. Kuoli nälkälin Tammi-
saaren \'ankileirissä 31 . 8, 1918, 
Jälti jälkeells<1 vaimon j<l uelj:1 l;1sl:1. 



SORTUNEIDEN MUISTO 

Kalle Oskari Nllrmi, työmies, 
syntynyt 7. 12. 1882 Toejoella. Puo-
lueeseen liittyi 1913 Porin työväen-
yhdistyksen kautta kuuluen [)lIlI-

työntekijäin osastoon. Vahtipalve-
luksessa 'lallanku1I1oukse:1 aikana. 
Kuoli Tammisaaren yankileirillä 
4. S. 1918. Jai jälkeen vaimo ja 
kolme lasta. Innokas osastonsa 
jäsen. 

Matti Rilllallefl, kirvesm ies, syn-
~Yllyt 5.9. 1890 Ylistarossa. Liittyi 
puolueeseen ja OsastOOIl53 I 9 17. 
Oli va llankumouksen aikallll sot i-
laana Porin punaiscSS<1 kaartissa. 
P:läsi Hennalan vankileirist:1 12.7. 
1918, jossa voimansa heikkenivät 
loppuun, niin e!tei jaksanut kotona 
enää elää kuin 5 päivää. Kuoli 
I 2. 7. 1918. jättäen jälkeensä vai-
1Il0n. Hiljainen luonteeltaan, kun-
nollinen työssään. 

AlIlolI Taimi, kirvesmies, synty-
nyt 8. 4. 1879 SuosmerelJä. Kuu-
lui _ useita vuosia Puulyöntekijäin 
ammatliosastoon. Viimeksi oli jäse-
nenä Paperitehlaalaislell . osastossa. 
Vallankumo uksen aikana rintama-
miehenä. Vietiin kotoaan touko-
kuulla 1915 ja murhattiin Harjun-
piiäss.'i. Perheellinen. Kunnollinen, 
vnbvaluOllloinen työläinen. 
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K. Q. NOrmi 

M. Rintancll 

A. Taimi 
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f . N Rosnell 

Söderlund 

f. V. KoivIllIt n 

KUMOUSTAISTELUUN 

Fmns Nestor Rosnell, kirves-
mies, s)' l1tynyt 26. 5. 187 1 Kul-
laalla. Liittyi Porin työväenyhdis-
tyksen kautta puoluet'Set"1l 1917 
kuuluen Puut yön tekijäin ammatti-
osastoon. Vallankumouksen aikall3. 
oli sotilaana Porin punaisessa kaat"-
tissa. Kuoli kotonaan S. 9. 19 t 8 
räästyMn pois Riihimliell \'anki· 
leirillä. Jäi jälkeen vaimo ja kolme 
lasta. 

Fmns Hjalmar Söderllllld, puu-
seppä, syntynyt 12. 3. 1895 Ahlai-
sissa. Osastoonsa ja Porin työväen-
yhdistykseen sekä sen kaulla ;.Juo-
lueeseen liittyi 191 7. Toimiessa.1n 
vallankumouksen aikana Punaisen 
Ristin sairaanhoitajana, joului val-
koisten va n giksi 5. 2.1918 l..avialla. 
Murhattiin matkalla Kankaanp<1lI.häll 
samana päivä nä klo 5 ;.p. Karlti-
järvellä. Jälkeen jäi vaimo. 

Frans V~nlt!r I(oil'llnl'n, puu-
seppä, syntynyt 12.7. 1869 Kiukai-
sis$.1. Puolueeseen liittyi 1917 Porin 
työväenyhdistyksen kauUa. Kuului 
vii meksi Puutyöntekijäin ammatti· 
osastoon. Vallankumouksen aik.1na 
punakaartin sotilaana. KUuli taiste-
lussa Karkun riniamalla 18.4.1918. 
Jälkeen jäi K:lta vaimo ja neljä 
lasta. 
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Yrjö Nikolai Mtikelä, puuseppa, 
sy ntynyt 16.6. 1899 Porissa. Puo-
lueeseen 1917 Pori n työväenyhdis-
Iyksen kautla. Vallankumouksen 
aikana sotilas Porin punaisess.a kaar-
tissa. Knoli I1fllkiiall Tammisaaren 
van kileirillä 20.8.1918. Siivo, re-
hellinen, toveripiiriss'-liin pidetty 
ahcrlaja. 

johan Fredrik Rosenberg, puu-
seppä, syntynyt 8. 7. 1890 Porissa. 
LiiUynyt puolut!eStcn, ja osasloou5<'\ 
1917. Soti laana rintamalla vallan-
kumouksen aikana. Kuoli nälkään 
Tammisaaren vankileirissä 22. 8. 
1918. Jälkeen jäi R:1ta vaimo. Oli 
rehellinen ja -toverillil1en luonne. 
Toimi Toejoclla työväen edistys-
seuroissa monella eri alalla. Tun-
nettu myöskin voimistelijana ja hy-
vänä urheilijana. 

VieIlo Veml'r Kotirallta, puu-
sepän oppilas, sy ntynyi 9.7. 1898 
Ahlaisissa. Kuu lui Puutyöntekijäin 
lmmattiosasloon. Taisteli val lan_ 
kumouksen aikana punakaartin riveis-
sä rintamilla. Kuoli nälkään Tam-
misaaren vankileirillä 25. 8. 19 18. 
Hiljainen, toveripiireissä pidetty nuo-
rukainen, joka nuoruudessaan jo 
tahtoi _ toimia työväen asian eteen-
päin viemiseksi. 

Y. N. Mäkelii 

J. F. I~osenberg 

'II. V. Kotiranta 



11. 

F. M. Ruohonen 

P. J. Salmi 

V. Trogen 
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Fmns Malakias Ruo!lOnen, pUII. 

seppä, syntynyt 1862 Kokemäellä. 
Kuului useita vuosia Puutyöntcki-
jäin 3mmaltiosasloon ja sen kaulla 
puolueeseen. Rinlamasotilaana vai· 
lankumouksen aikana. Oli \'anhulI-
dcstaan huolimatta innostunut lyö. 
väen yhteiseen asiaan. Kunnolli-
nen työmies ja hyvä perheen isä. 

Palli jollonntS Sal",i, puuseppä, 
syn tynyt 20. 1. 1898. Uilt}'i Porin 
työväenyhdistyksen kaulla puoluee-
seen 1916. Kuului Puutyönteki_ 
jäill OsaStOOll. Vallankumouksen 
aikana Porin ]mnaisclI kaartin soti-
las. Kaatui taistelussa Noor1l1arkun 
Harjakankaalla 30.3. 191 8. 

VtJinö Villiam Trogm, puuseppa, 
synty nyt 6. 1. 1892 Porissa. liit-
tyi Puuly6nlekijäin osastoon ja puo-
lueeseen 19 17. Vallankumouksen 
aikana sotilaana Porin punaisessa 
kaartissa. Kuoli Hämeenlinnan van-
kileirissä 18.6.1918. Jätti jälkeensä 
neljä henkisen perheen. 

Frans Isalt Salo, puuseppä, syn-
tynyt 25. 8. 1864 Kankaanpäässä. 
Liittyi osastoonsa ja sen hulta Porin 
työväenyhdistykseen ja puolucest>en 
1917. Vallankumouksen aikana rin-
tamilla plutoonan päällikkönä. Kuoli 
Tammisaaren van kileirillä heinäku ulla 
1918. Jäi jälkeen vaimo ja 5 lasta, 
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Edvard Virla, kirvesmies, syn· 
Iyny! 26.9. 1885 Nakkilassa. Kuu-
lu; osasloonsa. ja puolueeseen vuo-
desta 1916 alkaen. Oli valla nku-
mouksen aikana toimessa Porin 
punaisen kaartin sekä laivaston muo-
lI iiuskomiteassa. Kuoli Lappeen. 
rannan vankileirissä 18. 6. 191 8. 
Jälkeensli. jätti vaimon. Kunnollinen 
työntekij li, si h'o ja rehellinen toveri. 

u(Vi Henrik V,wrenharjlJ, puu-
sepflll oppi las, syn tyn)'! 24. 8. 1900 
Porissll. Liitlyi osastoon ja puo-
lueeseen 1917. Oli vallankunlouk-
sen aikana punaisen kaartin nlllon i-
tuskoniitean lähettinä. Kuoli koto-
naan 9. 7. 1918; viikon kuluttua 
Tammisaare.n vankileiristli poispJäs-
I)'liän. Vaikka olikin nuori ijältään. 
toimi kuitenkin innokkaasti työväen 
edislysl)'össä, täyttäen tll.smll.llisesti 
hänelle uskotu! tehtävät. 

Arof/ Bruno WlJori, puuseppä, 
sy ntynyt 1. 5. 1890 Porissa. PIlU-
työntekijäin osastoon ja sen kautta 
puoluce-seen kuului vuodesta 1916 
lähtien. Vallankumouksen aikana 
Porin punaisen kaartin 111 komp-
panian osastOpäällikkönä. Kuoli Tam-
misaaren vankileiris$..i 2. 10. 1918. 
Vainaja, joka oli leskimies, jätti jäI. 
keensä kolme lasta. 
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E. Virta 

L H. Vuorwharju 

A. B. Vuori 
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Yrjö Armas Laakso, puuseppä, syntynyt 25. 1. 1899 
Porissa. Liittyi Puutyöntekijäin 3mmattiosasloon ja sen 
kautta puolueeseen 19 17. · Taisteli vallanku lllouksen aikana 
rintamilla punaiscn kaartin riveisSä ja kaatui laisteluss,1 
Laviassa 15.2.1918. Tarmokas nuorukainen, josta odo-
tettiin kelvollista luokkataistelijaa. 

juho AlIOlI Mäkinen, pULLscppii, sy ntynyt 2. J. 1901 
Toejoclla. Kuului aikaisemmin Toejoen sos.-dcm. nuoriso-
osaslooll. Liitlyi 191 7 Porin Iyövll.envhdislykseen ja PUII-
työntekijäin alllll1attiosasloon. Vallankumouksen aikana 501i-
la.1na pu naisessa kaartis.<>a. Kaatui taistelussa Noormarkll ll 

. Harjak:lrlkaalla 30. 3. 191 8. 

Julto Edvard Taimi, puuseppä, syntynyt 13. 1 Q. 1869 
Porissa. Liitlyi os.1sloonsa, Porin työviienyhdislykseen ja sen 
kautt.1 puolueeseen 1917. Vallankumouksen aikana Porin 
punaisessa . kaartissa Iykkimiehenä. Kuoli 
v:wkileirillä heinäkuulI puol iväliss;1 19 18. 
vaimon ja kak~i lasta. 

Hämeeu lillnan 
jätti jillkeensii 



Porin Tulitikkutehtaalaisten · 
am mattiosaston 

jäsenet. 

johan KIIstaa Orönholm, kirves_ 
mies, syntynyt 21. 9. 1868 Porin 
maalaiskunnassa. Liitlyi puolueeseen 
1905 Vähän-Rauman työväenyhdis-
tykscn kautta· ollen yhdistyksen pe-
rustajia, puheenjohtajana, sihteerinä 
ja johtokunnan jäsenenä useita vuo-
sia. Pori n lulitikkulchtaalaislen am-
mattiosastoon kuului O. kynnnen-
kuuta vuolta toimien useita vllosia 
osaston johtokunnassa Y.I1I. luotla-

J. K. Ori\,lholm 

1I1llstoimissa. Kansalaissodan aikana toimi 2 päivää Vähäl!ä-
Raumalla punaisen kaartin passitoimistossa, mutta vieti in 
silti Tammisaaren vallkilei riin, jossa kuoli nälkään 18. 7. 191 8. 
Jäi jälkeen vaimo ja viisi lasta. Luonteeltaan jlo jn.-:n ja leik.· 
kisä ja sellaisena paljon pidetty_ 
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L M. Viknnder 

M. J. Lindqvist 

J. E. }osefssoll 

KUMOUSTAISTEf.UUN 

Ida Mona Vilumder, palvelijatar, 
syntynyt 9. 9. 1899 Porissa . . Liit-
tynyt 1916 Porin lulitikkulchtaalais-
len ammattiosaSloon, ja sen kautla 
puolueeseen. Ei ottanut mitenkään 
kumoustaisteluun osaa \'aan ol i koko 
ajan palveluksessa lähtien sitten muit-
ten mUKana P.'lkolllat~lIe, jolloin 
illli ~iiruluk;;rLal~n ' 1-J ~lInalassa 
huhti-toukokuun vaihteessa 1918. 

Marlli joltanrles Lindqvist, me-
rimies, s}'ll lynyt 23. 6. 1894 Porin 
maalaiskunnassa. Liitl)'ny! ruo1l1ee-
seCII ja 3m matliosastool1sa 191 5 ol-
len osastonsa hllvitoimikunnasa, jär-
jestysmiehenll y.1I1. toimissa. Koko 
ajan rintamilla kurnouslaislelun ai-
kana. Sai kuolemantuomion ja 3m-
11I1IIIiill Suomenli nnassa 26. JO. 
19 t 8. Milliän raision töi tä ei vai-
naja ollut tehnyt vaa n sai kuoleman-
tuomionsa kotoisten porvarien yksi-
tyisestä kostonhalusta. Oli jo nuo-
ruudestaall lähtien innokas Iyöväcn 
asian karlnatlaia toimien V.- I{auma n 
I.y:ssii, voi mistelu- ja näytdmä~u

rassa sekä sos.-dcTll. nuoriso-o~IS

lossa. 
jolloll E. josejssofl, lyömies, sy n-

tynyt 7. 4. 1897 Porin maalaisk un-
nassa. Liittyi 1917 tulitikkutehlaa-
laisten ammaltiosastoon ja sen kautta 
puol ueeseen. Taisteli PQrill pu nai~ 
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~n kaartin riveissä rintamilla kansa-
laissodan kestäessä. Kuoli nälkään 
Tammisaaren vankileirillä 4. 8. 19 18 
jättäe~n jälkeensä vaimon }'hden lap. 
sen kera. 

Leo Raita, (enl. Palin), työ mies, 
sy ntynyt 7. 1. 1899 Porin maalais· 
kunnassa. Ämll1atliosastoonsa ja sen 
kaulla puolueeseen liiltyi 1917. Oli 
vajn muutamia päiviä Vähän·Rau-
man punaisessa kaamssa. Paikka· 
kunnan valkoiset ampuivat hänet 
Vähän·Rauman kunnan makasiinissa 
14.4. 1918. Jälkeen jäi vaimo yh-
den lapsen kera. 

Yrjö Sundelin, työmies, syntynyt 
Porin maalaiskunnassa 27. 6. 1896. 
Kuulunut vuodesta 1915 lähtien 
puolueeseen ja ammaltiosastoonsa. 
Vahti palveluksessa kolikylässään kan· 
salaissodan aikana. Kuoli nälkään 
Tammisaaren vankileirillä 30. 7. 1918. 

August liihteclIlIIäki, työ mies, 
sy ntynyt 30. 1. 1877 Huittisissa. 
Vuodesta 1905 lähtien kuulunut 
puolueeseen, johon liittyi Vähä-Rau-
man työväenyhdistyksen kaulla. Suo-
rilli kansalaissodan aikana vahlipat-
\'c\usla kotikylässään. Kuoli nälkiilin 
Lappeenrannan vankileirillä 22. 7. 
1918 jättäen jälkeensä vaimon ja 
kaksi lasia. Ke3tävä ja aina loimiva 
puoluetoveri. 
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L Raila 

Y. Sundelin 

A. Lähteenmäki 
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V. Numminen 

J. J. Terho 

B. Vikman 
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Väillö NUflllllilleJI, Icvysepp.'i, 
syn tynyt 20. 4. 1886 Porin maa-
laiskunnassa. Liittynyt 1916 puo-
lueeseen ja Porin lulitikkulehtaalab-
!en a11ltllattiosastoon. Vähän-Rau-
man punaisen kaartin mukana rinla-
milla. Joul,ui Hämeenlinnan taisle-
lussa saksalaisten vangi ksi, jotka am-
puivat hänet 26. 4. 191 8. Jälkeensä 
jätti vaimon neljän alaikäisen lapsen 
kera. 

johall J'Ulkko Terho, työmies. 
syntynyt 5. 8. 1881 Porin 1I1aalal5-
kUllnaSs.1. Kuulullnl puolueeseen ja 
t u I ili kkuleh laa la isien a III mattiosastool1 
vuodesta 1912 lähtien. E ~ ottanut 
mitenkään aktiivisesti kansalaissotaan 
05.13 vaan pako11latkall~ loislen mu-
kana lähdellyään joutui vangiksi ja 
kuoli nälkään Hämeenlinnan vanki-
leirillä 12.7. 19 18. Jätti jälkeensä 
vaimon yhden lapsen kera. 

Bnlllo Vikman, tulitikkutehtaan 
työmies, syntynyt II. 5. 1893 Po~ 

rissa. Kuului useita vnosia Porin 
sos.-dcm. nuoriso-osastoon ja t uli ~ 

Ii kku tehtaalaisten ai li mattiosastoon , 
joss."l viimemain itussa toimi 111.111, 

jäsenmaksujen kantomiehenä. 1\lu utti 
työhön Kuopioon jo ennen kansa· 
laissotaa, jossa tuli a rnmutu ~s i 23. 
4. 1918. Hiljainen ja itseensä sul~ • kculullut luonne. 
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/(ustaa Viktor Stein, työmies, 
syntynyt 22. 3. 1876 Porin maa-
laiskunnass.1. Liittyi 1917 lulitik-
kutchtaalaisten ammattiosastoon ja 
l)Uolueeseen. Suoritti koti kylllssääl1 
vahtipalvel usta kansalaissodan aikana. 
Kuoli nälkään Lahden vankileirillä 
30. 7. 1918. Jätti Jälkeens.'\ vai-
IIlon vi id~n alaikäisen lapsen kera. 

/(ustaa Hernrning Unlllell, me-
rimies, syntynyt 23. 5. 1888 Luvj-
alla. Puolueeseen ja al1lmattiosas-
100l1sa liitlyi 1916 toimien l11.m . 
osaston rahastonhoilajana. Vä hän_ 
Rauman punaisen kaartin päällikkö-
nä mukana kUIllOllslaislelussa. Am-
rnlllliin I-Iämeecnlinnassa 25. 5. 
1918. Jäi jälkeen \'aiI1lO ja yksi 
lapsi. - Lirnnell oli innokas ja 
väsY1l1ålön toiminnan mies ja si ksi 

-

K. 'i. Stein 

käytcttiinkin häntä \'crrattain lyhyenä K. H. Lirnnelt 
puolueessa oloaikanaan jo monen-

12\ 

'<lisissa lehtäviss<\, ollen' hän 111. 111 . 1917 syksyllli pidetyn 
puoluckokouksen I..'dustajana, Vähän- Rauman t. y:n johto-
Imllllasa )'. 1Il. 



Porin Suutarien ammatti· 
osaston jäsenet. 

1.. U. Lehmus 

UllIWrl Urho Lehmus, suutari, 
syntynyt 15.7. 1890 Noormarkussa. 
Kuulunut v:sta 1914 lähtien puo-
lueeseen ja ammaUiosastoonsa, loi. 
mien paljon osastonsa luo.ttamustoi· 
missa, m.nI. johtokunnassa, palkko-
jen järjestelytoimikunnan sihteerinä. 
Oli kurnottstaislelull aikana PorilI 
punaisen kaartin esikunnass". 
Kuoli nälkään Hämeenlinnan vanki-
leirillä heinäkuulla 1918 jättäen jäl-

keensä vai mon ja yhden pojan. - Paitsi ammaltiosastos-
:.aan, toimi Lehmus monessa maascuttlyhdislyk~så. Oli 
ionkulllaincn puhujana ja näyttelijänä, multa varsinkin 
etevä urheilijana ollen piiri n etcvin pitkien matkojen juok. 
sija. Kuului monet vuodet \',- ja u:5eura Pyrinlöön loi-
mien seuran johtokunnassa. huvitoimikunnassa y. 1II. teh-
tävissä. Luonteeltaan vilkas ja rehti, 
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SII/O Viktor Heinol/el/, suutari, 
syntynyt 19. 1. 1892 Ulvilassa Uu-
della-Koivistolla. Liittyi 1917 am-
mattiasastoonsa ja sen kautta puo-
lueesee n toimien osaston huvi to imi-
kunnan rahastonhoitajamt. Työsken-
teli punaisen kaartin suu larinvers-
laassa kansalaissodan aikana. Kuoli 
isoonrokkoon Lappeenrannan vanki-
leirillä kesällä 191 8. 

Af/tti Aromaa, suutari, syntynyt 
1. 1. 1885 Ulvilassa. Liitty nyt jo 
1908 sos.-dem. puolueeseen Porin 
työväenyhdistyksen kautta, kuuluen 
viimeksi suutarien aml11altiosasloon 
toim ien 111.111. osastonsa varapuheen-
johtajana. Oli kansalaissodan aikana 
työssä Porin punaisen kaartin SlIuta-
riuverslaassa. Kuoli Suomenlin-
nan vanki leirillä 23. S. 1918. jät-
täen jälkeensä vaimon ja yhden po-
jan. - Oli tarmokas ja toimelias 
sekä paljon pidetty puoll1c11Iies. 

Rikhnrd! Rnulnlflmmi. suutari, 
sYlltynv, 7. II. 1889 Porissa. Liit-
tyi 1917 stlu larien alllmattioso:lsloon 
ja ~en kaulla puolueeseen. Työs-
kentel i I)Unaisen kaartin jalkincvers-
taassa kansalaissodan aikana. Kuoli 
isoonrokkoon L1ppcenrannan vanki-
leirillä 25. 6. 1918. Jätti · jälkeensä 
Yili mon ja yhden pojan. 

123 

s. V. -Heinonen 

A. Aromaa 

A. Raujalammi 
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f." 
V " 
J. O. T}lori 

T. Kivi 

Joltan Oskari Tllori, suutari, syn-
Iynyt 9. 7. 1886 Porissa. Kuulu-
lIut useita vuosia sllularien ammatti-
osastoon ja sos.-dem. puolueeseen. 
Otti osaa kUllIouslaistcluun punaisen 
kaartin mukana rintamalla saaden 
surmansa tais telussa Pomarkun rin-
tamalla 2. 3. 1918. Jäi jälkeen vai-
mo ja yksi poika. 

Teodor Kivi, suutari, syntynyt 
I J. 10. 1872 Jämsässä. Kuulunut 
puoluN'seen vuodesta 1904, ensinnii. 
Tyrvääll työväenyhdistykseen, sittem-
min v:sta 1909 Porin 1. }':II ja suu-
tarien ammattiosaston jasenenä. Kay-
tetHin llsdsS.1 luoltamusloimissa ol-
len 11l.m. osastonsa puheenjohtajana. 
Toimi kUtllouslaistelun kestaessä pu-
naisen kaartin jalkineosaslon johta-
jana sekä val lankumousoikeuden va-
rajäscnenä Porissa. Kuoli l-JälllN'lI-
linnan vankilei rillä 20. 5. 1918 jät-

täen jälkecns:l raimon. - Kivi oli henki lö, johon työväen 
keskuudessa o li oppiltu luottamaan. Hän olikin itsenäinen 
puoluclIlies ja pyst~' vii. puhujanakin ja uhrasi hän tarmolla 
voimansa ja aikansa Iyövaell yhteisen asian hyväksi. 

JohaNlles l1""iillcn, suutari, sy ntynyt 1861 Eurajocll,t, 
Uillyi v. 19 17 aJl1tllatlios.1stoon. Työskenteli punaisen ka,u-
tin jalkinevcrstaass<l.- Kuoli Lappeenrannan vankilt'irillä 25. 
Ö. 1918 jättäen jälkeensä vaimon ja kuusi lasta. 

t. Sandberg, suutari, syntyn)'! 1891 Soonnarkussa. Liit· 
tyi ammaUiosasloon 191 7. TyöSSä punaisen kaartin jalki-
ncverstaassa. Kuoli Tammisaaren vankileiri llä 1 S. S. 191 S. 
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August Seppä/ii, suutari, syntynyt 1884 Nakki lassa. 
Kuului useita vuosia os:,stoonsa. Punaisen kaanin jalkine· 
verstaassa iyöss.i kansaiaissodan aikana. Kuoli l...1ppt{'n -
rannan· vankileirillii 24. 6. 19 1 S jättäen jälkccnsä vai mon 
}'hdt!l lapSt'n kera. 

Nt'!;for Salonfll, suutari, sy ntynyt l SS 1 Lwinlla. Li it-
tyi 1917 ammattiosastoonsa. Työss;1 punaisen kaartin jal. 
kineverslaassa. 
kes.il1ä 19 1 S. 

Kuoli nälkään Lappeenrannan wlnkileiril1ii 
Perheellincn. 

Frans Herman SunrMI, suutari, sy ntynyt I S7 1 Meri· 
karvialla. Liittyi 1917 osastoon ja puolueeseen. Tröss;1 
punaisen kaartin jalkine\·erslaass.1. Kuol i Lappeenrannan 
vanki leiri llä 191 8 jättäcn jälkccns.i vaimon ja kuusi lasta. 



Suomen Kutomotyöntekijäin 
Liiton Porin osaston 

jäsenet. 

J. E. Aho 

II/lto Emil Aito, tehtaan työmies, 
s)'nlynyt 17. 9. 1874 Ulvilan Suo-
listoIla. Oli jo lIuoruudeslaan PUQ-
luetoim innassa mukana Porin Iyö-
väenyhd istyksen kautta, ollen eri ai-
koina yhdistyksen puheenjo htajana, 
sihteerinä ja rahastonhoitajana sekä 
viimeksi ammattiosaslonsa sihteeri nä. 
Lähti pakomatkalle Porin varaväen 
mukana ja joutui vangiksi Tammi-
saareen, josta pääsi pois heinåk. lo-

pulla 191 8. Oli kuitenkifl siksi paljon vankileirin kurjuu-
den heikon lama . etjä kuoli viikon kotona oltuaan 6. 8. 1918 
jättäen jälkeensä vaimon kahden lapsen kera. - Innokkaim-
pia ja pystyvimpiä lyöväen liikkeen to imihenkilöitä. paikka-
kunnalla. 

Frans Sola, ulkolyömies, syntynyt Nakkilassa. Kuu lui 
Kulomotyönlekijäin ammattiosasloon. Sai SUrmal1s.1 kansa· 
laissodan johdosta. Jäi jälkeen vaimo. 
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Vilma Nordling, kutoja, synty-
nyi 1895 Porin maalaiskunnassa. 
Liittyi Porin klllornolyönrekijäin arn-
matt iosasloon ja sen kaulta puonl-
ceseen 1916. Oli kumo uslaistelllll 
kestäcssä sairaanhoilajatlarena rinta-
milla. Sai surmansa valkokaartilais-
ten luodei!\la sitoessaan haavoittu-
neita Noonnarkun taislcluss,1. maa-
liskuulla 1918. 

Kaarlo johannes PeltoIlen, kui-
vaaja, sy ntynyt 28. 8. 1876 Koke-
mäellä. Kuulunut useita vuosia ku-
tOl1lotyöl<iisten am mattiosastoon 01-
Icn jäsenenä osastonsa johtokunnas-
5.1., työhuonckunnan puheenjohtajana 
y.l11. Iu,?ttamustoirnissa. Oli kansa-
laissodan aikana punaisen kaartin 
arsenaalin hoitajana. Kuoli 15. 6. 
1918 Hämeenlinnan vankileirillä jät-
läen jälkeensä vaimon ja yhden ty_ 
tön. - Innokas puoluetoveri, joka 
paljon uhrasi aikaansa ja voimiansa 
amrnaltiosastonsa hyväksi. 

Fmlls Sandberg, puuseppä, syn-
tynyt :20. 7. 1877 Porissa. Liittyi 
1916 kutomotyöntekijäin ammatti-
osastoon ja sen kautta puolueeseen. 
Suoritti kansalaissodan aikana 'vahti-
palvelusta kuuluen punaisen kaartin 
varaväkeen. Kuoli Hämeenlinnan 
vankileirillä (0. 7. 191 8 jättäen jäl-
keensä vaimon ja viisi lasta. 
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Vilma Nordling 

K. J. Peltonen 

F. Sandberg 
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V. A. Urholin 

P. 1. Sandberg 

J. A. Helle 

KUMOUST AISTELUUN 

VilliOfIl August Vr//Olin, Iyö-
mies. syntynyt 1. 1 J. 1885 fors. 
sass.1. Liiitynyt puol ueescen Porin 
kll tOlllotyönte kijil. i n ailI mattiosastoll 
kauli:. 1914. Otti os,13 kUIIIQIIS-
taisteluun rinlam3soti laa1l3. Ammut-
tiin Kym inlinll3ssa 16.5. 191 8. JäHi 
jälkeens..'i. vaimon ja kaksi lasia. 

Paavo Ilmari Salldbrrg, työmies, 
edellisen poika, sy ntynyt 16. II. 
1900 Porissa. Taisteli kUllIouslais-
lelun kestäess..; punaisen kaartin mu-
kana rintamilla saaden sUUrrnans.1 
taistelussa Orimattilan pitäjässii 24. 
4. 1918. Sii vQ ja kuntlon nuoru-
kainen, herkkä innostumaan , joten 
nuoruuden inTlolla lähti mukaan 
luokkasotaan. 

julto Aleksallder Hdle, liIkatyö-
mies, syntynyt II. 6. 1879 Porissa. 
Liiti)'; 1917 alllmattiosasloonsa ja 
sen kaulla puol ueeseen. Kuului pu-
naisen kaartin varaväkeen ja suoritti 
vahti pal velusta kansalaissodan kestä-
essä.. Hävinnyt lietiimältömiin huhti-
lai toukokuussa 191 8. Perheellinen. 

Karl F""drik Vekllloil, ajomies. 
sy ntynyt 1885 Ulvilassa. Liitlyi 
19 16 ammattiosasloonsa ja puoluee-
sc(:n. Suoritti vahtipalvelusta kan-
salaissodan aikana. Kuoli 22. 8. 
191 8 Tammisaaren vankileiri1l:i. 
Perheellinen. 
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V. A. UrhoIin 

P. 1. Sandberg 

J. A. HCl!e 

KUMOUSTAISTELUUN 

ViIliam Augllst Urltolill, työ-
mies. syntynyt 1. II. 1885 fors-
sassa. Liittynyt puolueeseen Porin 
kutomotyölltekijäin am 1I1('ltiosa~tOll 
kautla 1914. Otti osaa k1l1110US-
tah;telullll rintamasotilaana. Amlllllt-
tiin Kyminlinnassa 16. 5. 191 8. j;1Jti 
jälkeensä vaimon ja kaksi lasta. 

Paavo Ilmari Sandberg, työmies, 
edellisen poika, syntynyt 16. II. 
1900 Porissa. Taisteli kUlllouslais-
telun kestäessä tJunaiscn kaartin 11111-
kana rintam illa saaden suurmansa 
taistelussa Orimattilan pitäjäss<i ·24. 
4. 1918. Siivo ja kunnon nuoru-
kainen, herkkä innostumaan, joten 
nuoruuden innolla lähti Illukaan 
luokkasotaan. 

juho Aleksander He/le, ulkotyö-
mies, sy ntynyl II. 6. 1879 Porissa. 
Liitlyi 191 7 ammattiosasloonsa ja 
sen kaulta puolueeseen. Kuului pu-
naisen kaartin varaväkeen ja suoritti 
vahtipalvelusla kansalaissodan kesiä-
essä. Hävinnyt iielämältömiin huhti-
tai toukokuussa 1918. Perheellinen. 

Karl Fredrik Vekmo/l, ajomies, 
synty nyt 1885 Ulvilassa. Liittyi 
1916 ammaltiosasloonsa ja puoluee-
se~n . Suoritti vahti palvelusta kan-
salaissodan aikana. Kuoli 22. 8. 
1918 Tammisaaren vankileirillfl. 
Perheellinen. 



SORrUNEIDEN MUISTO 

Rauha Signe AmalIda Lehtillr.J/, 
puuvillatehtaan Iyönlekijätär, synty-
nyt 17. 10. 1899 Ulvilan Toejoella. 
Kuului useila vuosia am maltiosas. 
toons.'l toimien nUI1. jäsenmaksujen 
ka ntajana. Lähti loisten mukaan 
p.'lkOmalkalle ja ammuttiin Lahdcn 
HCllnalass.'l 9. 5. 191 8. - Nuo-
rtludeslaan 'huolimatta innokas ja 
loimintahaluillcn puoluetoveri, joka 
iloisen ja herttaisen luonteensa omi-
naisutl(lella suoritli ulkopuolella 
o!<..'lstonsa häncllc uSkolu ita tchtäviä. 
Siksi oliki n hiin toveripiirinsii suo-
sima. 

Altlon Vilhelm /(yltilll'n, portin-
vahti, syntynyt 13. 3. 1861 Ulvilan 
Toejoella. Li ittynyt 191 6 kuloll1o-
työnlckijäin ar11lIlattio&'lstoon ja I'uo-
lucr.'sccn. Suoritti vahtipall'clusta 
kalls.'llaissodan aikana. Kuoli niil-
kftån Tammisaaren \'tlTlkileirillä 15. 
II... 19 18. Pcrheellinen. 

Oskar julto KIIstaa Malmberg, 
ajomies, synlyn}'1 17.9. 1882 Ulvi-
kissa. Liitt)'i 19(() mllltmttiosastoOll 
ja puolueesecn. Knului punaisell 
kaa rtin varal·iikttTl. Kadollnut Lel)-
l:liikoskella 25. 5. 19 18. JliJkeen 

I j:1i vaimo j~ yksi poika. - O li 
kunnollincn ja ahk('r:l lyfJll tckijä, 
luoll!('clt,mll hi ljn il1 (' ll . 

129 

R. S. A. Lehtinen 

A. V. Kylän~n 

Q. J. K. Malmlmg , 



Porin Maalarien ammatti-
Qsaston jäsenet. 

N. R. Björn 

1. J.Jaakso 

Niilo Robrrl Bjöm, maalari, ~yn
l)'nyl 27. 3. 1895 Porin maalais-
kunnassa. Liiltyi 1917 Suomen 
Maalarityöntekijäill liiton Porin 05.15-
loon ja sen kautta puolueeseen. Oli 
punaisen kaartin lyökornpp.111iassa 
kumoustaistelull aikan .. ,. Kuoli 11ii1-
kään Hämeenlinnan vankileiril1ii 
26.6. 1918 jättäen jälkeens.'i vailIlon 
kahden alaikaisen lapsen kera. 

Ivar julius Laakso, maalari, syn-
Iynyt 17.3. 1893 Lapin piläjässå (T. 
1.) Liittyi 1917 arnmattiosasloons.1 
ja sen kautta puolueeseen. KU1l1o-
Ilstaistelun aikana punaisen kaartin 
1I1Uollituskomiteall päällikkönä. Kar-
kasi RilUlIlan vankilcirillä kcväiil lii 
191 S, saati in kiinni ja uudelleen 
vangittu na murhattiin Lapiss.1 (T.l.) 
Norvinjärvctl iäflllä 6. 4. 191 8. 



SORTUNEIDEN MUISTO 
~ 

Frans Emil Salomaa, maalari, 
synlynrt 30. 8. 1880 Lavialla. Liit-
tyi 1911 Porin työväenyhdistykseen 
ja maalarien ammattiosastoon ollen 
useat vuodet osastonsa johtokun-
nassa. Oli toimessa punaisen kaar. 
Iin muonitu5- ja vaatetusjaoslossa. 
Kuoli nälkään ja koti-ikävään 18.8. 
1918 Suomenlinnassa jåIHlen jäi. 
keensä vaimon yhden alaikåisen 
lapsen kera. 

jo"all Aleksander SlIndllall, maa-
~ari, syntynyt 14. 1. 1869 POriSS.1. 
Liittyi 1917 Porin maalarien am-
mattiosasloolI ja sen kautta pl:ohl. 
ceseen. Olli osaa kUll10llstaisteluun 
punaiscn kaartin riveissä rintamilla. 
Kuoli kotonaan 26. 7. 191 8 väh:ln 
kolmatta vi ikkoa Riihimäen vanki· 
Iciriltå palattuaan. Jätti jälkeensä 
vaimon ja seitsemän lasta. - Kun-
nollinen, toveriensa keskuudess.1 
pidctty puoluetoveri. 

Vil'lIo William Valli, maalari, 
syntynyt 14.9.1901 Porissa. Uit· 
Iri 1917 amrnatliosa3toonsa ja sen 
kautla puolueeseen. Kuului rnrös-
kin Porin työväen v._ ja u.-seura 
Pyrintöön. Punaisessa kaartiss.1 
p.11vcli apulaispoikana. Kuoli Hii.· 
mecnlinnan vanki leirillä 30. 7 .. 191 8. 
- Innokas ja r('ip;Js nuorukainCII. 
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f. E. Salomaa 

J. A. Sundvall 

V. ' \VI. Valli 



1'1. Hj. Virtanen 

V. L L,htilll'l1 

ktJMOUSTAISTELUUN 

Hugo Hjalmar Virltlf/ell, maa-
lari, syntynyt 24. 12. 1894 POriSS.1. 
Liittyi 19 17 aruruauiosastoonsa j:t 
puolueeseen. Suoritti kansalaisso-
dan aikana vahtipalvt:J usla kaupun-
gissa. Tuli alllruuiuksi I-Jollola ll 
kirkolla toukoku un alkup.iivinä 19 1 S 
monien muiden mukana ilm:1I1 tut-
ki ntoa ja tuomiota. - Ililp(·fI ja 
hiljainell puoluetoveri. 

Karl Alberl Vil'olin, mnalari 
syntynyl 2.9. 1877 FOrSSo1Ss.1. Liit-
tyi al1llllflUios.'1stOOns,1 ja puoluee-
seen 19 17. Kuulu i putl:liscn kaar-
tin tieduslelijain os,'1slool1. S.1i kuo-
lemantuomion j:l lIIurhalliin Riihi-
mäen vanki leirillfl 16.7.1918. jai 
jälkeen vaimo kahden lap:;en kera. 

Väinö Lemmikki LnItIiIll:II, maa-
lari, sy ntynyt 3. 3. 1892 Poris."lI. 
Liittyi 19 17 Porin maalarietl am-
tllattiOs,1stoon kuuluen 0s,1slons,1 
huviloimikuntaan. Oli kans,1IaiS'-
sodan ai kana punaisen kaarti n soit-
toku nnassa ja neljän nen komppa-
nian kirjurina. Kuoli Ilälllccnlin-
nan solava nkis,1iraalass.'1 9. 8. 19 1 S 
jättäen jälkcens.'i \'aimon ja yhden 
pojat!. - Oli luonteeltaan sii\'o ja 
hiljainen a innoka$ j)uolu('(' 1I jä$en. 



• 

Porin Työväen V.- ja u,-seura 
Pyrinnön jäsenet. 

Yfjö Isak Hanelius, raulasor-
"aaja. syntynyt 17. 1. ISQS Lu vialla. 
Liitlyi 1916 puolueeseen metalli-
työnteki jäin ammattiosaston kaulta 
sekä samoi hin aikoi hin V.- ja Il.-seura 
Pyrintöön. Taisteli ri ntamilla ku-
1110 IlSt,1i s tc1ulI kcst.iessä. Kuoli näl-
kään Tammisaaren vankileirillä kesä-
kuun 29 r:nä 19 18. 

johan Edvard l.eIltOllCII, räätäl i, 
syntynyt 27. [2. 1894 Noormar-
Imssa. Kuulu nut puolueeseen v:sta 
19 13 Porin Vaaletuslyöntcki jäin am_· 
mattiosasiOlI kaulla kuu luen sa malla 
Pyrintöötl. PllI'aisen kaartin Iyö-
komppaniass.1. Nähtiin viimeksi 
3.5.19 18 Lahdessa, seniälkcen tie-
IYllIä,tlömii li kaconnut. Kunl1olli-
seksi ja hyväl uontoiseksi lunneUu 
toveri pi i (iss.'1än. 

Y. L Hnl:clillS 

J. E. Lehtonen 
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Q. Hj. Leijon 

R. Å~ers,röm 

E. " . Sundqvis! 

KUMOUSTAISfEI.UUN 

Oskar Hja/nllu: LcijoA, peili. 
seppä, sy ntynyt n. 12. 1890 Poris· 
5.1. Vuodesta 1913 kuulunut puo-
lueeseen mclallilyönlckijäin amm .. !-
tiO!)aslOIl kantta ollen 9S3stons.l hu vi· 
toim ikunnassa. KutllOllslaistclun aika-
na oli lähettinä punaisessa kaartiss"l. 
Murhattiin Lahdessa loukok. 191 S. 

Bruno Åkerströlll, sahanlyömies, 
syntynyJ 14. 10. 1886 Noonnar-
kussa. Liitlyi v. 19 10 puoluccscen 
Po rin s.lhalaisten amrllaUiosaslon 
kalIlla. Olli kU11loustaisteluIlll osaa 
pUllaisen kOlariin tiedustelijana. Kuoli 
kotonaan jouluaattona 19l 5 pääs-
trään juuri Tammisaaren v3 l1 kilei· 
riltå. Jäui jälkeensä vaimon I:eljän 
lapsen kera. - Kuului V,- ja 11.-

seura Pyrintöön vuodesta 1908 
lähtien ollen koko ajan seu-
ran parhaita juoksijoita ja hiihtäjiä. 
Omisti useita piirirnestaruuksia. -
Ahkera ja kunnollinen työmies, 
rehellinen, pidetty puol uc1o\·erina. 

Eino Fredrik SUI/dql'ist, työmies, 
syntynyt 10. 2. 1898 Porissa. Liit-
tyi 1916 puoILlecs~-en v.- ja 1I.·seura 
Pyrinnön kautta. Kan:;alaissodan 
aikana oli viikon verran Helsingin 
pU:1aisen kaartin Iykkivaesså. Sai 
surmansa 12.4. 1918 Hclsingisså, 
Taivallahdcn rintamalla. 



SORTUNE1f)/:'N MUIS7'O 

Niilo Fredrik Nuotio, sckatyö. 
mil'S, sy ntynyt 17.3. 1893 POriss.1. 
Liittynyt puo lueeseen Sckatyöväcn 
;tmmattiosaslon kautta 1914 kuuluen 
:><1I11alla monia vuosia Pyrintöön, 
ollen seuran parhaita pitkien mat-
kojen juoksijo ita, sitkeä ja kestävä. 
Punaisessa kaartissa rinlamasolilaa-
na. Kuoli nälkään Tanllllis.1arcn 
vankileirillä 17.8.1918. - Luon· 
teeltaan hiljainen ja rauhallinen. 

Anders Rllfus Ullellgren, kirja. 
painon työläinen, syntynyt 19. 11. 
1898 Porissa. Kuulunut use ila 
vuosia v.- ja u.·scura Pyri ntöön ja 
!;en kautta puolueeseen. Otti osaa 
kUllloustaisteluun punaisen kaartin 
rh'eissii. rinlamilla. Sai surmansa 
taistelussa Lahden t-Iennalassa 30. 
4. 191 8. Iloinen ja leikkisä 
nuorukainen, toveripiirissåän kaik· 
kien suosima. 

Yrjö johalllles VO/Jallefl, vers· 
tasoppilas, syntyn\,t 12. 11. 1901 
Porissa. Kuului jonkun vuoden v.-
ja u.-seura Pyrintöön ja siten puo-
lueeseen. Taisteli kansalaissodan 
aikana punaisen kaartin mukana 
rintamilla. Kuoli nälkään Tammi-
saaren vankileirillä 29. 6. 191 S. -
t-liljainen ja siivoluonteinen nuo-

135 

N. f. Nuotio 

A. R. Ull engren 

rukainen . V. J. Vapanen 
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K. B. Aalto 

KUMOUSTAISTELUUN 

Kaarlo BrullO Aalto, viilaaja, 
sYlltyn)'! 27.7. 1900 Tampereella. 
Liittyi 1916 puolueeseen kuuluen 
metal l it yön teki jäi 11 am mattiosasloo 11 
ja Pyrintöön. Kadonnut Hcty-
mil.ltÖmiin huhtikuun lopulla 19 18. 
Nähtiin vi imeksi Lahden Hellna-
las301. - Oli erittäin iloinen ja 
tovcrillincn luonteeltaan, nuoruuden 
inllolla mukana py rkimyksissä. 

.-:-".~ ........ , 



Porin Kirjatyöntekijäin a mmatti-
osaston jäsenet. 

Yrjö Ilmari Mäkinen, kirjalyön-
tekijä. syntynyt 13.3. 1897 Porissa. 
Kuulunut 31l1111attiosasloOllsa ja puo-
lueeseen vuodesta 1913 lähtien. 
Taistel i kumoustaistelun keståcssä 
rintamilla punaisen kaartin mukana 
saaden surmalls.1 liarjakankaan tais-
telussa 30. 3. 191 8. - O tti innolla 
osaa nuorison ricntoihin paikkakull-' 
nalla. SoHon, laululI ja urheilun 
innokas ha rrastaja. Säännöllinen kai-
kissa hänelle uskoluissa tehtävissä. 

Lallri VaIlleri Toivoneli, kirjan-
sitojan oppilas, syntynyt 12. 10. 
1900 Porissa. Liill". 1916 amma!-
tiosasloonsa ja puolueeseen. Suo-
ritti vahti palvelusta Porissa kansa-
laissodan aikana. Kuoli Hämeen-
linnan vankileirin sairaalassa 20. 6. 
19 1B. 

V. 1. Mäkinen 

1.. V. Toivonen 
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j . SiniJuoto 

P. Paatero 

L. Rosendahl 

, 
KUMOUSTAISTELUUN 

Johall Sillihto{o, kirjanpainaja, 
syntynyt 10. 7. ISS9 Tampereella. 
Liittynyt v. 1 Q07 Tampereen kirja-
työntekijäin kautta a.o:11 puol uccsccn, 
kuuluen viimeksi Porin osastoon. 
Kuului Por;n punaisen kaartin vara-
väkecn. Sai surmansa l-Iarjakal1-
kaan ta istelussa 30. 3. 191 8. Jäi 
jälkeen "aimo. - Toimi 05<"1SI05-
saan täydellä tarrnollaan, luontl.'cI· 
taan iloinen ja miellyttävä. 

Paavo Pan/no, kirjall sitojath op-
pilas, syntynyt 28. 9. 1901 PoriSSiI. 
Liiltyi 1916 Porin sos.-dern. I1UO-

riso-osaston kaulla pllolu('(~n 01. 
kn samalla ki rjatyöntekijäin atlllual-
liosaston jäsen. Rintalllamiehcnå kll -
ll1oustaiste1ussa. Vangi ttiin '-Iarja-
kankaalla 27. 3. 1918 ja ku1ctettiin 
Sei näjoelle ja Närpiööll tullen mat-
kalla rääkätyksi. Kuoli Tamm isaa-
ren vanki leirillä 28. 7. 191 8. 

lAuri R.oselldahl, kirjatyöntckij:i, 
syntynyt 23. 7. 1892 [>orissa. Liit· 
tyi 19 13 arn rn auiosastoonsa ja scu 
kaull:l puolueeseen. I\jJului pnnai . 
sen kaartin varaväkeen. Ammuttiin 
luultavimmin Hollolan kirkonkylässä 
keväällä 19 18, si1l;-t hänet on siellä 
viimeksi nähty. - Hil jainen, it~n
sä sulkeutunut nuorukainen. 



Taejoen sos.-dem. nuoriso-
osaston jäsenet. 

Afikar.! KasfJi'r Aro, välikaup!>ias, 
:.y nlYllyl ItJ, 10. 1896 Turm;sa. Liit-
tynyt Suo11len 505.-dcl11. puolueeseen 
1917 kuuluen Icurdstajaill ammatti-
osastoon ja Tocjoell sos.-dcm. nuo-
riso-osastoon. Suoritti punaisessa 
kaartiSSo1 vahlipalvt'lusla kansalais. 
.sodan aikana. Murhattiin ma'alla 
lavalla Va.hä1\-Rauman metsässä 15. 
4. 191 8. 

Robert Viktor Elorallta, asioil-
sija, sy ntynyt II. 4. 1887 Ulvilassa. 
Liittyi 1916 puolueeseen Porin 
Rauta- ja Mclallilyöntekijåin ammat-
tiosaston kaulla kUllluen lHyöskin 
Toejoen SOS.-dem. nuoriso-osastoon. 
Otti osaa kurnOllslaisleluull punai-
sen kaartin mukana rintamilla saa-
den surmansa Laviall taistelussa 15. 
2. 1918. 

M. K. Aro 

R. V. Eloranta 
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M. E. Broll1:tn 

L M. I-Iolm 

K. J. Holm 

KUMOUSTAISTE/.UUN 

Marlti Eeli Broman, tuutikirjuri, 
syntynyt 10. II. 1899 NOOfmar-
kUSS.1. Liittyi 1916 Toejoen 5oS.-
dem. r.uoriso-osastoon ja sen kaulla 
puolueeseen toimien osastonsa pu-
heenjohiajana vuoden 1918 alusta. 
Suoritti vahti palvelusta kUlIlotlslais-
lelulI kestäessä. Kuoli Tam misaaren 
vankileirillii 20. 7. 1918. 

Lempi Mafilda Holm, klltomo-
työntckijätär. syntynyt 1894 Ulvi-
lassa. Milloin on puolueeseen liit-
tynyt ei tiedetä. Kuului joitakin 
vIIosia [)orin kulOll1otyölltekijäill ;lm-
maUiosastoon sekä samalla Toejocll 
sos.-dem ~ Iluoriososasloon. Taisteli 
kUlllolIstaistclun kestäessä puuaisen 
katlrtill riveissä ri ntamilla. Ammut-
tii n Laildess.1 kesäkuullla 19 18. 

Kaarlo joltatlllt!S Holm, työmies, 
syntynyt 1863 Porissa. Kuului 
useila vuosia Porin Sekatyövaen am-
mattiosastoon ja sen kautta puoluee-
seen. Suoritti vahlipalvclusta kan-
salaissodan aikana. Kuoli Riihimä-
e n \'al1kileirillä 23. 6. 19 18. Jäi 
jälkeen vaimo, 

Edvard Valfrid Ekroth, työm ies, 
syntynyt 15. 4. 1892 Ulvilassa. Liit-
tyi 1917 Toejoel1 sos.-dem. nuoriso-
osastoon. Rintami lla kUIlIQUslaistelul1 
aikana. Kuoli 3. 8. 1918 Tammi-
saarclI vankileirillä. 



SORTUNEIDEN MUISTO 

KoHl' johaf/sson, sekatyöläinen, 
s)'nt)'nyl 14. 6. 1897 Uh'ilassa. 
Kuului joitakin vuosia Toejoen sos.-
dem. nuoriso-osastoon ja sen kautta 
puolueeseen. Otti kUlIlouslaisleluun 
05.1a punaisen kaartin mukana rinla-
milla. Kuoli Tammisaaren vanki-
leirillä heinäkuunloppupäivinä 1918. 

Marlti johanlles ROlllolIl!l1, sor-
\'aaja. sy ntynyt 22. 6. 1894 UI vi-
1as5.'l. Kuulunut sos.-dem. puoluee-
seen vuodesta 1912 Porin Haula-
ja MelaHityönlekijiiin ammattiosaston 
kautta kuulucn samalla Toeiocn 5OS.-

dem. IIlloriso-05.1stoon . Otti OSMI 

kUll10ustaistclutlll punaiscn kaartin 
Illu:':ana rintamilla. Kadonnut tun-
temattomalla tavalla Helsi ngiss,'i kall· 
s,1taissod:m p:latyHya. - Otti Iyö-
vaenliikkeeseen osaa monella p.1ik. 
kakunnalla. Siivo ja rehellinen 
kåytökseltään. 

Marlti Ismrl Lampillfll, työmies, 
syntynyt 23. 12. 1900 Ulvilass,1. 
Kuulunut puolueeseen vuode-sta 1916 
I:'ihticn Porin Raula- ja Mctallityön-
tekijåin ammattiosaston kautta ollen 
s,1ma lla Toejoen sos.-dem. nuoriso· 
05.1:;ton jåsell. Punaisen kaartin lUU· 
kana taisteluiss.1 rintamilla. Kuoli 
kotonaan \'ankilasta p.'i.ästyafm 10. 9. 
1898. - Vilkasl uonlc1ncn nuoru-
kainen. 
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K. Johansson 
• 

M. J. Rantanen 

M. 1. Lampilll:n 
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K. f1 j. Ki vimäki 
• 

A. A. Lahtiu<."1l 

J. Laine 

KUMOUSTAfSTELUUN 

KllrI Hjalmar K.ivimäki, työmies, 
syniynyt 22. II. 1901 Ulvilas!'..1. 
Liitlyi 1917 Toejoen sos.-dem. IIUO-

riso-osastoon ja sen kaulla puoluee-
seen. Suori tti \'ahtipalvel ust.1 pu-
naisessa kaartissa kansalaissodan ai-
kana. Murhattiin Porissa, Vähiin-
Hallman metsässä 15. 4. 1918. 

Aonlt!_ AlltOJl Lnlllinen, työmies, 
sy ntynyt 16. II. 1897 Lavialla. 
Kuulunut vuodesta 1916 lähtien 
Toejoen sos.·dem. nuoriso-osastoon 
ja siten puolueeseen. Otti kumous-
taisteluun OS.1..1. punaisen kaartin mu-
kana rintamilla. Kuoli Kuopion V:1 I1-

kileirillä 10 7. 1918. - Tehlåvis_ 
sää n kunnollinen ja luonlccHaan 
reipas ja iloinen nuorukainen. 

jollall Laillt, Iyömie:>, s}' lIlynyl 
10. 7. 1890 Ruosnicmessä. Liiltyi 
1917 T oejoen sos.-dcl11. lIuoriso-
osastoon ja samalla _ puolueeseen. 
Punaisen kaartin sotilaana otti osaa 
kUll1oustaistclul111 eri rintamilla. Kuoli 
nlllkääll Tammis.1aren vankileiri llä 
20. 7. 1<)18. 
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Frolls Hjalmar Ni~lIlillell , työ-
mies, s)'ntYl1yt 20. II. 189B Kan-
kaanpä!i.Ss.'\. Kuulunut vUodest.1 1914 
lähtien Toejden sos.-dem. 11uoriso-
0s.1stoon ja sen kautta puolueeseen. 
Otti osaa kumoustai~teluun punaisen 
kaartin soti laana rintamilla. Kuoli 
niilk:l..'\n Tammis.1aren vanki leirillä 
18. 7. 191 8. Kunnollisimpia 
nuorukaisia. 

johall Edl'ard Raillio, raat.'\li, 
syntynyt 28. 12. 1873 Eu rassa. Liit-
tyi puolueeseen 1917 Porin vaate-
lusiyöntekijliin ammattiosaston kautta. 
Oli" kans.11aissodan aikana Porin pu-
naisen kaartin inlendentiuurin pal-
veluksessa. J\lurhalliin Porin mali· 
huoneella 14. 5. 191B. 

juho Emil T/lomi, työm ies, syn· 
tynyt 2 1. 4 . • 1895 Porissa. Liittyi 
TOt'joen sos.-dell1. nuoriso-os.1stoon 
1917 ja sen kaulia puolueeseen. 
Taisteli vallankumouksen aikana pu-
naisen kaartin mukana eri rintamil-
la. Sai surmansa tap.1turman kaulla 
Lumnii('n kirkolla 1. 5. 191 8. 
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1'. tl. Nil'min('1l 

J. E."Rainio 

J. E. Tuomi 
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KUAfOUSTAISTELUUN 

Marlti Tähtinen, työ mies. synty-

nyt 1. S. 1897 Ulvilassl. Kuulunut 
vuodesta 1916 lähtien T oejocn 5OS.-
dem. nuoriSO-Os.1stocn ja sen kau lL1 
puolueeseen. Otti kumOllsltlisleluu n 
05.1a taistellen punaisen kaartin I1IU-

kana rintamilla. Kuoli Tnllllllisaa-

rell v<lllkileirillii 17. 8. 191 8. 



R e posaarelta kansal a issod a n 
uhriksi sortuneet 

työläiset. 

Väinö Vilhrlm Anolill, vii laaja, 
~Y l1l y nyt 22. 1. 1889 Reposaarella. 
Kuu lunut vuodesta 1911· lähtien 
sos.·dcm. puolueeseen Reposaaren 
5.,ha· ja Lautatarhanlyöläisten ammat· 
tiosaston kaulta toimien m. m. osas. 
tons..'1 kanlom iehena. Vahtipäällik-
könä Reposaarella kansalaissodan 
aikana. Kuoli 16. 8. 19 18 jättäen 
jälkeensä \'aimon ja yhden lapsen. 
- Toveripiirissåån pidetty, inno-
kas puoluetoveri. 

V. V. Anolin 

Frans Oskar Karlsson, sekatyömies. syntynyt 1879. Soti-
laana rintamalla. Kuoli nälkään 7. 7. 19 18 Riihimäen 
vankileiri llä. 

johan A. Mtikdä, sahanlyömies. Kuoli Riihimäen vall-
kileirillå eJok. 1918. Oli Reposaaren 5.,ha- ja Laut.1larha-
a. o:n jäsen. Puolueeseen liillyn ~'t 191 7. Otti vallanku-
moukseen osaa punaisen kOlariin sotilaana. 

" 
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O. A. Eriksson 

Y. M. Brandu 

J. B. Männistii 

KUMOUSTAISTELUUN 

Oskar AlIshdm ErikssoII, sala-
rnalyOläinctl, syntynyt 20. 2. I SS6 
j\Icrikarvialla. Kuulunut vuodesta 
19 14 Repos.1aren s.1Iamatyötilis!ell 
ammattiosasloon 
ollen 0$.1510115.' 

jtt puol ueeseen, 
hl1 vitoimikunnaS'<;'1 . 

Punaisen kaartin 1l1uk:H1a rinl:lmil1a. 
Kuoli kolonaan 14. 8. 19\ S. heli 
vankil ei riItä kotiin päästyään. Jätti 
jälkeensä vai mon kahden lapsen kera. 

Y'lO- Marlialis Brondl'r, seka-
työmies, syntynyt 26. 9. 1892 Repo-
s.1arella. Uittyi puolueeseen 1910 
Reposaaren Saha- ja Laula1.1rhall-
työläisten a. 0:11 kanIta, ollen RCI>O-
saaren 5Os.-dem. nuoriso-osaslon 
perustajia ja innokkaim pia jäsenia, 
kuuluen osaston johtokuntaan toi-
mien rahastonh oitajana ~'. m. tehlä-
vissii. Kuului viimeksi I-Iclsingin 
sekatyövåen amrnattiosastoon. Rin-
tamasotilaana mukana kurnoustaiste-
lussa saaden surmausa Lahden tais-
telussa 24.4 . 191 8. - Innokas ja 
toi minlatarmoillen mies, suo ra ja 
tyyni luonne. 

Johan Brullo Mällllistö, työmies, 
sy ntynyt 19.4.1894 Reposaarella. 
Taisteli ri nt.1111asotilaana punaisten 
puolella ja katosi Nool'markun tais-
telussa maalisk uulla 191 8 tielämät-
töm iin . 
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/(alle Alwnpiiä, s:l.hantyö1l1ies, 
syntynyt 4. 8. : 87 1 I-Ia rjavallass:l. 
Kunlunut vuodesta 1914 Repos.1a-
rell tyfwiiellyhdistyk!'l'ell ja sen k.1uUa • puo lueeseen o]lel1 viimcksi jäsenellä 
Rcpt>S.1aren S.1ha- ja L1ut.1larh:1Il-
työntekijiiin .1\11I11.1ttiosasloss,1. Rin-
lall1.150li laan.1 otti osaa klltl1ollslais-
teluun. Kuoli Riihim!ien wmkilei-
ril1fl 4 8. 1918 jiittäen jälkeensä v.1i-
lIl on neljän L1Psen kera. 

Toivo Leonard GustafssolI, sa-
hantyö1I1ies, syn tynyt 1884 POriS. ... 1. 
Kuulunut vuodesta 1910 lähtien 
Reposaaren Saha- ja Lautatarhan-
työläisten a1ll111.111i053'!;loon toimien 
jilsenena osastonsa johlokunnass.1 y. 
111. luotlamustoimissa. Rintamasoti_ 
laana otti osaa kumoustaisteluun. 
Kuoli nälkään Tammisaaren vanki -
leirillä 26. S. 1918 jiilläen jälkeensä 
vaimon yhden lapsen kera. - Siivo 
ja innokas puoluetoveri. 

Ernst Gaslaf Grönholm, sahan-
työmies, syntynyl 3.4. 1875 Ahlai-
sissa: Kuului Reposa.1ren S.1ha- ja 
Lautalarhan työläisten ammattiosas-
toon ja puolueeseen vllodest.1 1912 
lähtien. Punaisen kaartin mukana 
ril1lamill.1. Murhattiin Ahlaisiss.1 
13. 3. 1919. jåi jälkeen vaimo 
~'hden lapsen kera. 

T. L OUSla rSSOI1 

E. G. Orönholm 
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J. O. Friman 

J. A. H,irrna 

1::. A. liUos 

juho Oskar Frimall, työmies, 
syntynyt 9. 7. 1887 Reposaarella. 
Kuulunut \·uodesla 1908 låhlien 
Reposaaren Saha- ja L1.utatarhantyö_ 
1äisten ammattiosaston kaulla puolfl-
eeseen. Kuului Repos.1.aren 1. y:n 
soitlokunlaan. SuoriUi vahlipalvl" 
lusta kansalaissodan aikana. Kuoli 
Tammisaaren v311kileirillä 20. 7.1918. 

johall Aksd HämIIi, s.'ltamalyö-
mies, syntynyt II.~. 1887 Koke-
mäellä. Liittyi 1917 Repos. ..... 1.ren 
satamatyöläisten anl1nat tios.1.stoon ja 
sen kautla puolueeseen. Punaisen 
kaarlill sotilaana rintå1l1al1a. Am-
muttiin Kokemäellä ilman tulk;nlo.1 
ja tuomiota 18.4.1918. - Kelrn 
työläinen. 

Emil A/jofls LiHas, sahan työmies, 
syntynyt 22. 12. 1877 Kristiina$ a. 
Kuulunut \' uode~ta 1907 lähtien 
Reposaaren työväenyhdistyksen kaut-
la puolueeseen, kuuluen sahalaisten 
ammattiosastoon. Punaisen kaartin 
mukana taisteli rintamilla. Kuoli 
29. 7. 191~ jättäen jlllkeens.'i vai-
mon yhden lapsen kera. - Hilpeä 
ja lovcrillincn luonne. 

Teodor Ousla} Oranholm, satama-
lyömies, syntynyt 1902. Oli pu-
naisessa kaartissa apulaispoikana. 
Kuoli nälkään Tammisaaren vanki-
leirillä 19. 7. 1918. 
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Clmrks Oeorg Höglulld, työ-
mies, sYIII}'ny! 30.3. 1896 Reposaa-
rclla. Liitlyi 1915 Rauman työ-
VlicTI)l'hdislyksccn ja Saha- ja Lau· 
tatarhantyöliisten osastoon. Olli osaa 
kUIllOllstaisteluun toimicn punaisen 
kaartin lenlävässä osastossa. Joutui 
Tanskassa \'angiksi urkkijain kautL1 
ja sai surmansa lokakuussa 1919. 
_ Seikkailunhaluinen ja prloton 
nuorukainen. 

Karl jakobSSQn, koneen hoitaja, 
syntynyt Porissa 187 1. KuulullIlI 
vuodesta 1910 lähticn puoluccsecn 
Porin Rauta- ja Mclallityölltckijäin 
aIlImattiosaston kautta. Otti OS.1:' 
kllmOllstaislcluun punaisen kaartin 
riwiss;l rintamalla. Kuoli nälkään 
Talllrnis.1afCn vankilcirillä 10.7.1918. 
Jai jälkecn kaksi lasta. - Hyvä 
h,t,"ä ja perheensä huoltajana, pidet-
ty to\'cripiiriss.iän. 

Ivar jakomaa, lämmittäjä, syn-
l)' n)'1 1884, Porissa. Liittynyt 1909 
Porin I}'öväcllyhdislykscn klllll1a 
PUOhlc<''SCCI1, kuulucn viimeksi Hepo-
s<tarc1 la s.1halaistclI a11lll1altiosasloon. 
RinL1rnilla punaiscn kaartin mukana. 
Kuoli nälkään Lahden vankileirillä 
30. 10. 191 8 jättäen jälkeensä vai-
mon kolmcn alaikäisen lapsen kera. 
l"i yvä perheen isä ja kunnon puo-
luetoveri. 

"9 ---

. c. (j. I ~ uglund 

K. Jakobsson 

1. )akoma<l 
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S. Jakomaa 

K. E .. Josefsson 

L- J. Kjällberg 

KUMOUSTAISTELUUfo, 

Sifler jakomaa, lämmittäjä. syn· 
tynyt 30. I Q. 1882 Porissa. Liit-
tyi 1909 Porin työväenyhdistyksen 
kautta puolueeseen kuuluen viimeksi 
Reposaaren Saha- ja Laut,atarhall-
työläisten 3mmalliosasloon. Pu nai-
sen kaartin mukana rintamilla. Kuoli 
nälkään 3.7. 19 18 I-I ärnecnlinnan 
vankileiri llä jäl1.'icn jälkeensä vai lIIolI 
kolmen alaikäisen lapsen kera. -
O li hyvä perheenisä. Nautti toveri· 
piirinsä luottam usta täyttäen tunnol· 
lisesti tehtävänsä. 

Karl Edl';" josrjssofl, merimies, 
s}' lltynyl 13. 4. 1874 Reposaarella. 
Liitlynyl 19 15 puoluccscen Repo-
s,1arCII Saha- ja Laulalarhan työlii. is-
len arl1111attiOSlst0l1 kautta. 0tti 
kumouslaisleluun osaa punaisen kaar-
tin Illukana rintamilla. Kuoli Tam-
misaaren vankileirillä 22. 7. 19 18 
jättäen jälkeens."\ va;mol1 kolmcn 
lapsen kera. - Vakavaluonto;ncn. 
paljon kokenut puolueto\"eri. 

Wild Joltall KiällbeTJ!, kim.'5-
mies. sy ntynyt 28. 12. 1895 Rcpo-
s.1ardla. Liittyi pllolm.'csccl1 RCj)o-
s.1arCll s.11:Hllalyöl. a. 0:11 kautta. Olli 
osaa kUlllousla;stcluun rintamaso!;-
I .. ana. Kuoli n1l1kääu Lahden van-
kilcirilla 17. S. 19 18 j:itl:lcnjfllkccll-
sä vaimon kahden lapsen kera. -
f\unnon toveri ja hyvä perheen isä. 
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lsak Aleksander I(aumbök, sala-
matyöläinen, syntynyt 16. 12. 1886 
Pomarkussa. Liitlyi puolueeseen 
1911 Reposaaren saf.1matyöläisten 
anllnaUiosaslon kautta. Toimi kan-
salaissodan aikana plutoonan pääl-
likkönä punaisessa kaartissa. Kuoli 
nälkään Tammisaaren vankileirillä 
2\. 6. 1918. Jäi jälkeen vaimo ja 
yksi poika. - Hilpeäluonteinen, pal-
jon pidetty puoluetoveri. 

j ohan Hjalmar Lindström, sa-
hantyömies, syntynyt 2. 1. 1886 Ah-
laisissa. Kuulunut vuodesta 1911 
sahalaisten ammalliosasloon toimien 
osastonsa lipunkantajana. Suoritti 
vahlipalvclusta kansalaissodan aikana. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä 7. 
7. 1918 jättäen jälkeensä vaimon ja 
kasvattitylt.'tren. - Tunnettiin sii-
vOlla ihmisenä ja kunnon puolue-
loverina. 

Nikollli Aleksallder MiikillCll, työ-
mies, sy ntynyt 1886 Merikarvialla. 
Kuului vuodesta 1915 puolueeseen 
Rcposaarl'11 työväenyhdistykscn ja 
Reposaaren salama -am mattiosasian 
kautta. Toimi rinlamasotilaana val-
Iankumoustaislcluss.1 ja kuoli Tant-
IIlisaarcn vankileitil1ä heinäkuussa 
I t) 18. Jälkccn jäi vaimo kahden 
lapsen kanssa. l"I iljaisena luonteena 
pys}'i syrjässä puoluetoiminnas(.1. 

• 

J. A. ~aurabök 

J. t lj. Lindström 

N. A. M1ikine\l 
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V. A. Kuusinen 

l'. T. Lehto 

J. J. Laine 

KUMOUSTAISTEl.UUN -
Viktor Alcksflfld{'r Kllllsil/eJ/, 111\'_ 

rimil'S, syntynyt 5. 2. 1892 Repo-
s.1arella. Liitlyi 1917 puolu('('scel1 ja 
RCpOs.1arell satamatyöläis!cn ammllt_ 
ttosastoon ollen tämän johlokllnnasS:1 
ja rahastonhoitajana. Punaisen kaar-
Iin sotilaana rintamilla. Kuoli näl-
kään 23. 7. 1918 lahden vanki-
leirillä. 

Urho Teodor LLhlo, sahanlyö-
mies. syntynyt 14. II. 1886 Ah-
laisissa. Kuulunut \'uodesta 1907 
lähtien Heposaaren Saha- ja Laut;t-
tarhantyöläisten ammattiosastoll kaut-
la puoluees~en ollen osasio lISiI ra. 
hastonhoitaja. Pllnaiscss.1 kaartissa 
vah lipalveluksessa. Kuoli 15. 5. 
191 8 Tammisaaren vanki leirillä jät. 
tiien jälkeens.'i vaimon kolmen lal)' 
sen kera. - Vakavaluontcincn puo-
luetoveri. 

jo/um jakob Laine, sahantyö-
mies, syntynyt v. [860 Ahlaisissa. 
Kuulunut vuodesta 1914 RepoS<la-
ren työväenyhdistykscn ja myöhem-
min Repos.1aren saha· ja laulalarha-
ammattiosaston kaulla puolueeSCt'll. 
Palveli rinlamasolilaana pUl1aisi~1 

joukoissa ja kuoli nälkään Tammi-
saaren vankileiriltä 21. 7. t91 8. Jäl-
keen jäi vaimo ja kolhle lasta. /-lil-
jainen luonne, ei harrastanut poliit-
tisia kysymyksiä, 
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jo/um Eli/iI Laillr, satall1atyö-
miL-s, synty nyt 25. 12. 1881 P)'hassa-
r.mnaSS<1. Liittyi 1907 I{cposaaren 
Sata matyön teki jäi n am mattiosastoon 
ja scn kaUli.1 puolueeseen toimicn 
uscissa osastonsa IlIotlamustoimissa 
kulclI sihtttrinä v. 1909, pu heen-
johtajana w. 1910- 11 y. 111. PltI-
toollanpää11ikkönå punaisessa k.1ar-
tissa. Ammuttiin 13. 4. 1918 
RCI)()s'1arella ilman tutkintoa ja tuo-
miota. Jäi jälkeen vaimo ja neljä 
I<lst<l. 

Viiinö ViljaIlI Laille, sekatyö-
mies, sy ntynyt 1893 , Reposaarclla. 
Liittyi v. 19 16 I{cpoS<1aren Iyö\äen-
yhdistykscn kau lla puoluccSCl'n, kuu-
luen myöhemmin Rcposaarcn saha-
ja lautalarha-aml11attiosasloon. Toi-
Ini rinlamasolilaana vaJ lankul11ouk-
:.en aikana ja kuoli HämCl'nlinnan 
vankilciril1ä I I. 7. 1918. Vakava 
ja hiljainen luonteeltaan. 

jollall Oskar Laalt.solll!lI, sahan-
lyömit'S, sYIII)'lIyl 1897 Reposaa-
rella. Kuulullut Vuodl'Sta 1915 saak-
ka puoluCt."'SCen eusin Reposaarcn 
työväenyhdistyksen ja myöhcmmin 
Reposaaren la 11 tala rha-ailllllattiosas--
lon kaulla. Toimi rinlamasOlilaana 
vallankumouksen aikana ja kuoli nal-
kakuoleman uhrina I-Iämeelllinnan 
V311kilciri1l tl. Iloinen, hilpeä toveri. 
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J. E. Laine 

V. V. Laine 

J. Q. Laaksonen 
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A. S. Rosenqdst 

K. K. Lammi 

,. E. Lammi 

KUMOUSTAISTELUUA 
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Aaron Si/tstll$ ROSCflqvisl, seka-
työmies, syntynyt 1. 8. 1880 Po-
rissa. Liittyi puolueeseen 1910 Re-
posaaren sekalyöliiisten ammatti· 
osaston kaulta. Kuului vallanku-
mousaikal1.1 rajavartiostoon. Sorlui 
nälkäkuoleman uhrina Lappeenran-
nan vankileirillä 29. 5. 1918. Jäl -
keen jäi vaimo kahden lapsen kanss.1. 

Kustaa KOItmd Lammi, salama-
työmies, sy ntynyt 5. 2. 1874. Kuu-
lui puolueeseen vuodesta 1905 läh· 
tien Reposaarcn Sahalaisten- ja 
vii meksi satamalyöläislen ammatti-
'OSaston kautta ollen viimemainitun 
osaston johtokunnassa. Koko kansa-
laissodan aiao oli töissäMänlyluodolla. 
Kuoli nälkään Tanlmisaaren vanki-
leirillä 7.7. 191 8 jättäen jälkeen!)<! 
vaimon kolmen lapsen kera.-
Toveriensa keskuudessa paljon pi-
detty aikflflnsa scura.1Va puolue-
toveri. 

joltn" E. LAmmi, satamatyöl11ies. 
syntynyt 18. 6. 1867. Merikarvialla. 
Kuulunut vuodesta 1910 saakka Re· 
l>OSflaren työväenyhdistykscn kaulL.1. 
puolueeseen. Rinlamasotilaana pu· 
naisten joukoissa. Sortui niilkäkuo-
leman uhrina Riihimäen vankilei-
rillä 20. 6. 191 8. Jälkeen jäi va i-
1110. Siivo ja hiljainen lyönraataja. 
Luotettava toveri. 
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Niilo Edvin Lindroos, merimies, 
syntynyt 5. 2. 1890 Ahlaisissa. Liit-
tyi v. 1912 Reposaaren saha- ja lau-
tatarha.alllmattiosastoon sekä myö· 
hemmin Reposaaren merimies- ja 
lätl1mittäjä.alTlmalliosastoon, ja näi· 
den kautta puolueeseen. Toimi vai· 
lankumouksen aikana rintamasoti· 
liIaana ja sortui nälkään ja kurjuu. 
teen Riihimäen vankileirillä. Kun. 
non t'overi. 

johan Nllrlllirollla, sahantyömies, 
syntynyt 15. 1. 1889 Ahlaisissa. 
Kuului vuodesta 1914 puolueeseen 
Reposaaren työväenyhd istyksen ja 
Reposaaren saha· ja la utatarha·am· 
mattiosaston kautta, toimien ammat· 
tiosastonsa johtokunnan jäsenenä ja 
nuoriso-osaston varapuheenjohta. 
jana. Murhattiin tutkimalla ja luo· 
lTIiolla Reposaarella 13.4.1918. Jäl-
keen jäi vaimo ja lapsi. I-J yvä per. 
heenisil, suositiu toveri. Täytti puo· 
luccn luottamustehtävät tunnollisesti. 

ElIlil Rosellberg, työmies, sy n· 
tYII}'! 19. 11. 1886 Reposaarella. 
Kuulullut Reposaaren Sahalaislcn 
atl1111auiosastoon vuodesta 191 3 ja 
:;en kautta puolueeseen. Otti kUIllOus, 
taisteluun osaa punaisen kaartin so-
tilaana. Kuoli I-Iamccnlinnan vall· 
kilcirillä 29. 6. 1918. Jäi jälkeen 
yail\1o ja yksi poika. 
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N. E. Lindroos 

j. Nurrniranla 

F-. Rosenberg 
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f. F. Leino 

A. E. R\1oho 

I L J. Sundiors 

KUMOUSTAISTELUUN 

Fmfls Frcdn'k Leino, sahanlyö. 
mies, sy ntynyt v. 1880 Ahlaisissa. 
Kuulunut vuodesta 1913 Reposaa-
ren työväenyhdistykscn ja .Repo-
saaren 5.1ha- ja laulatarha-ammatti. 
osaston kaulla puolueeseen. Vallan-
kumou5.1.ikal1a toimi rintalIIasotilaana. 
Kuoli nälkää n Tammisaaren vanki-
leirillä 24. 7. 1918. Jälkeen jäi 
vaimo jil kolme lasta. Seurasi in-
nokkaasti köyhälistön vapaustaistelua. 

Aksel Emil Ruoho, sahanlyö-
mies, sy ntynyt 1. 7. 1880 Poris~a. 

Kuulunut vuodesta· 1905 lähtien 
puolueescn RCI)OSaarcn työviicnyh-
di~tykscn kautta kuuluen Sahalais-
len anUllattiosasloon. Toimi osas-
10m;.' johlokunnass.1 y.II1.luottamus-
toimissa. Murhattiin Ahlaisissa 13. 
3. 1918. Jäi jälkeen vaimo ia kaksi 
lasta. Luonteeltaan lciHis.'i, 
innokas [>uoluemies. 

Hugo joltmllles Slllldjors, sahan-
työmies, syntynyt 3. 1, 1886 I ~cpu

S<larclla. Kuu lunut vuodesta 1911 
l~cl)QS<laren Iyöväenyhd 'stykscn kaul-
ta puolucesccn kuuluen I{eposaarcn 
Saha- ja Lautatarhan työläisten am-
rnalliosasloon. Otti rinlamasotilaana 
osaa kumoustaistc1uun. Kuoli I-Iä-
rneenlinnan vanki leirillä 26. 6. 191 S 
jättäen jälkeensä vaimon kolmen 
lapsen kera, 



SORTUNElDEN MUISTO -
KIIstaa Verner Suominen, saha:t-

työmies, syntynyt 20. 10 1889 Ik 
posaarella. Kuulunut vuodesta 1910 
låhtien puol ueeseen, RepOS<la1"ell työ-
viienyl1<tistykscell ja Sahalai stell .1111-
l11allio'>.1sI001l. Suoritti kanS<lI.1isso-
dan aikana vahtipalvelusta. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillå 27. 6. 
191 8. Jäi jälktcl1 vaimo. 

joltan Solallder, sahantyömies, 
syntynyt 1879 Reposaarella. Kuu -
lunut vuodesta 1907 puolueeseen 
R~posaaren työväenyhdistyksen ka ut-
la kuuluen viimeksi rniliisien al1l~ 

maIliosasiaon. Useita kertoja yh-
distyksen ja amm<lUiosastonS3. joh-
tokunnissa. Toimi kansalaissodan 
aikana miliisina Mäntyluodolla. Kuoli 
nll.lkään Lappeenrannan vankileirillå 
JO. 6. 19 18 jättäen jälkeensä va i-
mon ja kaksi poikaa. - HarkiBe-
va ja larmokasluonteinen puolue-
tove ri. 

Frans Stenroos, satamalyöm ies, 
sy ntynyt 17. II. 1885 Reposaarella. 
Liitlyi 1917 Reposaaren satamalyo-
läisten ammattiosasioon ja sen kaulla 
puolueeseen. Otti osaa kumous-
taisteluun punaisen kaartin lIlukana 
rintamilla. Kuoli nälkään Tammi-
saaren \'ankileiri11ä 24. 7. 1918. -
Silvo nuorukainen, vanhan äitins;1 
ainoa tuki. 
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K. A. Palenius 

KUMOUSTAfSTELUUN 

Karl A. Pak"ifls, s.1Ianmlyömles, 
syntynyt 22. 7. 1877 Tampereella. 
Kuului puolueeseen vuodesta 1906 
Rcposaarcll la ival1läyltäjäin ja I'lIf. 
kaiain ammattiOs.1stoTl kaulla. Oli 
ammattiosaslonsa johtokunnan jascn 
ja lyhyehkön ajan myös puheen-
johtaja. Vallanku11lQusaikana toimi 
HeposaarclI, Mälllylnodoll ja Lalll-
pa1uodon punaisten joukkojen pi1äl. 
likköllä. Ammuttiin hcllunlai-aatlo-

na 1918 Viipurissa tutkimatta ja tuomiotla. Jälkeen jäi vaimo 
kuuden lapsen kanssa. Hyvå ja hellä perheensä huoH3ja, 
toveri na rehellinen, toimelias ja iloinen. 

A. V. Lindberg 

vaimo ja kolme 
ja avulias toveri. 

Af/toll Vili/dm Lindberg, postel. 
jooni, syntynyt 6. 1. 1892 Aillai· 
sissa. Liittyi v. 19 17 Reposaaren 
SOS.-dcm. nuoriso-osastoon ja sen 
kautta puolueeseen. Vallankumous-
aikana kuului paikalliseen Punaisccn 
ristiin, samalla kuitenkin hoitaen pos-
teljoonitointaan. Väärän ilmimian-
non perustL-ella murhasivat valkoi. 
set hänet hyvin raa'alla lavalla Rc· 
posaarella 12. 4. 1918. Jälkeen jäi 

lasta. Hellä perheen isä, sovinnollinen 

Viktor jokinen, sahantyömies, syntynyt Merikarvialla. 
Vuodesta 1911 kuulunut puolueeseen ja ammattiosasloonsa. 
Rintamilla punaisen kaartin nVClssa. Kuoli Riihimäen 
vankileirillä nälän ja kuumeen murtamana 28. 6. 1918 jät. 
täen jälkeens.'i. vaimon ja neljä lasta. - Luonteeltaan hil· 
jainen, jäykkä työväenliikkeen mies. 



J. E. R.,sNlgrefl, satamatyöl1lies, 
sy ntynyt 26. 1. 1870 j'>orissa. Liit-
tynyt 1905 puolueeseen Porin Iyö-
viienyhdistyksen kaulla kuuluen vii-

-mek~i Repos,1arcn s,1talllalyflliiisten 
:lIl1l11altios.1sloon. Toimi koko puo-
IIl~saoloaika ll s..1 järjestöjen johla-
ku n n iss.1 y.l11. luo tla11l ustoi m iSS,1. 
Kans,1laissOOan aikana loimi milii-
sin;1 . Kuoli nälkään I~iihillläen va n-
kilcirillii 9. 9. 191 8. Jäi jälkeen vai-
nIo yhden al:likiiisen lapsen kera. 
senä, t}'öteliås j:l innokas puolucmiehellå. 

Viktor Arvid SaimilIeII, sa han-
työmies, syntynyt 21. 12. 1877 Ah-
laisissa. Kuulunut vuodesta 1913 
puolueeseen ' I~eposaaren työväen-
yhdistl ksen kautta kuuluen vii mcksi 
Sahalaislen osastoon. Rintamamie-
henä pUl;aiscll kaartin mukana ku-
mo ustaisielussa. Kuoli niilkään Tam-
mis.1afen v3. nkileirillä 2 1. 6. 19 18 
jättäen jälkeensä vai mo n neljii n lap-
sen kera. 

J. E. l-1:os.!l1l,'TCn 

Kunnollinen ih111i-

V. A. Salminen 

Paavo An/on 1505010, 
Reposaarella. Liittyi 191 6 
kaartin mukana rintamalla. 

sahantyöm ics, syntynyt 1902 
3m1l1attiosasloonsa. 
Kuoli Ta1l1mis,.1aren 

rillä 3 1. 7.1918. 

Punaisen 
vankilei-

Nermall Rikhard Ves/erifllld, sahantyöm ics. Puoluee-
sccn liittynyt 1917 RcpoS3aren työväcnyhdistyksen kautta 
kuuluen Sahalaisten .1. o :n. Vallankumoukseen otti Os,1a 
punaiscn kaartin sotilaana. Kuoli ·30. 7. 1918 Riihimäen 
vankilcirill:1 jfllläclI jfll kccnsä perheen. 
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K. O. S3nt:men 

V. A. Solander 

D. Toivonen 

KUMOUSTAISTELUUA 

I(arl Oslror SantoneH, sahanl)'6-
mies, syntynyt II. S. 1897 Repo-
saarella. V. 191 S liittynyt puolu-
eeseen Reposaaren Sahalaistcn am -
mattiosaston kautta. Taisteli punai. 
sen kaartin mukana rintamilla haa-
voittu~n vaikeasti AhlaislCI1 rinta· 
malla helmikuulla 1918. Kuo li T:lIn. 
misaaren vankileirillä 15. S. 191 8. 
- Hilpeä ja reipas nuorukainen. 

Viiillö Arvid SolOIIder, s.1111111-

työmies, s}'l1lynyl 13. 1. I SS7 Re-
pos.1arclla. Kuului vuodesta 1910 
lähtien Reposaaren työväenyhdistyk_ 
sen kautta puolueeseen kuuluen $., . 
halaisten amlllattiosastoon. Hinta-
mamiehenä punaisessa kaarliss.1. 
Kuoli Tammisaaren vaukileirillä S. 
S. 191 8 jätl1ien jälkeensii vaimon ja 
nel jä ala ikäistä lasia. - Rehti puo-
luetoveri. 

DtlL'id ToivoIIeII, sahantrömics, 
syntynyt 1. 3. 1870 Poh-ijilrvcll;i. 
Liittynyt puolueeseen 1907 Muolan 
työväenyhdistyksen kautta kuuluen 
viimeksi Reposaaren Sahalaislcn am-
mattiosasloon. Suoritti vahlipalve-
lusta kansalaissodan kestäessä. Kuoli 
Riihimäen vankilei rii lä 23. 7. 19 18 
jättäen jälkeens.'i vaimon ja viisi 
lasia. - Rehellinen ja jflykkii puo-
luetovcri. 



SORTf/NEIDEN MUISTO 

Aksel Anno Vallin, sahantyö-
mies, synt~' n yt 1899 Reposaa rella. 
Kuu lunut puolueeseen vuodesta 1916 
lähtien Reposaaren Saha- ja Laula-
tarhantyOläisten ammattiosaston kaut-
ta. Ei ollut kansalaissodan ai kana 
paikkakunnalla. Sai surmania. Hel-
singin pitäjässä valkoisten räjäyt-
täessä erään rakennuksen maalis-
ku ulla 1918. 

Oskar Anton Vallin, sahantyö-
mies, syntynyt 1863 Porissa. Liit-
tyi sos.-del11. puolueeseen 1904 ollen 
yksi Reposaaren tyOvlenyhdistyksen 
perusta jia kuuluen sahalaisten am-
llIattiosastoon. Käyteni fn useissa 
llloltamustoirnissa m. m. yhdistyksen 
ja osastonsa johtokllnnissa. Suoritti 
"ahti palvelusta kUllloustaistelun kes-
täessä. Kuoli nälkään Suomenlin-
nassa 10.9. 191 8. Jäi jälkeen vai-
mo viiden lapsen kera. - Innok· 
kaimpia työväen. ja raittiusliikkeen 
csi taistel i joita paik kaku n na llaan. 

Frans Henrik VilJ,riiiluolo, sa-
hantyömies. syntynyt 2. 7. 1898 
Reposaarella. Liittyi 19 16 puoluee-
$t'Cn Reposaaren s,1 halaiste ll atmnai-
tiosaslon kautta. Rintamilla taiste-
lu issa kans.1laissoda n kestäessä. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillä 7. 7. 
191 R. 
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V. S. Uttcr 

KUMOUSTAISTELUUN 

Viktor Sigfrid Ufter, sahantyö. 
mies, s)'ntynyt 8. 7. 1898 Reposa.1. 
rella. Liittyi 1917 Reposaartn I)'p. 
vllenyhdistyksen kautta puolueeseen 
kuuluen Sahalaisten 3111l11attiosaslool1. 
Otti osaa kumoustaisteluun punai. 
sen kaartin mukana rintamalla. Kuoli 
nAIkUn Riihimäen vankileirillä 20. 
8. 1918. 

Fredrik Viktor Vesterlwld, I}'Ö-

mies, sy ntynyt 15. 3. 1863 Ahlai-
sissa. Liittyi 1917 Reposaarella 5.1-
halaisten arnmaltiosastoon ja sen 
kautta puolueeseen. Oli pUllaisen 
kaartin hevoslIliehenä kumouslaiste· 
lun aikana. Kuoli 29.7.1918 jäl-
täen jälkeensä vaimon seitsemän lap-
sen kera. 

Alfred F. Vesterlwul, salamatyö. 
mies, syntynyt 1872 Ahlaisiss.1. Liit-

F. V. Vesterlund Iyi 1901 Reposaaren tröväenyhdis-
tyksen kautta puolueeseen kuuluen 

Satall1atyöläislen ammattiosastoon. Kuului sekä työväenyh. 
distyksen et\ä alllmattiosaslonsa johtokuntiin ollen samalla 
osastonsa puheenjohtajana useita vuosia. Reposaaren punai. 
sen kaanin toisen komppanian päällikkö. Ammuttiin hei· 
luntaiaattona 1918 Viipurissa ilman tuomiota. Jäi jälkeen 
vaimo ja kolme lasia. - Oli paikkakunnan työväenliikkeen 
johtavimpia miehiä, kaikkiin tehtäviin altis, ollen tu. 111. 

S. Kuljetustyöntekijåin liilQn perustajia. 
Altstl OUllnar Sjöblom, työmies, syntynyt 1. 3.190 1 

Sidebysså. Rintamilla punaisen kaan;n mukana. Kuoli 
Tamm;s.1arcn \'ankileiril1ä kesakllulla 1 <) 18. 
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Sigfrid Euranen, sekatyömies, sy ntynyt 1877. Liittyi 
Reposaaren satamatyölåisttn a. o:n 1917. RintamaSOlilaana 
kUlIlouslaistelussa. Kadonn ut tietymältölIlii n Urjalass'l huhti-
kuulla _ 191 8. Jäi jälkeen vaimo kolmen lapsen kera. 

johall Fredrik ISllItssOIl, sahantYOmies, s)'ntynyt 1899 
Reposaarella. Liittyi 1917 Reposaaren Saha- ja Lautalarhan-
työläisten alll mattiosastoon ja puolueeseen. Otti osaa ku-
moustaisteluun punaisen kaartin mukana rintamilla. Katosi 
'äljeltömiin Riihimäen taistelussa 23.4.1918. 

Onlli Aleksallder johansson, kirvesmies, syntynyt 2 1.6. 
1886. Kuulunut v:sla 1910 lähtien Reposaaren Sahalais-
len ammaUiosasloon. Suoritti vahtipal\'elusla kansalaisso_ 
dan aikana. Kuoli Tammisaaren vankileirillä 9. 7. 191 8. 

Kustaa Koski, valaja. Punaisenkaartin mukana rinla-
milla. Kuoli nälkään Riihimäen \'ankileirillä kes.'\lIä 19 18. 

Kristian Lintula, sahantyömies, syntynyt 1867 Nakki-
lassa. Kuului v:sla 19 t3 ammattiosastoonsa. Rintamasoli-
la,tna otti osaa knmoustaisteluun. Kuoli Riihimäen vanki-
leirillä 7. 9. 19 18 jättäen jiilkeens.'\ vaimon viiden lapsen 
kera. 

110 Lindholm, kalastajan poika Tahkoluodosta. Tiety-
mättömiin kadonnut Riihimåen taistelussa 191 8. 

jaakko johannes Nl!I'ala, sahantyöm ies. sy ntynyt 23. 2. 
1879 Kauhajoella. Kuulunut puolueeseen sen perusta mi-
sesta ~aakka Repc~aar(n t~' O \'å( nyhdistyksen ja Reposaaren 
saha· ja lautaiarha-alllmaltiosastOI1 kautta. Vahtisotilaana 
\'al1anklllllollksen aikana. Kuoli nälkään Tammisaaren van-
kileiril1ä 17. 7. 1918. Jälkeen jäi vaimo yhdeksän lapsen 
kanssa. Sii vo ja järkähllhnätön puolueen elutaistelija paik. 
kakunnalla. 

Charl~ l.conder SjOblom, työmies. syntynyt 15.3.1899 
Reposaarella. Rintamilla punaisen kaartin mukana. Kuoli 
Tammis..1aren vankileirillä 3. 8. 191 8. 
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Uno Isak Oras, sahantyömies, syntynyt 23. 8. 1881 
Porissa. Kuului vuodesta 1906 .Reposaar~n työ\'äenyh. 
d istykscn kautla puolueeseen. Toimi useita vuosi" Repo. 
saaren saha· ja lautatarha·arnmaltiosastoll joh tokunnan jiisc. 
nenä ollen myös edustajana tiittokokouksissa. VallankullloUs.1i-
kana ryhtyi miliisiksi ja ammuttiin Yyterin metsässä 20. 3. 
19 18. jälkeen jäi vaimo ja neljä lasta. Innokas puolue-
ihminen. Harrasti myöskin näytelmätaiteen kehittämislii työ. 
väen piireissä, toimien paljon sen hyväksi. 

Anders Selim Lindroos, sahanlyöm ie!', syntynyt v. 1897 
Ahlaisissa. Kuului puolueeseen vuodesta 1915 Reposaaren 
työväeny hdistyksen ja Reposaaren saha- ja lautatarha-am _ 
1I1attiosaston kautta. Toimi rintamasotilaana \·allankumous-
taistelussa ja kuoli näl kään Tamm isaaren vankileirillii 4. 8. 
1918. jälkeen jäi vaimo kolmen lapsen kanSs.1. Luo nteel-
taan iloinen, seuraten innokkaasti järjestötoimil)taa. 

Arvo Mäkilll'll, työmies, syntynyt v. 1884 [)omarkUs.",' . 
Kuului vuodesta 1915 lähtien puolueeseen Reposaaren työ-
väenyhd istyksen ja Reposaaren saha- ja lautatarha-ammatli-
osaston kautta. Taisteli rintamasotilaalla punaisten puolella 
ja kuoli nälkään Riihimäen vankileiril lä. jålkeen jäi kolme 
orpoa lasta. 

Karl Nestor Lehto, sata'matyömies, syntynyt 9. 8. 1890 
Kullaalla. Liitlyi v. 1917 Reposaarel11aivamäytläjäin ja -pur-
k"jain anlmatliosastoon ja sen kanIta puol ueeseen. Toimi 
ril1tamasOlilaana vallankumouksen aikana ja kl\oli nälkään 
Tamlllisauen vankileirillä 9. 8. 1918. Jälkeen jit i va imo 
j:l 1:ipsi. Kunnon työtoveri ja h)'vä perheen is.'"i. 

Flrrfrik August Laine, s.1 tamatyömies synt)'tl~·t v. 1883. 
Liittyi v. 1917 ~eposaaren lai vantäytläjäin ja -purkajain 
ammattiosastoon ja sen kautta puolueeseen. Toimi v:l1lan-
kUlllousaika!la rinlamasotilaana ja kuoli nälkään ja kurjuu-
teen l-lällleclllinnan vankil('irilJ;i. j:llkeell j;1i vaimo j:l lapsi. 
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A/frrd Nikolai Lahlinen, sahantyömie!>. syntynyt 1. 3 .. 
1882 KeurLlulla: Kuulunut vuodesta 1908 alkaen puolu~ 
ccseen Reposaaren työväenyhdistyksen ja myöhemmin Rc 
posaaren saha- ja lautatarha-ammattiosaston kautta, toimien 
Rcpoaaren tyMiienyhdistyksen sihteerinä ja muissakin 11101-
tamustoimissa. Vallanku11l0usaikana palvel i miliisinä. Kuoli 
Riihimäen vankileirillä jo aikaisemmin potcmaansa keuhko-
tautiin 15. 11. 1918. Innokas puoluerientoihiJl l osanottaja 
mikäli sairaudeltaan jaksoi. 

Arvo S. Lageroom, satamatyömics, syntynyt 26.10.1896 
Porissa. Liitlyi Reposaaren 1aivantäyltäjäin ja -purkajain 
ammattiosaslooll v. 19 17 ja sen kautta puolueeseen. Toimi 
punaisena rintamasotilaalla kansalaissodassa ja kuoli nälkään 
Suomenlinnassa 27.7. 1918. Jälkeen jäi vaimo ja yksi 
IllPSi. Kunnon työtoveri. 

Lallri Neslor Lnnne, Sfltamatyöläinen, syntynyt v. 190 I 
Reposaårella. Nuoru utensa vuoksi ei ehtinyt kuulua vielä 
mihinkääu ammat1iosastoon. Vallankumousaikana suoritti 
ellsin vahlipalvelusta ja myöhemmin palveli rintamasoti laa-
n<l. Kuoli nälän ja kurjuuden aiheuttamaan sairauteen Tam-
misaaren .vankileirillå 1918. 

Fredrik Vilhelm Pohjallirta, satarnatyömies, syntynyt 1880 
Ahlaisissa. Kuulunut puolueeseen vuodesta .1910 Repo-
saaren lah'anta:yttäjäin ' ja -purkajain ammattiosaston kautta. 
Osastonsa johtokunnan jäsenenä useita vuosia ja ' muissakin 
luottamustoill1iss;1. Otti ' osaa· kumoustaisteluun rintama'soti-
laana ja sai surmansa Virojoen taistelussa 2. 5.1918. Kun-
lion työtoveri. 

Frans Viklor Riisö, sahantyomies, sy ntynyt 19. 5. 1885 
Ahlaisissa. Liittyi 19 16 Reposaaren sahalaisten ammatti· 
osastoon. Punaisen kaartin mukana rintamilla. Kuoli 7.7. 
1918 Tam misaaren vankileiriltä jättäen jälkeensä vaimoll ja 
neljä lasta. 
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August Pursiainen, sahan työmies. syntynyt 1872 Maa-
ningalla. Kuului vuodesta 1911 puolueeseen R,eposaaren 
työväen yhdistyksen ja Reposa~ren saha· ja lautatarha-ammal-
tiosasloll kautta. Tiedustelijana punasten rintamaIIn vallan -
kumousai kana. Kuoli nälkään Lahden vankileirillä 24. 1 
1919. Jälkeen jäi kolme lasIa. Luonteeltaan hiuka n töy-
keä, multa uskollinen veh'ollisuuksiaan täyUämäan. 

Frans Viktor Reipas, satamalyömies, synt,yoyl 24. 12. 
1885 Kul laalla. Liittyi 1917 am l1lattiosasloonsa ollen osas-
ton sairaus- ja hautausapukassan toimikunnassa. Rintama-
sotilas. Kuoli nälkään Riihimäen v<lllki lciri llä 3. 8. 19 18 
jättäen jälkcensa vaimon neljän lapsen kera. 

Yrjö Edvin Solander, syntynyt 27.7 . 1898 Rcposaarcl la. 
f{il1lal1l3miehcnä kUTnoustaistel ussa. Kuoli Tammisaaren 
\'alJkileirilla 20. 7. 1918. 

Kalle Sllol1!illl'n, satamalyömies, syntynyt 1869 Porissa. 
Liittyn~1 1906 puolueeseen ja Reposaaren satamatyöntekijäin 
<Imn1attiosastoon, kuuluen m. m. ionkun aikaa osaston ioh-
lakunljan. Rintamasotila?na kumoustaistelussa. Kuoli näl· 
kään Tammisaaren vanki leirillä 12. 9. 191 S. Jäi jälkeen 
vaimo ja kasvattitytär. 

Heikki Setälä, satamalYön1ies. Kuului puolueeseen ja 
ammattiosastoonsa v:sla 1906 lähtien. Rint.3.nl31p iehenä 
punaisessa kaartissa. Kuoli nälkään Tammisaaren vankilej· 
rillä 19 18. Jäi jälkeen 'poika. 

KaNe Aleksander Sundelin, satamatyömies, syntynyt 1867 
Porissa. Kuului vuod esta 1905 lähtien Repasaaren satama· 
t}'öväen ammattiosastoon kuuluen joitakin aikoja osastonsa 
johtokuntaan. Punaisessa kaartissa kokin hommissa. K110li 
nälkään Riihimäen .vankileiril1ä 23.6. 191 8. Jäi jälkeen 
vaimo yhden pojan kera. Kunnollinen puoluetoveri. 
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Johall Viilaaja, sahan lyörnies, syntynyt 1884 Tcuvalla. 
Liittyi 1912 ammattiosastool1sa Reposaarella ja puolueeseen. 
Rintamarnichenä punaisen kaartin riveissä. Kuoli Tammi-
saären vankileirillä kesäkuu lla 1918. jäi jälkeen ~aimo ja 
yksi lapsi. 

~-:!:'j'.~" h-:!,<,. 



Eri näisten työväenjärjestöjen 
jäseniä. 

K. V, Lahtinen 

KatlJ'{o Veml'r LAhtinen, koneen-
käyttäjä, syntynyt 17. 11. 1888 Po-
rissa. Kuulunut vuodesta 1906 puo-
lueesee:1 ja Rauta- ja Metallityönleki-
jäin ammattiosasloon kuul uen vii-
meksi Rautatieläisliittoon ollen lii-
ton Porin osaston puheenjohtajana. 
Toimi vallankumouksen aikana val-
lankumousoikeuden puheenjohtajana 
Vanamossa. Kuoli Hämeenlinnan 
vankileirillä 21. 6. 19 18 jättäen jäi. 

keensä vaimon neljän lapsen kera. - Porissa ollessaan ei 
Lahtinen paljon järjestötoiminlaan osaaottanul, mutta loimi 
sensijaan innokkaasti työväen näyttämöharrastu~ten hyväksi 
paikkakunnalla. Oli Porin työväenyhdistyksen näylelmäseu-
ran etevimpiä näyttelijöitä toimien yhden näytäntökauden 
näyttämön johtajanakin. LuonteeHaan oli L. iloinen, hil~ä 
ja sellaisena paljon toveri piirissä pidetty. 
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OHo Paavali Raitio, muurari, 
syntynyt 24. 1. 1886 Harja\'allassa. 
Liittyi 1917 Porin nJUuranen am-
maltiosastoou ja sen kautta puoluee-
seen. Rintamasotilaana otti osaa 
kumoustaisteluun. Kuoli nälkään 
Tammisaaren vanki leirillä heinäkuun 
alkupäivinä 1918. Perheellinen. 

AflIo Oskar Bjöm, leipuri, syn-
tynyt 12. 10. 1890 Merikarvialla. 
Liittynyt puol ueeseen Merikarviall 
t. y:n kautta kuuluen ensiksi Porissa 
Leipu rien ammattiosastoon ja vii-
meksi Kauppa- ja liiketyöntekijäin 
osastoon. Merikarvialla ollessaan 
toimi useissa sikäläisen yhdistyksen 
luottamustoimissa. Kansalaissodan 
aikana Porin punaisen kaartin IIIUO-

nituskoll1iteass.1.. Ammuttiin Lal)-
peenra nnall vankileirillä 27.6.19 18. 
Jäi jälkeen vaimo ja yksi lapsi. -
Rehellinen ja vakavaluonteinen, kaik-
kien luottamusta nauttiva puolue-
toveri. 

MarHi Emil Niini, sekatyöläi-
nen, syntynyt 4. 9. 1900 Porissa. 
Kuulunut vuodesta 1915 lähtien 
Porin sos.-dem. nuoriso-osastoon ja 
sos.-dern. puolueeseen. Punaisen 
kaartin soittokunnassa ja sen muka-
na rintamilla. Kuoli Hämeenlinnan 
vankileirin sairaalassa espanjanlau-
tiin. - Reipas ja iloinen poika. 
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KUMOUSTAISTELUUN 
-~-_ .. ~~~~~ 

Ytjå Villtelm lindström, muu-
rari , synirnyt 5. 5. 1892 Tampe-
reella. Kuulunut vuodesta 1911 
lähtien puolueeseen Porin Uluur3-
rien ammattiosaston kautta toimien 
111. m. v:na 1914-15 osastonsa 
sihteerinä. Pori n punaisen kaartin 
liedu5telijaosastoon kuuluen otti osaa 
kumoustaistelllun. Ammuttiin Fors-
sassa toukokuulla 1918. Kunnolli-
nen ja arvossapidetty p'uoluetoveri. 

Leo Valdemar Smedberg, kaup-
pa-apulainen, syntynyt 17. 3. 190 I 
Pielarsaaress.1. Kuu lu i sos.·dcm. 
puolueeseen Suomen Kauppa- ja 
Liiketyöntekijäin liiton Rau~:lan osas-
lon kautta. Raumalla oloaikanaan 
kuului myöskin Rauman sos.-dem. 
nuoriso-osastoon ja \'oim.- ja urh.-
seura .. Toiveeseen ", Toimi kumoLls-
taistelun kestäessä Rauman lentä-
vässä osastossa. Ammuttiin ilman 
tutki ntoa Raumalla 15. 5. 1918. 

Lauri Valtter Heinonen, puu-
sepän oppilas, syntynyt 27. 1 1. 1902 
T oejoella. Suoritti 1918 kotikylän-
så kansakoulussa 4:nen luokan kurs-
sia o llen siis vielä aivan poikant':n. 
Lähti punakaanin vara väen mukana 
pakomatkalle, joutui vangiksi Hami-
nassa, missä toukokuun 17 p:n iltana 
kuletettiin ulos ja amm uttiin. Hil-
jainen poika. 



SORTUNEIDEN MUISTO 

Reillo All'ksallder Hl'gberg, soit-
taja, syntynyt 1889 Porissa. Kuu-
lunut vuodcsta 1912 lähticn Po-
rin työväcnyhdistyksecll ja scn kautta 
sos.·dcl11. puolueeseen. Oli Porin 
punaisen kaartin soittokunnassa ku-
moustaistclun aikana lähtien sen 
mukana pakomatkalle. Kuoli näl-
kään l'lämeenlinnan vankileirillä kc-
sä ilä 1918. 

KIIstaa Edllard Ahti, torppari, 
sy ntyn yt 2. 2. 1887 Ulvilassa. liit-
tynyt puoluccsecn 1911 Friitalan lyö-
väcnyhdistykscn kaulla. Suoritti 
kUl110ustaistelun aikana vahtipal\'c-
lusla kotipitäjässääl1 Friitalass.1. Kuoli 
nälkään IsolI-Mj6lön \'ankileirillä 20. 
7. 1918. - Hiljainen ja vakava-
IlLontein~n puolueto\'cri. 

KIIstaa Aroflen, \'uokraaja, s)' n-
Iynrt 27. 3. 1850 Kauhajoella. liit-
tyi puolueeseen Vanhan-Koiviston 
työväenyhdistyksen kaulla 1917, jol-
loin mainittu yhdistys perustettiin. 
Kansalaissodan aikana oli punaisen 
kaart in hevosten hoitajana. Kuoli 
nlilkUn lson-Mjö!ön vankileirillä 22. 
6. 1918. A. oli Slluren perheen 
isä jåttäen jälkeensä 4 poikaa ja 2 
tytärtä, kaikki täysikasvuisia: - VOI-
kavaluonteinen, vanhuudestaall hllo-
lirualta vakaumuksellinen aatteen 
mies. 
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KUMOUSTAfSTELUUN 

Viljo Eino Aronen, palstatilalli. 
sen poika, sy ntynyt 24.9.1901 UI· 
vilass.1. LiiUyi jo 13-vuotiaana Ko i-
viston SQS.-dem. IIl1oriso-osasloon 
ja sittem min 191 7 kun työväen-
yhdistys paikka1mnnalle perusldtiin, 
liittyi si ihen. Suoritti kansalaissodan 
aikana parisen viikkoa vahlipalvelusta 
pu naisessa kaaliissa. Kuoli Ison· 
Mjölön vanki leirillä nälkään 8. 8. 
19 18. - Innokas j'l. reipas nuo ru-
kainen. 

Valtter Vilhelm Forsmaf/, vcrs-
lastyöläincll, syntynyt 1. 8. 1897 
Porissa. Liittynyt 19 17 Porin 5OS.-
dem. nuoriso-osastoon ja sen kauUa 
puolueeseen. Toimi osastonsa hu vi· 
toimikunnassa. Taisteli punaisen 
kaartin riveissä rintamilla. Kuoli 
valsakalvon lulehdukseen Helsingin 
kirurgisessa sai raalassa 29. 5. 19 18, 
jonne tuli s iirrettyä Riihimäen van-
ki lei riltä. - Hyväluonteinen, tove· 
rillinen nuorukainen. 

VNhtlm Paavo Habnc, sekatyö· 
mies, syntynyt 3 1. 1. 1892 Vähällä-
Raumalla. Kuului useita vuosia 
Vähä n·Rauman työväenyhdislykseen 
ja sen kautta puolueeseen. Taisteli 
kansalaiSsodan aikana punaisen kaar· 
tin riveissä rintamilla toimien lähet-
tinä. Sai surmansa Kellahden rin-
tamalla 30. 3. 19 1 S. 
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Pentti Olalli Arlig, ajomies, syn-
tynyt 6. 6. 1900 Porissa. Ei tit-
detl kuuluiko sos.-dem. puolueeseen. 
Kansalaissodan aikana oli ajomie-
hem1 punaisessa kaartissa. Kuoli näl-
kään Lappeenrannan vAnki leirillä 
15. 6. 19 18. - Hiljainen, siivo 
]>oika. va nhan äitinsä ainoa elättäjä. 

Yrjö Hjalmar Dunder, työmies, 
sy ntynyt 23. 4. 1898 Uudella-Koi-
vistolla. Kuulunut vuodesta 19 15 
sos.-dem. puolueeseen UUdt'I1-Koi-
viston sos,-dem, nuoriso-osaston 
kautta toimien 111.111. jonkunaikaa 
osastonsa rahastonhoitajana. Oli koko 
kUllIouslaistellln ajan punaisen kaar-
tin mukana rintamilla. Kuoli nill-
kiirin Hämeenlinnan vankileirillä 26. 
4. 191 8. - Innokas,nuoriso-osa5-
tolainen. 

Fmns Aaron HQflvisto, teura5-
taja, syntynyt 1. 7. 18S0 Koke. ~ 

mäella. Liittyi 1916 Uuden-Koi. 
viston t}'öväenyhdistyksccll ja sen 
kalIlla puolueeseen. Ei ottanut mi-
tenkään osaa vallankumoukseen, 
vaan oli koko ajan omissa hOTll-

missaan. Murhaliiin Koken'äellä 
20. 4. 191 8. 

Roberl Salokangas, työmies, syn· 
Iynyt Yyterissä 4. 9. 1874. Kuoli 
vankileiriItä päästyäån Porissa )'ksi-
Iyissairaalassa 23. 6. 1 Q I ~. 
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KUMOUSTAISTELUU/I, 

jlllto Eski! Mellin, postinkuljet-
taja Ahlaisten Lampaluodosta. Ei 
ottanut mitenkään akiiivisesti osaa 
kumolIstaisteluun, multa pakomat-
kalle joud uttuaan tuli ammll!uksi 
L'lhdessa 4. 5. 1918. 

Frans joltan Briilllifors, m3all_ 
viljelijä. syntynyt 18. 1. 1874 Prei-
viikiSSä, kotoisin Ulvilan Koh'istolta. 
Uuden-Koiviston työväenyhdistyk_ 
sen perustajia sekä monissa luolta-
llIustoimissa kä)'tetty kotikylässiiän 
toimien 111.111. Elintarvelautaku nnan 
jäsenenä jo ennen kansalaissotaa. Ei 
ol lut missää n kumousholllll1issa, hoiti 
vain tilaans.1, multa murhattiin siitä 
huolimatta Vähän-Rauman mels.'issä 
18. 4. 1918. Jätti jälkeensä vaimon 

. ja kolme las!,!-. - Innokas työ\'äen-
liikkeen mies, toverillinen ja aVlllias 
luonne. 

Vilhel", Nikolai Lindvall, työ-
mies, syntynyt 24. 2. 1886 Po riS$.'l. 
Oli kansalaissodan aikana rintamilla 
punaisen kaaT1in mukana. Kuoli 
Lahden va nkileirillå 30. 4. 1918. 

01111; Toh'o Rellvik, jalkinetyön-
tekijä, sy ntynyt I S. 6. 1 IlOO Poriss.'l. 
Liitiyi 1917 sos.-dem. nuoriso-osas-
toon. Rinlamallliehenä otti osaa 
kumollstaislelllun. Kuoli Porin ylei-
sessä s."l iraalass."l Lassilan lais!elu1'!\.1 
~1alll:l1'taan luodis ta I n. 3. 191 R. 



SORTUNEIDEN MU:::,/;:S~T;;;O_~_ , 
Viktor jalmari Rallia, hourujell -

hoitaja, syntynyt 2 1. 7. 1900 Po-
rissa. Ei tiedetä kuuluiko SQS..-dem. 
puolueeseen, muUa o li kuitenkin 
tyOvflen asiaan innostunut. Otti ku· 
1II0uSlaisteluun 0s.1a rintamasoti laana. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillä 4. 
S. 1918. - lloin en ja hilpeä luon-
tccltaan. 

Viktor Haallisto, jarrumies, syn-
ty nyt 26. JO. 1874 Urjalassa. Liit-
I}'i 1917 SQS.-dem . puolueeseen S. 
Rautatieläisten liilOIl Porin to\'eri-
os.1s1011 ja Porin työvåenyhdistyk· 
sen kaUlta. Toimi Porin asemalla 
vallankumouksen aikana . kirjurina 
\'irka1l1iesten poistuttua tOimistaan. 
Meni pakomatkalle lähdettäessä koti-
pa ikallccn Urjalaan, jOss.1 \"aIkoiset 
all'pui vat hänet 6 tai 7 p. toukok. 
19 18. Jälkeensä jäi vaimo kahden 
lapsen kera. - Rehellinen ja OIkeu-
denluntoinen ihmisenä ja puolue-
tm'eri na. 

Allg/lst A/eksolldfr Ilomäki, Iyö-
mies, syntynyt 9. 1. 1895 Porissa. 
Oli kumoustaistelun kestäessä pu-
naisen kaartin mukana rintamilla. 
Kuoli nälkään Tammisaaren vanki-
leirillä 9. 8, 191 8. 

An'i johanlles Lalllll', syntynyt 
1'3, S. 1902 Porissa, Kuoli Tam-
t:i isaaren vankileirilla 22, 7. 191 R. 
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KUMOUSTAISTElUUN 

juho Eiler! Ofjalsaw, työm ies, 
syntynyt 29. 12. 1892 Kokcmäel1li. 
Liittyi 1916 Uuden-Koiviston 1)'6-
väenyhdislyksecn ja sen kautta puo-
lueeseen. Murhattiin Kokemäellä 20. 
4. 1918. Jätti jälkeensä vaimon 
kahden lapsen kera. 

Hennann; Laine, soittaja, synt)'-
nyt 9. 7. 1878 Ulvi lan Suosmerellä. 
Liittyi puolueeseen sen perustamis-
vuosina kuuluen ensiksi Ulvi lan 
VanhankyUln, sittemmin Suoslllercn 
Iyöväenyhdistyksecn, ioiss.1 molem-
missa toil11i useissa luottamusto!-
missa kuuluen 111,111. johtokuntaan. 
Oli myöskin Ulvilan elintarvclauta-
kunnan jäsenenä. Ammuttiin Har_ 
junpään lIletsä~ juoksuhaulaan II . 
5. 191 8. Jäi jälkeen vaimo. - Oli 
innokas ja pysly"å puoluemies. -
(Valokuvassa poikasena). 

Frans Henrik Lindvall, työmies, 
synty nyt 19. 1. 1884 Poriss.1. Kuu-
lunut vuodesta 19 16 lähtien POl'in 
Satamatyöläislen ammattiosastoon ja 
sen kaulla puolueeseen. Kans..1 Iais-
sodan aikana taisteli punaisen kaar_ 
tin rh·eiss.'1. rinlamil1a. Kuoli Tam-
misaaren vankileirillä 10.6.1918. 

Vilho jaakko '-anne, työmies, 
syntynyt 25. 7. 1894 Porissa. Kuoli 
vanki lasta p;1iistyäiin Uniluodolla 2. 
8. 191 8. 



SORTUNEIDEN MUISTO 

Ds/wr HaIminen, työmies, syn-
ty nyt 28.2. 1864) Porin maalais-
kunnassa. Vanha kun jo ol i, ei 
mihinkään järjestöön kuu lu nut Suo-
ritti kansalaissodan aikana va hti p..11-
velusla. Kuoli nälkään Lahden 
vankilei rillä 5. 7. 1918 jouduttuaan 
3 vuorokautta olemaan aivan nwalla. 
Jäi jälkeen vaimo ja neljä läy5i-
ikäistä lasta. Hiljai nen ja rehti työ-
mies. 

jllho Erland Valltama, aj uri, 
syntynyt 17. 10. 1877 Isollajoclla. 
Kuului Porin aj uriyhdistyksccll. Ei 
o llanut millään ta\'oill osaa kansa-
laissotaan, renkinsä vain o li hänen 
hevoseIlaan punaisen kaartin ajoissa. 
Vangittiin kuitenkin kotoaan kesiik. 
20 p. 19 18, vietiin Turkuun ja 
siel tä Tammisaaren vankileiriin. Kuoli 
4 päivän kuluttua täältä. päästyään 
kotonaan. - Rauhallinen luonn e. 
O masi kyllä sosialidemokraaUiset 
mielipiteet multa toimintaan ei otta-
nut osaa. 

jullo Vihtori Kivimäki, työmies, 
syntynyt Kullaalla 20. 8. l 866. 
Kuului sekatyöväen ammaltiosastoon. 
Otti osaa kumoustaisleluun punai-
sen kaarti n riveissä ri ntamilla. Kaa-
tui Leppåkosken taistelussa huhti-
kuun lopussa. Jäi vaimo ja kaksi 
alaikåistA lasta, 
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KUMOUSTAfSTELUUN 

Frans Vilhelm Lindqvist, työ-
mies, syntynyt II. 7. 1864 Porissa. 
Liittyi 1916 puol ueeseen Uuden-
Koiviston työväenyhdistyksen kautta. 
Taisteli kansalaissodan kestäessä pu-
naisen kaartin Illukana rinlam iH O"I. 
Kuoli nälkään l-Iämeenlinn3n V3n-
kileirillä II. 7.1918 jättäen jiil keen-
sä vailllon ja yhden tytön. - f-lil-
jainen, vakava työmies. 

Kalle Nikolai Mylläri, sekatyö-
läinen, syntynyt 4. 1. 1896 Porissll. 
Ei ole tietoa kuuluiko sos.-dem. 
puolueeseen. Vallankumouksen ai-
kana taisteli punaisen kaartin muka-
na rintamilla. Kuoli Hämeenlinnan 
vanki leirillä 20. 7. 1918. - Iloi-
nen ja hilpeä nuorukainen, iiäkkäit-
ten vanhempiensa ainoa poika. 

UJ/lri Ranl1e, vuokraajan poika, 
sy ntynyt 13. 4. 1902 Porin maa-
laiskunnassa. Liittyi 1916 Uuden-
Koiviston SOS.·dem. nuoriso-osastoon 
ja sen kaulla puolueeseen. Suoritti 
vahti palvelusta kansalaissodan aikana. 
Kuoli nälkään I-Iämeenlinnan vanki-
leirillä 20. 7. 19 18. - Luonleel-
sa.an hiljainen, ahkera -jloika. 

Urho Vilhelm Nylllall, merimies, 
syntynyt 19. II. 1893 Porissa. Lii t-
tynyt osastoon 1917. Taisteli punai-
sen Kaartin riveissä rintamilla. Kuoli 
Tammisaaren vankileirillii 1918. 
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Kalle Nestor Lehto, satarnatyö-
mics, syntynyt 14. 3. 1888 Porissa. 
Liittyi 1916 Satamatyöläisten am_ 
mattiosastoon ja sen kautta puolu-
CCSCCll. Otti osaa kumoustaistclulIlI 
punaisen kaartin mukana rintamilla. 
Kuoli Tammisaaren vankileirillli 9. 
8. 1918. Jätti jälkeensä \'ailllol1 
yhden lapsen kera. 

BruUllO Nikolai R.almiklw, mak-
karatyöntekijä, syntynyt 8. 9. 1898 
Porissa. liitlyi 1917 Porin mak-
karatyöntekijäin ammattiosastoon ja 
siten puolueeseen. Oleskeli vi imeksi 
Helsingissä, josta lähti punaisen 
kaartin mukana rintamallc. Katosi 
tietymättöm iin Hämeenlinnan ri nta-
malla. - Säännöllinen ja siivo nuo-
rukainen. 

Anton Arvid LAakso, leipuri, 
syntynyt 16. 4. 1891 Siikaisissa. 
Kuulu i joitakin vuosia Porin Lei-
purien amlllaltiosasloon ja sen kautta 
puoll1ceseen. Lähti pakomatkalle yh-
dessä Po rin punaisen kaartin vara-
väcn kanssa ja katosi matkalla jäl-
jettömiin. Nähty viimeksi Riihimä-
ellä. - I-liljainen ja tasainen luon-
teeltaan. 

Åiartti Viktor LAIllle, työlI1ies, 
sy ntynyt Po rissa 1. 2. 1893. Kuoli 
\'ankileiriltä l><iästyään Uniluodol la. 
20. 7. 19l~. 

K. N.·lehto 
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KUMOUSTAISTELUU/lt 

Assar AlIan Ttwminen, makkara-
työntekijä, syntynyt 28.3. 1895 Po-
rissa. Liittyi 1916 ammattiosas-
toonsa ja sen kautta puolueeseen. 
Oli työssään huhtikuun 12 p:ään 
kuuluen kylläkin punai sen kaartin 
varaväkeen ollen myöskin joskus 
rintamalla. Kuoli nälkään Tammi-
saaren vankileirillä 7. 7. 1918 . .....:... 
SiivQ ja rauhallinen, isänsä ja äitinsä 
\'3.nhuuden toivo. 

Eenokki Lahti, työmies. syntynyt 29. 11. 1883 Ulvilan 
Kaasmarkussa. Kuulunut puolueeseen v:sta 1908 kotipaik-
kakuntansa työväenyhdistyksen kautta toimien Jll. m. yhdis-
tyksen puheenjohtajana. Punaisen kaartin päällikkönä rinta-
malla. Sai surmansa valkoisien kuulasta 17. 4. 1918 Koke-
mäellä jättäen jälkeensä kaksi lasta ja vanhan äidin. - Lahti 
nautti työväestön keskuudessa suurta luottamusta ollen hän 
rehellinen työväenliikkeen mies. 

Kustaa Alfred Leppäranta, l' Kalevan" piiritarkastaja, 
syntynyt. 1890 UlvilasSa:':.f<uuHmut v:sta 1905 Porin työ-
väenyhdistyksen . k~tta puolueeseen kuuluen viimeksi Kaup-
pa ja Liiketyöntekijäin osastoon. Ei ottanut tiettävästi mi-
tenkään osaa kansalaissotaan. Kuoli Tammisaaren vankilei-
rillä nälkään 3. 8. 1918. 

Aksel Aleksander Palolilen, työmies, sy ntynyt- 4.6. 1897 
Porissa. Punaisen kaartin mukana rintamilla. Kuoli Suo-
menlinnan vankileirillä 12. 10. 191 8. 

Viiinö Viljam. Roslöj, työmies, syntynyt 1900 Harja-
kankaalla. Taisteluissa rintamilla saaden surmansa Harja-
kankaan taistelussa 30. 3. 1918. 
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Y'lij Ilmari Sorell, kivityömies, syntynyt 17. 2. 1899 
Turussa. Punaisen kaartin kuormastossa rintamalla. Kuoli 
30. 4. 1918. 

Kalle Ärling, sekatyömies. Rintamilla kansalaissodan 
kestäessä. Kuoli Lappeenrannan vankileirillä 191 B. 
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