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Jo no/kelmasta nousi merkkisauhu, 
se syömme! sylti, puhkes innon pauhu, 
kaputa kiersi, 'vannoi valan kansa, 
se 'kauemmin ei kanna kahleitansa, 
ei saa se väistää vainon verisutta, 
siis rohkein rinnoin kohti vapauffa.l -
){en rintamansa Tikkaa laiston tiellä 
ja liiton suuren pettää pelkomielIä, 
kun vaarassa on isänmaa ja kansa, 
häpeä, herja olkoon palkkanansa ! 
}{ofoinen liehuu lippu, rusoo poski, 
kohisten kaikuu marssi niinkuin koski: 

Nyl Ipislellaan, 
jo 'Iäytyy nousta päivä uus', 

vapaus, ve/jeys ja yhdenlJertaisu~s! . . . 
( [.!I" f!Jf/J1 "pII 1'/1 110 lu "kolljall(l) 
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Sorw\'allun hautajni.-;et. 

1. Taistelu alkaa. 

Mikii mahtava, mil;:ä suunnaton taisteluase onkaan 
sUUl"lai.:ko! 

Työlakkoja on ollut niinkauan kuin historiaa on 
ollut, niinkauan kuin on oUut isiintiä ja palvelijoita, 
työnantajia ja byöntekijöitil, sortajia ja sorrettuja. .Jo 
v. ] 490 ellnen Kristusta toki\'ut Israelin lapSet lakon 
Egyptin tiiliruuldlla, ja on sen jälkeen ollut lakkoja 
monella muullakin ti iliruukilla. Mutta kokonaisen kan-
san htkkoa, koko yhteiskunnan suurlakkoa on koeteltu 
vast.a kahdennenkymmenennen vuosisadan Europassa. 

Vuosisatoja, vuosituhansia on yhteiskunba, ovat ' 
sivistyskansat la'kkaamatta. tehneet työtä.. Vihdoin ovat 
kylmiit korvet -.asut.etut, .pienet .kylärähjät ovatJruin 
taikavoimalla kasvaneet pauhaaviksi suur- ja miljoona-
kaupungeiksi, höyryvoima. veHoo merten ja. järvien 
vesiä, rautatienkiskot, telegrafi-, telofoni- ja siihkölan-
gat peittävät jättiläishiimiihäkin verkkona maat ja man-
OOl'eet. Kansat ovat suunnattomasti kasvaneet ja vau-
l'astuneet. Kieltämättä on kehitys mennyt eteenpäin, 
rientänyt oikein jättiläisaskelin. Nykykansat, nii.den 
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j oukossa meidänkin kansam~ne, nauttivat monen monen 
edesmenneen sukupolven perityn työn ja oman yhj~ 

edistyvän työnsä hedelmiii. · 
Mll:tta vielä seisoo kiusllnja temppelin halj.alla ja 

syö yhii, ahnaammilla sihnillii kukoistavia maita ja 
manterejta. Ja ' hiintm y!npiirilliiän on suuri joukko 
mah tnjin. ja sortajia, joille kimmajan ei ole tarvinnut 
ka.hta kertaa kuiskata: "tuon kaiken minä annan si-
nulle" . 

Kukoistavia maita ja kansoja sorretaan ja paljo-
taan. Höyrykonoot, kiskot, säM:ölangat - kaikki, 
ka ikki ne ovat mahtajain ja sortajåin käsissä ja palvo-
levat heitä. Niin ainakin ovat sortajat ja mahwjat itsG 
luullflet. Yhä suuremmiksi ovat luulleet laajentaneensa 
tehtaitausa, yhä nerokknammiksi tehneensä hÖyry- ja 
sähkökoneensa, yllli. tilsmiillisemmiiksi. ja luotettavmn~ 
m aksi saaneensa koko aineollisen elämän koneiston. 
Yhä suurempia kansonjoukkoja ovat uskoneet koon~ 
neenSfL. S rotte-myllyn iläl'een. yhä t..'l itavammaksi. yhä. 
ymmärl;ävämmäksi kasvuttuneensa. raatajat rahanalaiset. 
Ja yhä suure.mmaksi ovat he tehneet kasarminsa. ja 
sotajoukkonsa. joiden tuli taata kaiken pysyväisyyttä 

j a SOl'tovallan ja rahavallan ikuisuutta. 
Kunnes äkkiä kamala nauru kuul?-u temppelin 

harjalta. Kiusaaja on nähnyt kummia, tullut hulluksi 
ja j uossut pois! 

Höyrylaivat henkiusevät viimeisen höyrynsä, 
h öyryveturit seisovat, siihkölangat humisevat ilman 
sähkö!!., tehtaissa on pyhärauha, sot.amiehet karkaavat 
kasarmeistaan ja käskevät niit.ä. jotka heil;ä ennen käs~ 
kivät. 

Valtaistuimet vapisevat ja sortajat uskovat maail~ 
man lopun tulleen. 
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SuOmukset putoavat sortajain silmistä, kulta.mar-
kat heidän käsissaän muuttuvat keltaiseksi hiekaksi ja 
saveksi. 

Mutta kallvan sorretl;u kansa täyttää nyt iloiten 
ja laulaen valtakunnan kujut ja kadut. Kansalliskaar-
tit marssiva.t vapautta ja valoa. puolustamaan. On mel-
kein niinkuin kuningas Daavid laulaa. Israelin kansan 
juhlajoukosta: 

J a juhlnpuku puhdas sen, 
kuin lumi loistaa valkoinen, 
ja kiitos\'il'si kaikuu. 
'l'nas tuhansin ja tuhansin 
käy sisiiii,n joukot Jaalwbin. 
l1,iemmta ilmll kaikuu. 

Suurlakko, kansan laldw, yhteiskunnan lakko on 
tullut. 

M.iJ,:ä kohtalon iva! SOl'oovalta ja rahavalta ovat 
kaivaneet oman hautnnsa . Vuosilmusia ovat ne raken-
nelleet ja rustailleet oroia t-arkoituksi ansa varten, otta-
matta huomioonsa, että kehit.yksen luomilla suurilla. 
järjestöillli, joi ta he ovat luulleet hallitsevansa, onkin 
ollut toinen tal'koitus. 'l 'uhannet, kymmentuhannet , 
Sfldattuhannet ihmiset, joille edistyksen aseet ovat an-
netut, .eivät tahdo, eivät voi käyttää jättiläisasett.a sorto-
vallan puolesta, vaan nostavat sen sor~ovaHaa vastaan. 

Sellainen on suurlakko. Edistyksen taistelu sor-
toa. vastaan. 

Suurlakkoajo.n tapaukset ovat vielä tuoreessa 
muistossa. Niin tunnetut kuin kansallislakon suuret 
nälqvilt tapaukset ja valtiolliset tulokset ovatkin, niin 
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sekavat ja. vähän valaistut ovat tuon merkill1sen' syn~ 
t-ymiskauden sisäiset vaiheet ja sen yhteiskunnalliset 
tulokset. Tältä jälkimmiiiseltä kannalta ei ole SUUI'-

lakkoa vielä ensinkään riittävästi käsitelty. Eikä sitii. 
yritetä tässäkään, koska meiltä puuttuu siihen tarpeel-
list-a aika,tt ja valmistust·ft ja koska suurlakon historia 
siinä suhteessa ei ole vielä Hihimainkaan päättynyt. 
Koetamme kuitenkin tässä tehdä. lyhyen yleiskatsauk-
sen tuohon merkilliseen lakkoviikkoon sikäli kuin sitä 
ymrnal'ramme. Katsauksemme on tehty "Helsingin 
horisontin" mukaan, koska Helsinki olojen pakosta 
joutui edustamaan koko ma,ata Venäjän vallan edessä 
ja tavallaan soittamaan "paholaisen viulua" koko Suo-
men -lakkokonsertissa. 

Ja koko lokakuun viimeisen viikon ajan oli Hel-
singissä yhä pingoittuvalla jännityksellä seura~~u mah-
tavan valtiollis-sosialisen jättiliiislakqn kehittymist.ä _ 
Venäjällä.. Äär,ettömän sekavista tiedoist,a saatt,oi kui-
tenkin jotenkin selvään nähdä, että mnstamuist.oinen 
itsevaltius Yeni~ällli eli viimeisiä aikojansa. :1Iikä oli 
siitä seuraus oleva: perustuslaillinenko monarkia, tasa-
valtako vai täydellinen anarkia ja valtakunnan hajoa-
minen? Kuka sen saatwi sanoa'? Itsekulla.kin loppu-
tuloksella oli lujauskoiset ennustajansa, ja se ymmär-
rettävästi hämminkiä lisäsi. 

Mikä oli . vihdoin oleva Suomon kohtalo '? Mille 
kannalle tuli täällä asettua, sillä se toki oli selvää, 
että sellaisen myrskyn mainingit luonnonvoiman pa-
kosta vyöryisi vät yli meidänkin maamme. 'l'apaukset 
ovat osoittaneet, että selvää, yhtenäistä vakaumusta 
Suomen suhteesta Venäjän lakkoon ei täällä ollut ole-
massa, mikäli tämä suhde nimittäin koski valtakunnan 
l'ikkomattomuutta. Tulos onkin ollut se, et·tä täällä 

. 
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yleensä pysyttiin uskollisina valtakuntayhteydelle. 
Mutta kyllä toisenlaisiakin tietoja saati in. Oulu ympä· 
ristöineen julistettiin Venäjästä riippumattomaksi, ja 
kuuluisa Tampereen ohjelma, joka vähällä. oli ihan 
yleiseen valtaan päästä, olisi plIustavillisesti toimeen-
pnntmua mahdollisesti johtanut samanlaisiin tuloksiin_ 
Nämä ja tämänkaltaiset äärinllnäisyydet ovat tapahtu-
mia, joita ei jälkeenpii.in ylen runsaslukuisten järki vii-
saiden moitteet ja pilkka voi muuttaa munksi kuin 
mitä ne olivat: välttii,mättömiä pärskeitä luonnottomat 
sulkunsa murtavan vapaudenvirraI!- äkkiryöpyssä. ' 

Vaan palatkaamme tapahtumiin. 
Viestit VenäjlilM väistävät yhä sYljf'mmälle esi-

rippU!l tapahtumien valtaavan taust,an ti eltii. Kal'lb\ 
l<ädessä luetaan sekavia sähkösanomia. Lakko on 1('-
vinnyt yli koko F.urol~an-Venäjän, kaapannut Kaulm-
sian, kulkenut Keski-Aasia'm, seisauttauut liikkeen Si-
I?eriassa. Kaiken tämän vaikutus on kuin huippuunsa 
kärjistynyt Pietarissa. Laivaliike on lakannut, ei liiku 
rautateillä ainoakann juna, ei edes piiiise keisari lähei· 
sestä P ietarhovistn. pääkaupllnkiinfill" jos haluaisikin. 

Suomen rautatie on ainoa, jota myöten Pietal'i 
vielä on yhteydessii. muun maailman kanssa. 

Kuinka kauvan? Voiko se ja sopi iko Suomen py-
syä erillään. Siitä oll aan Helsingissä. eri piireissii eri 
mieliä. Rautatie11lisot Pietarissa ' kieltäytyvät lakkoon 
yhtymästä, ja eräÄssä Pietarin lakkohnllinnon koko,uk-
sessa jo kerran pUätetään, ettii suomalaisia oi tule lak· 
koon pakottaa; valtaavash on kuitenkin toistakin aja-
tusta esitetty, ja ilmeisesti · on tämä vain päiväksi, 
pariksi pitävä päätös. Torstaina 26 p. lokakuuta lä-
hettää Helsingin työ\Yäenyhdistys paheksumissäh.kösn-
noman Suomen rautatieläisille Pietarissa. ja vaatii heitä 



10 

lakkoon liittymil.iin, muita. syitä tulee lisäksi, ja per-
jantaina 27 p. lokak. on Suomen rautatie yhtynyt liik-
keon .seisautuksoon, aluksi vain Suomen_ rajaan sanld{s. 
M.utta..lau-\:antaiua.. ~ulee la.kko rajan yli ja. sunn untaina 
se on Viipurissa. 

Varmaan tuleo seitsemän kaupunkia Suomessa 
riitelomään suurlakon alkamisen kunniasta, niinkuin 
,seitsomän kreildmlaista kaupunkia . JUuinoin l'iitel i Ho-
met'on sYlltyperiistä. J'ätii.mmelcin tHmiin kysymy ksen 
selvittämisen tql e\'aisuudon hi storianldl~oittajille, ja py-
symme vain siinä yksin keltaisessa tosiasiassa, et tiislIu l'-
lakko tuli Suomeen, koska ei voinut olla tulematta, 
tuli luonnouvoimalla ja niinkuin hellunta in humaus. 

Maanantaina 30 p. lokakuuta Mntt.i Kurikka Suo-
men tyÖ\·1tCll jii.!jcstön nimessä Helsingin Rautatien-
torilla. suuren kunsanjoukon kcskessil jnlisti y leislakon 
alkavan yli koko Suomen. 'l'orilla valittiin pienempi 
lakkokomit.ea ja toinen valiokunta. toimittamaan pää-
kaupungi n kapakoita kiini. Merkillisen kiireest.i kå-
pal(at. kiinni monivätldn: jo JO minuuttia siitii, kuin 
"kapakat kiini" huuto kuului lmnsaIJi stcatterin portailt.'\ 
ruuvailivat viinavnarit torin varrella luukJ\:\ljansa kiinj, 
Haistoivat kai uuHa. aikaa. "Ikuisesta. kieltolaista" 
tuli täällä tosin ' vain kahden viikon kieltolaki, mutta 
se opetus, millJ.:ii tämä kansan säät-ämä lyhytaikainen 
laki on vallassa olijoille antanut, on"'pel'inpohjaisempi 
kuin se, minkä valtiosilätyjen laatimain viinnlakien py-
käiät ovat vuosikymmeninä pystyneet antamaan. 

Mutta. eivät kaikki olleet yhtä vikkeliä yhtymään 
lakkoon kuin kl'ouval'it. · Vesijohto tosin yr itti ennen 
aikojaan tulla mukaan, mutta pian selvisi, että syynii 
1uohon hullunkuriseen. vesijohtolakkoon, joka jo juok-
loiu tti emäntiä ja kyölckipiikoja pitkin katujli'- niin että 
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kannut kaUsi, ei ollut suinkaan mikään todellinen lakko, 
vaan herrasviikien lakkopelko. Helsingin valtaherratvielä 
"hymyilivät Matti Kurikan lakolla. Ylioppilaat tosin ilta-
puolella yhtyivät lakkoon, mutta. eivät osanneet sanoa. 
syytii tekoonsa. Helsingin valtuusto oli saman päiviin 
ilInlla vielä niin ymmällä, että luuli lakkoa tavalliseksi 

E nsimmliisiä kansnlliskaartila.isia.. 

nurkkalakoksi tai leipäkapinaksi, ja valmist.'\utni sitä, 
lopettamaan. Mutta kun kuultiin lakon olevnnkin val-
tiollista laatua, alkoivat huolestuneet naamat hymyillä, 
ja hymyilyä jatkui, vaikka mieleen tel'oitettiin, ettei 
työväki tarkoittanut ainoastaan sortova11aD kukistamista, 
vaan yleisen äänioikeuden ja yksikamarisen eduskunnan 
välitöntä saavuttamista. Selväähän oli, että lakko sel-
lainenkin oli taivaasta pudonnut lnhja yläluokalle: työ-
miehet valloittakoot .maalle takaisin menetety(oikeuc1et 
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- kun oikeudet on saatu, tiedetään kj'lIi~ mitä. työ-
miehillo tehdään. Samalla ta-.:oin tienoo ajatellut perus-
tuslaillisten puoluekomit.ea, joka anmulla julisti ol'evansa. 
kykenemätön tulemaan toimeen ilman työm ieste!l apua, 
mutta. illalla. jo oli tehnyt työvlien Il)iehille mahdotto-
maksi jatkan yhteistyötä. 

Mutta maanantai oli sittenkin vain suurlakon 
aattopii i\'ä. 'l'iistainamuua val'llhin niiet tu li VeniljiHtli 
se SII Ul' j snnoma: Veni~iin itsevnlt.'linf'n keisari, jonka. 
valtakunnassa aurinko tuskin ehtii hl.sken, rajaton vai· 
tias, jonka edessä äsken "i~lä Suul'\'nllat olivat maahan 
saakka kUln~lrrellect, oli iikkift muuttunut perustuslail-' 
!isoksi hnllitsijaksi melkoisen rnjoit.ctulla vallalla. Nyt 
oli rauta kuumA Suomenkin ahjossn, nyt usknlsi\'ll.t 
arimmatkin tarttua lUoukal'in vartoon. Nyt ei lalcolJ a. 
ollut mitään menetottävänii., vaan kaikki voitettavaoa. 
Suorastaan häpeä olisi ollu t, ellei Suomikin olisi osaltMn 
kukistanut valtiollista jfujestelmäii, joka Voniijiillä jo oli 
kukistettu. 

Se tiistai oli suurlakon iloinen yksimielisyyden 
piiivii. ~e oli se päivä, jolloin polisitkin tekivät lakon, 
viimeisetkin vnstaanhan,kaajat tokiviit. lakon. Jolloin 
kaikelle pahalle huudettJin alas ja Suomen punaiset 
leijonaliput ricmuisnsti hilattiin ylös. Jolloin kcn raali~ 

kuvernöörin talon odust.alla sattunut surullinen pako-
kauhukin Jonas Cnstr6nin silmissä näytti "mallikelpoi-
seIta" jiiljestykseltä. Jolloin kansall iskMrti syntyi ja 
Kock alkoi hallita koko Helsinlciil Iconenki~ä.n vastaan-
sanomatt.a. 

Se oli sen suuren odotuksen ja suuron toivon. 
aika. "Suomenmielisten" ja npcrustuslaillisten" johtajat 
kirjoittivat kilvalla manilestin konsepteja. Työväcltä. kon-
sep t:.ojn ei liene pyydetty, vaikka. niitä kyllä. Rautatien~ 
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torilla ' tehtiin. Vä.hätpli. siitli, sillä. aiuqasta.an yksi rat-
.kaisu oli mahdollinen: JerikQD muurien murtuminen, 
so'rtovallan kukistus, SOI'tovaUan, joka kuusi vuotta oli 
kansaamme kiusannut. Mutta kelle ja kenen hyödyksi 
-oli voitto tuleva? Minkälainen Suomi oli sortovallan 
raunioista nouseva 1 Siinä kohden oli jo alusta alkaen 
-olemassa, vaikkei vielä nåkymässä, kaksi jyrkästi eroa-
van suuntaa, samat suunnat, jotka enin jäl'isyttävil.t 
meidän niinkuin muittenkin sivistyskansain sisilllis~~ 

.elämää: vanhoillisuuden ja uudistuksen, virkavallan ,ja 
, kansanvallan, rikkaitton ja köyhäin, hermin ja työmies-
-ten eri suunnat ja maailmankatsoroistavat. 

K('skiviikkona 1 p. marraskuuta läksi .,Elälcoon" 
viemään keisarille manifestin konseptin. Siinä laivassa 
lmlki maamme ulkono:inen valtiollinen kohtalo. POl'vn--
l'il1isten puolueitten piiiitehtävä oli nyt vain odottaa. 
laivan paluuta. ja sen kanssa. tulevaa. manifestia., jonka 
sisällyksestä ei saa.ttanut epiiilystll olla. Lauvantaina 
laiva palasi, ja seurlU\\'a yö oli se "historiallinen yö", 
jolloin eronneelle senaati1\e ja valtapuolueitten herroille 
maoi festi juhlallisesti luettiin "Slavalla", missä tilai· 
su udessa. työväen edustajat loistivat merkillisellä poissa-
olollRl\o. 

'l'yövä.ellä. oli sillii välin ollut montakin historial-
lista yötä. ja päivi\ii.. '.I'iedettiin !liUäkin taholla odottaa 
lnaoifestin tuloa ja julkaisua, mutta työväki ei voi-
nut eikä joutunut sitä ristissä klisin odottamaan. Sen 
(lli kaikella voimalla. edelleen ylläpidottävii lakkoa ja 
jatkettava sitä painolla ja kunoialla. Se oli raskas ja 
vaikea työ, jolla jo sinääosa on oleva iInlista arvOI\. 
Mutta vielä suurempi arvo on sillä oleva suurena ja 
valtnavana yhteiskunnallisena. mielenosoituksena. Sillä 
lukon piiätarkoit.us, BI' on käsit.yksemme, oli antan 
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maamme etuoikeutctuille ja mahtnjillo voi mallinen nä.yte 
työväen tarmosta ja yht.eiskunnallishsta kypsyydesta. 
Se oli Ranalla sanoen jättiläismäinen mielenosoitus ylfli-
sen ruin ioikeuden ja yksikamarisen eduskunnan hyväksi. 
Sen ei tarvinnut ketään uhata, ei 'lcotäiin pakoittaa, 
vann se omalla luonnonvoimaislludollann pakoitti valta-
puoluoot mtkaisevl\Sti kiiänt.ymään kA.nsan viittaamalla 
uralle. Siini~ suurlakon varsinainen yd in ja merki tys. 
Help po on perastiLpäin huutaa, ettii työväki olisi ilman 
lalwn jatknmistakin yli porvarien määräämän raja n 
saftvuttanut päiimäiiriinsä. H nonosti kuitenkin tuntee ' 
y hteiskunnan se, joka luulee porvariston koskaan ta i-' 
punoon muuhun ku in , ':ilttiimättömi in ja pakollisiin 
myönnytyksiin , ja vielii. 'huonomm in on historiaa lu-
kouut se, joka , uskoo porvarien knnniasanaan liian 
puust.avill isesti. Tosiasia on ja totena pysyy, että. 
vain lakon suunnaton paino sai porvarien vuosikausia. 
hOlju ncct va kaumukset pa rissa yössii ky psymliän ja 
että va in työväen jatkuva tarmokas esi intyminen voi 
suuren stsiiisen uudistuksen saattan onnelliseen lop--
puu n. Jos työvllki olisi totellut hCI'!'ain komenn uk-
sia lakon lopettamisessa, olisi se saannt totella. ni iM 
monessa mUllssnld n asiassa. 'l'yö\'iik i tiesi itso, miUoin 
lakko oli lopetettan\, ja tietää samoin, mi lloin: se taas 
on aljetbwa. . 

~ik8i on kansall iskaArti 'ollut so~assa ja on leiris-
siiiin \'1l.1miina ta rvittaessa liihtemäiin mitoen sotann . 

SuU!'Ja.kon yksity isvalheet· ja kansalliskaal'tin osal-
lisuus niissä tuleva!: edem piinii tarkemmin ositettäviksi. 
'f iissi~ knitenlcin vielä lyhyt yleis katsaus lakon loppu-
vaiheisiin : 

Hy\'iiiin alkuuu päästyiiän jatkui lakko aluksi y lei-
sellä innos~nkseJ1a jo. Ytl!wnvll udella, jonka vel'taist.a. ei 
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Helsil:~giss1,i ,qle kOi:!kaan. näht.y .. Jtihliva kansa lainohti 
kaduilla, joilta kail;;ki arkipäiväinen liik6. kauppa; 'Tat.-
taitten rat.ina, raitiot.levaunujen killmt.us .oli ,kadonnut. 
Tehtaat · seisoivat, vetul'it jiiähtyivät suuressa odotuk-
sessa. Julistus .,toisensa jiilkeen, toinen toistaaa Pyöl'-
ryttiivämpi, itmes!"'yi kadun kulmiio jn. siihkö-paaluihin. 
Ka.usalliskaal'tin ja. "punaisen l\alwtjn" h ollJosti tunnet-
ta\!at komppauiat. marssivat piii"ii piiivåltä. parantuvalla 
ryhdilJä ja jäljestyksellä kaupungin katuja. Polisika-
marissa, 'm issä kansalliskaartin piiällikkö hpteeni Kock 
isännöi, oli yöbii piiiväiL hyörinää ja pyöriniiii kuin 
roehiläispesässä. Hautat.ielltol'i lla p~dcttiin piiiviWiin 
suurenmoisia kansa n kokouksia, j oissa luettiin ja ukko-
sen .jyri l1 ällä hyväksyttiin yht~i, suurenmoisia ponsia. Ja 
kaiken kukkulalla istui lnkkokomit-ea ' koolla halvllSsa 
kokouspai kassaan raittiusseura. Koiton kahvilassa työ-
viienyhdistyksen tRIon naapuri ssa, halliten kaikkia ja 
kaiJ,kea. Sen 31'''0 ja valta kasvoi tuu!",i tunnilta.. Sen 
porstuat olivat täyn nii "audienssin" otsij öitä, herroja. ja. 
työm iehiii. p~I'()Onf'ja ja mntajiitldii, kotimaisia ja ulko-
maalaisia. La,kkokomitean lakl:;o fl s~ain toimikunta, josta. 
yhtäkkiii. pQ..isui "kauppa- ja te01!isullstoimi tu slmuba", 
työskenteli , niillikiiiln yöbi. päivää usein mitä hu llun-
kUl'isimmissa oloissa. Hyvin omituisessa tilassa elettiin 
Helsingissä myöskin iltaisin j a. öis in: Imikkialla .vullitsi 
egyptiläinen pi.m ey;;, josta kii.yclijäin Iyhdyt ja pienet 
taskusähkölampu t tp!JaDsina tllli siJ mini~ ' tuikkivat "ja 
johon Yiaporin ja vonälliii;>ten sotalalvain :valonheittäjät 
väh;i~ v51i 5. lähetti\rät, suuri~ Vr1.losuihkujnnsa. · 

Mutta niin mieltäkiinnittiivää ja innöstllt ta.V!la 
kui n tällainen lak4:oeliimä itsessäiill olikin, _niin ahdisti 
kuit.enkin kaikkia rauhallisia ihmisiä salainen painaja.i-
nen. Oliko lakko pääsevä onnelliseen piiätökseen ilman 
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väkivaltaisuuksia, ilman \·er!'lnyuod~Justa, . ilman Rseel· 
lista sekaantumista ' venäläisten vaJlanpitäjäin puolelta. 
Viapori kat.soli sähkösilmilläiin epäil~\' ii sti kaupunkiam·. 
me, veniiläinen sotalaivasto-osasto, johon kuului hirvit-
ti~villä kanuunoiJla varustettu uusi panssarilaiva "Slava", 
oli ankkuroinnut aivan Helsi ngin nenän eteen, kenraali-
kuvernööri oli pnennut "SIavan" panssf\ t'ien .turviin, 
kasarmit olivat täynnä hampaisiin saakka aseistettuja 
yeniUäisiä pataljooneja ja päälle päätteeksi saapuivat 
keskiviikkona Tuusulan t.ykkipatterit maantieti~ pitkin 
suurella l'yminiillä Helsinhiin. :llloni uskoi kimpuugin 
pommituksen olevan oven edt,ss;~ ja katseli sota!nsaref:... 
taja ja "laupeudensisfll'i,l" rukoilevilla si lmillii. Vähi-
tellen kuitenkin sai raull allisempi käsi tys jalansijaa, kun 
kansalliskaartin ' pälilliköt ja lmupungin vjranomaiset 
julistllksissaan seJittiviit, ettei VMraa venäliiiseltä taholta 
ollut uhkaamassa, jos vruo kansa ei ryhtyisi vfikival-
taisuu ksiiu. SiiniipH, se pyöri. Yleisesti näet kerrottiin 
noiden salaperäisten "ak tiivisten" !nahdollisesti aiko-
van sl\flda joitain väkivltltaisnnksia toimeen; S(ln li -
siiksi epäiliviit helTfl.t sosialistien hankkeita ja sosia-
listit !JoITain hankk€lita; kanSlllliskiLUl'ti ja sen l'in-
nalle'. ilmestynyt kapteeni TheslöIin johtanut kaupun-
gin viranomaisten suosima herraskanrti katselivat t-oi-
siaan viibemmin ystävällisilH~ silmilHi. Ne kuitenkin , 
jotka blivat tilaisuudessa ilman ennakkoluuloja seuraa-
maan lakon sisäistä kulkua, tiesivät, että kansalliskaal'-
tin ja koko työväen aivoitnkset kyllä saattoivat valta-
luokkia vapisemaan, mutta \'oimain johto oli val'mois;sa 
käsissä., jotka kuten itse voimatkin tässä suul'lakossa 
njoivat yksinomaan rauhalli sten aatteiden asioita, val-
tiollisen vapauden, kansanvallan, yleisen äänioikeuden 
ja yksikamal'isCll cduskunnan aatteita. 
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Sillä tavoin kului loppu viikko. 
Tuli sitten maniIesti ja päästi IWl'val'illiset hir-

veästä jännityksestään. He luulivnt suu rlakon päHtty-
viln heti ensinnuiiisen tiedon saavuttua. manifestin sisiil-
lyksestä. Herrat Imikenkarvaiset kiiruhti\'atkin anla-
maan lakkolaisille senSll llnt.aisin neuvoja ja kiiskyjii. 
Mutta juuri tämä luokkavaltaiuen holhous, joka muo-
dosbui suoraksi kUJlllalli-
seksi taistelu]';!?i Helsingin 
})olisi vallastaja J;:apnklmin 
kiinipit.ålll.isostä, syvä pet-
tymys siit.ä, ettei manifcsti 
eiviitkä valtapuollleet ol-
leet antaneet tiiydollisiä 
takeitll työväen valtiol1is-
ten matimust.en täyttiimi-
sestä,jalopuksi \' ieHi SlIut-
tumus siitä, että kuultiin 
uuden hallituksen tulevan 
perin ylimys- ja l'uott;in-
valmisen, sall-tt.oivat tyu-
lwllsaa. uhallak in vielä 
jalikamMu lakkoa jonklln 
J)äiviin . Vasta maanau- IAupcudcn sisaria. 
taina 6 p. mal'rask. nkeslwytettiiu" lakko s\l\ll'illa.juh-
lalli suuksilla Senaatintol·iJIa. Oloja ku\'anvaa on, ct,tä 
kun lnkkoa päätettäessä manifest,ia pnraikaa senaatista 
julistel:.t,iin ja jaett.iin ja valt.apuolueit.ten ihmiscli isän-
maallisilla lauluilla tel'vehtiviit, manmme vapaut,ust.a, -
seisoi monituhatmi('hinen kansal li sknal'ti tol'il la iiiinet-
tömiinä, laki t, pääs~. lllalla oH juhla\'alaistus koko 
kaupungissa. Mutta. kadut olivat pimciit ja köyhälis-
tön akkUlllll:. esikaupungeissa oliVat pimeät merkiksi 

2 
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siiW, ettei kansa ~"ielä ollut saanut niitä valtiollisia. 
oikeuksia, mitli se oli toivonut ja uskonut saavansa. 
J a niinkauan kniu" nämj~ vaatimu kset ovat täyti:ämättå, 
jatkuu tyytymättömyyttä Ja jatkuu lakkoa työtäteke-
vitin luokkain . mielessä. 



2. Kansalliskaartin synty. 

Kun työväki oli julistanut yleislakon alkaneeksi 
Ja siten noussut taisteluun vil'kavaltnista ,SO l'tojiilj estel-
mäii vastaan, yhtyu)",t veuäläist.en veljien 'kauni iseen, 
jaloon vapaudenJiikkeesccn ja saanut vastakaikua jo-
kaisen itsctajllutaan lteriillneen kansalaisen rinnassa, 
tunsi se hetk('ll koko vakavuuden, sen vaat.imukset ja 
vol\"Oitukset': ' 'l'yöVäki tiesi edesvastu'Un tapahtumista 
viel'ivän työväen niskoille ja eWi. sen osaksi nyt kuten 
aina ennenl~in tulisi " päivän kuorma ja helle: mutta 
samalla oli se my'öskin selvillä tehtävistään, oli valmis 
pa,nernaan kaikki ,voimansa liikkeelle, tekemiiän ponnis-
tu kstlt , monin kertaisiksi, jotta aljettll liike, joka valta-
VfUH\ levisi kautta maan, kaikkiall a irulOstuttaon mic-
liii, l.:ltikl,ialla saadell ihmiset unohtamaan al'kiasknreensa 
ja sydiimensil kolwhehkulln yhtymiiiin siihen, saatai-
siin toivottuja hed01miiL kant.amaan) 'l'ähän 'vaad1j ttiin 
onnen lmikkea byvii ii jiiljestystil. :110not esimerkit Vc-
niijiiltä osoittivat, miten hcllJOst i sl1uriakon aikana voi 
syntyä epi~iiljestyksi ii, jotka rii stiiviit siltii ne tulokset, 
joth sillit muuten ehkä olisi saavutettu. Oli siis aivan 
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Kansalliskaartln komentaja, 
TO IMITTAJA KAARLO CUOTO. 



luonnollista, ottä meillä etualaHo pian nOtlSI kysymys 
järjestyksen ylläpidosta. Huo10stnneena oLlotettiin, 
miw. koittavat piiivät toivat Illllkanaan . Mitcn srtada 
epäjiil:iestykset vii.ltetyksi'? Tosin pol isit lakon alkaessa 
vielä olivat toimessaan, mutta ensinnäkin oli heidän 
lulcUTIliiäränsä katsottava suurlakon aikana I'iittämii ttö~ 

'mäksi ja. toiseksi ei oltu totuttu luottamaan heihin, 
siksi paljon oli polisiku llnan keskuudessa ilmonnyt 
miid iinnäisyyttii., jonki\' ny~ jos ],oskaan peljättiin kiiyviin 
yleisölle vaaralliseksi. Hatkaistl .iiiljestyl;:senpitokysy~ . 
mykseUe tuli smnalt-a taholta, mistii. suul"lilldwkin oli 
allwnsa saanut. Jiil"j l'styny t työviiki nimittiiiu ryhtyi 
muodostamaan vf\l"tiojouh:koja !)itiimäiin huolta pääkan~ 

pungiu turvallisllud(·sta. 
Olikin ni van luonnollista, että· jihjest}llyt työ\'iiki 

ryhtyi siihen toimecn. Onhau nina saatu Ilähdii, miten 
erinomainen jiitj0Slys \'allitsee son toimeCllpnl1f'lflisS3 
miol('.Jlosoituskokouksissn j a ~kulkl1eissa, joihin ),YlIlme-
Jlet tuhamH't ihmiset otbw:\t dS3fl. '1'ämiin O\',lt, P0l"-
val"itldll ja hoidiin lehtensä oIlcet pakoitetut tunnusta~ 
maun, vaikkcivät ne sninknan ole ensiOO llläisiii. antamaan 
kiitosta työväen pyrinnuille, vielii. vähemmin sen mie-
lenosoitllskokouksillfl. Jokaise~sa. maassa, mihin sosial:i~ 

demokratia.n aatteet ovat päässee~ tunkeutumaan, ta~ 

paamme saman ilmiön. Siitä 'oli loistavana esil~erk

lHnä äskeinen ,Vienin sosialidemokratieu äänioikeus~ 
asian hyväksi toimecnpanema jättilåismieleJlosoitus, jo~ 

hon ottivat osaa Slluuml.ttomat ihmisjoukot kilometrien 
p ituisena :kulkuc0ua j a jossa lasketaflu olleen ihmisiii 
noin neljännesm ilj onaa. Wiewn pOl'varilLisetkin lehdet 
ylistivät ~äljestyst:i mllllilwlpoiseksi. S uomen pääktl.U~ 
pungissfl sai työviiesW nyt osoittan kykeuikö se suur~ , 
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lakon vaikeina aikoina ylläpitämään järjestystä ja vas· 
taamaao" mainettaan. 

J o maanantaina 30 p:nä lokakuuta., suurlakol.J. ensi 
pä.i viinä, olivat muutamat työväcnmiohet keskustelleet 
järjestysjoukkojeD muodostamisesta ja tehneet suunru-
telmiakin sitä varren. Silloin ei asiaa kuitenkaan sen 
.pitemmälle kehitetty. Välttämättömänä kuitonkin pi-
dettiin turvajoukkojen muodostumista, koska oli pol-
jättiiv issä suurten illlnisjoukkojcn keskuudessa kaduilla 
helposti voivan syntyä. h;immennystä ja pakoknuhua. 
Polisikuntna, vaikkei se yhtyisikMn lakkoon, katsottiin 
:riittämäUömäksi antnmaan kaupungin asukkaille kyl-
liksi suojelusta, ja klllkipa jo senkin suuntaisia kuis-
:keil;a, että polision lakkoa. voitiin odott..'u\. Suurim-
pana syynä Jmnsallisknnrtin muodostamiseen oli kui~ 

tenkin se seikka, ettå siten tahdottiin riistää kaikki 
:mahdollisuudet metalien aikaansaamiseen niiltä laitto-

. muudcn aikana kehittyneiltä pimeyden voimil~, jotka 
viimeksi tammiimussa edellisenä ~lvena olivat pliäkau~ 
jlunkimme kaduilla. panneet metelcjä toimeen. Van~ 

kan, hyvin järjestetyn kansalliskaartin muodostaminen 
·oli ainoa keino, jolla voi~isiin sanda sellaiset mot,e.. 
.löitsijät pysymään loukoissaan. Jo pelkästään olemassa..-
-olollaan arveltiin kansalliskaartin herättävän yleisössä 
turvallisuuden tunnetta 'ja. ainakin osaksi rauhoittavan 
:kiihtyneitä mieliä. Kun sitten tiistaina. poliseistakin 
:suurin osa yhtyi lakkoon ja koko polisilaitoksen toi. 
minta. seisahtui, sai kansalliskaartin ajatus uutta viri· 
:kettä, tulipa sen perustaminen suorastaan välttämättö· 
m äksikin. 

Siitä tuli toisen lakkopäiviln polttava. kysymys. 
'Reippaasti ryhdyttiin toimenpiteisiin, jotta jo seuraa..-
vaksi yöksi saataisiin vartijoita liikkeelle. Suuressa 
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kansalaiskokouksessa. Rnutntientorilla . kehotettiin van-
hoja sotamiehill. ja aliupsecreja s~pumaan työväen- . 
y hdistyksen talolle neuvottelemaa n kansalliskaarl:.in 
muodostamisesta. Kaartia aiottiin käyttää ensinnäkin 
vartiopalvelukseen ja toiseksi mahdollisten epäjiitj<ls-
tysten estii.miseen ja tukahuttamisoon. Edellistä tar-
koitusta. vart.en aljettiin tiistaina ilt.apäiviUlli muodost.aa 
n. s. kansalliskaal'lån pikkukomppnnioita, joihin otettiin 
.noin 25 miestä kuhunlcin ja joita jo!,ti omat komppa-
nianp1iålliköt. Jälkimmilistil tarkoitusta varten katsot-
tiin tarpeelliseksi muouostaa. erikoisia siiiinnöllisesti 
h81joitettl~a joukkoja, jotta ne hyviin haljoituksen saa-
tuaan ja tottuneioa jiitjestyksoon olisivat luolcttitv ia 
ja varmoja käytettiiviksi pahimpien epäjihjestyksien 
sattuessa. '!'ätä. jiilkinunilisLä joukkoa muodostamaan 
olivat entiset sotamiehet ja aliupseeri t kutsutut työ-
väenyhdistykse1le. ' 

K lo 5 tiistai·il tana kokoontui työväenyhdisty ksen • 
talolle yli 100 vanhaa sotamiestiL '!'tilillä ei kuiten-
kaan ollut kokoushuonotto. saatavanQ. jQ. sen vuoksi siir-
ryttiin polytcknikkojon yhdistyksen talolle, jossa ryh-
dyttiin keskustelemaan haljoitettujon joukko-osastojen 
muodostAmisesta kansalliskaartiin. Puheenjohtajaksi va-
littiin toimittaja Luoto, joka esitti laati mamsa suunni· 
telman, minkä kokous hyviiksyi. Sen mukaan päätet-
tiin perustettayann "punaiseen kanltiin" muodostaa 
kaksi rykmenttiä, jotka kumpikin kiisittäisivu.t useam-
pia komppnnioita. Ensimmiiiseen ryk monttiin ot.ettai-
siin miehiä ympäri kaupunkia ja tulisi se kom pranioit-
tain päivys\;ä.m ä.än keskuspolisiasemalla. Toinen l'yk-
mentt.i pantaisiin kokoon kaupunginosittain ja tulisivat 
kunkin kau punginosan komJ)pauiat pitiimiiän jäljestyk· 
sestä huolta omassa pUl'lssiiän. Kom,ppaniain, muodos-
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tamiscen piiätettiin rylltyii. het.i seUl'flavnna (kesk i \"ii l~ko)

nnmuoa siten, etti" ensimmäiseen rykmenttiill a ikovat 
miehet kUbmtlaisiin sanpumaan Knisaniemen isolle. ken -
tälle ja eWi toisen rykmentin komppanioita muodostet-
taisiin Tokan torilla, Lapinlahdenkadun puistossa, rr 
linjan ja Castrcn inkadun lmlmnssfI, J osafatin laaksossa, 
HeSpfll'iall puistossa ja Kinaporiu torilla. 

Vi,,!ii oli kokouksessa esillii orjis hy,:iu tlirkcä 
kysymys. nimittäin keitii otettaisiin joukkojen ptuilli-
köiksi . Koska kat,sottiin hyvin Wl'keäksi joukkojen 
menestyk!<cHisello toimin nalle, että miehistön ja p:Hil-
likköjcn "H iiliä \"tl.llitsisi to\"eri ll inen suhde ja tliydelli-
nen keskiniiincm luottlllllllS, päätettii n päälliköiks; ottaa 
niooastMu sellaisin miehiii, joiden tiedettiin fljavan 
työvHennsiaa . 'Yhtl'ishc-nge u jo. snmnin ihante iden in-
nostamfln joukon voitiin toivoa kylHmcviill vnikeim-
missakin olosuhteissa 1n1Onolla suorittamaan tcht~i\·iinsii. 
Miehistö voisi samaIIn olla yarmll !iiitä, ettei siHi tul-
taisi kiiyttiimiiiin lfIihinkiiiln sinltnrkoituksiill. '.I' iimiiu 
piiiitökkell kiiytiinniJllistä toteuttamista ei katsottn vni-
keaksi, koska työviien omissa miehiflsii oli paljon en ti-
siä sotmnichiii ja alinpscereja, j oita jo J.:okonksessll. ol i 
saapuvi ll a toista sataa. Ni in pä voitiinkin vastata jou-
kolle y lioppilaita, jotka valkeat nauhat kiisivan'cssa.. 
sanpll i\'nt kehotlmnnnn kokouksen osanottajia liihtemiiiin 
1'lioppiJastnlollc j a yhtymään H elsingin entisen polisi-
mestarin J. Gordien joukkoihin - oversti Gordie oli 
näet alkanut ylioppilaista osakunnilwin muodostaa suo--
jeluskomppanioita - , etti! työväki k iiyttiiii nsioissaan 
omia miehiään . 

Kokouksen lopulln \'alittiin punaisen kaartin jär-
jesUh'iiiin f'flikunfftAn toimittllja K. LnotQ, kiITC""mies 
K. O. Hant.ala, tyunjohtaja K. 'J'rogon, kin\nhnklmaja.. 



E. Majaenmäki ja kiven~akkaaja K. Brusin, joiden teh-
täväksi tuli valvoa joukkojen jiiljestämistä. ja toimintaa.. 
Sfmjiilkcen hajaannuttiin agiteeraamaan miehiä punai-
seen kaartiin. Samaa tarkoit~sta vart.en kiinnitettiin, 
telefoonitolppiin ilmoituslappuja, joissa niinikään keho-
tettiin yhtymiHin kammlliskaartii a. 

Vähää ennen pu-
nrusen kaartin pe-
rustavaa kokousta 
oli työväenyhdis-
tyksen talolla ja 

keskuspolisiase-
IMlla, joka - 8ft-

moinlmin sittemmin 
muutkin polisillso-
mat - heti poli· 
slen lalwn jälkeen 
oli ,otettu kansallis-
kaal·t·in hulLuun, al-
jettu muodostua 

lmnsullisknartln pik-
kukomppanioita. 

Vielä samuna piii- PatrnUi kadulla. 
vänä (tiistaina 31 
p:nä Iokak) ehdittii n näiden m'uodostamisessa niin pit-
källe, että jo kello 5 aikaan iltapuolella voitiin lähettiiii . 
ensimmäiset joukot pitämiiiin jiil:jestystii. Jmupung;illa: 
Kansalliskaartin toiminta jatkui ti~stä hetkestä alkaen 
keskeytymiittä yöt päivät lakon loppuun asti . Miti\iin 
erikoisia merkkejä ei alkukiireessä voitu miehille vaI-
mist.aa, vaan autettiin asia yksinkertaisesti siton, että 
kukin sitoi valkean nenäliinan tai na.l1 han Iriisi"nr-
teensa, joten nuni\'ormu" ei siis ollnt ji\rin komea. , 



, Punainen k,aarti, johon miehiä otettiin keskiviik-
kona 1 p:nä ja torstaina ,2 p:nä marraskuuta.ja jota 
- eten,kin liikkuvaa rykmenttiä - täydennettiin edel-
leen koko laJdwajan, käytti nämil kaksi päivää harjoi-
tuksiin ja ryhtyi vasta torstai-iltana säännölliseen va1'-

Harjoitnkse;;sa Kaisanieme~sä. 

tio- ja päivystystoimeen, niin cttu iS ii f; tällöin vasta on 
katsottava kansalliskaartin kokonaisuudessaan alotta-
neen tOlillmtansa, S iihen asti oli vartiotoimi kaupun-
gissa yksinomaan pikkukomppaniain huolena" 

Kansalliskaal'tin alkaessa jäljestyä oli tiirkeä saada 
sille piiällikkö, joka osaisi aset tua niiden köyhälistö-
jouldwjen kannalle, joita' hän tulisi johtamaan. Kan-
~allisbal'tilla olikin onni heti ensi päiväst.ä alkaen saada 
itselleen kokenut päällikkö kapteeni Johan Koekista. 
1'unnett.una innokkaana työväenaatteen kannattajana 
!6aavutti kapteeni Koek heti miehistön suosion, ja hä-
'nen maltillinen, tahdikas esiintymisensä kaartin pääl-
likkönä oli Oln iansa yhä enemmän kiinnittämään mie-
hiä joht.a.jaamul, Punaisen kaartin komentajaksi valit-
tiin toinon tunnettu työviienmies, toimittaja ~-,uoto, 
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j ota ' kurin'ollisempna:, "reippaampaa ja pystyvämpäa. ko-
me'htajaa olisi turhaan saanut muualta hake.a. Jo Luo-
don ryhdikäs ulkomuoto ja koko esiintyminen on ollut 
omiaan herättämtwn luott.amusta. Oli siis t..'i.ydelleen 
saatu toteutuksi periaate, jota. oli pidetty niin tärkoiiDä 
kaDsalliskaartin menestykselle. 

Pääkaupunki oli saanut valppaat vart.ijat valvo-
maan järjestystä ja turvaamaan valtion ja yksityisten 
omaisuutta hävitykseltä. Ihmiset huokasivat holpotuk~ 
sesta. Tieto siitä, että valpas knns,nlaisjoukko oli te-
kevä parhaansa tOljuakseen pimeidon voimien mahdol-
liset vehkeet, oli om.iansa rauhoittamaan kaikkia mie-
lili.. 'l'urvallisesti uskalsi jokainon myöhemminkin il-
taisin liikkua pilklwpimeiUä kaduilla, joita ainoastaan 
kansalliskaartin pf\truUion lyhdyt tuikahdeUen valaisivat. 



3. Kansalliskaartin' järjestö ja joukot. 

Armeijan l".iv it taajenivat päivä piii\"iiltä, ja; jouk-
kojen luJmmMirän kasvncssa nIkoi kum;nlliskaa.rtista 
sukeutua voima, joka ei ollut mi],:iiän vähilpätöinen 
vnikutll lakon viiririkkan.ssa. t.'lpausten smjassa . Mutt-n. 
vanha totuushan on, ettei jouldwjen lukumäärä mer-
k.ilise itsessään paljoak.nnn, vann että. voiton määrää nii-
den haljaanturninen, tottumus ja enDon kaikkea innostus. 
Miehet olivat suurimmaksi osa ksi tottumattomia, innos-
tusta ei puuttunut, oli vain hyvän jiiIjesWn avulla. 
luotava barjnantumattomista aineksista mallil;:elpoinen, 
tehtäväänsä pyst.y vä laldwarmeija. Siinä kyllll. kysyttiin 
työtä. E i ollut belppoa leipoa muutamassa päivl\.ssiL 
rauhallisista miehistä rcippai ta, sotakonstin taitavia Jmar~ 
~ilaisia. Vanhat $otilaa~, aliupseerit ja reima~ urheilijat 
vede~tiin esiin ja pan~i in hltrjoi~tamaan nahkapoikia. 
Pi~kin lakkoviikkQa kaikui si~tc n melkein kaiki ssa pää-
kaupungin puistoissa ja kentillä komennussanoja, siellä. 
tehbiin työtä ja. hikoiltiin, ja havaittiin tyydytyksellä, 
että työ alkoi kantaa hec1elmiUi, ottä siemen oli langen-
nut hyvä.ä.n maahan ja alkoi nousta omalle. 



, . pu.'nainen . kaarti, (kansa:llisKaarun ydinjoukko; Jö'ta 
''kaik1aen ' slilrilät -Varti61tsivat, oli tietysti parait6il jäI'. 
']este'tty. Se saik'in Jokapäiväistä sbtilahUicta kasvatusta. 
Ylin 1j6hto kuului ' kapreeni Koc~ille. häntä lähinnä 
toimi punaisJn kaartin komentajana toimittaja K. Luoto 
ja muut perustavassa kokouksessa valitut esikunnan 
jäsenet. ,Ensimmäisessä n. 's. paikallisessa rykmentissä, 
jonka 'erityinen kanslia sijaitsi keskuspolisiase'man huo-
neustossa, oli 10 -koinppimiaa. Kuhunkin komppaniaan 
kuului 108 niiestä jaettuina 4 pl)ltonaan ja joka plutona 
2 osaswon. Siis täysin sotilaallinen jakojätjestelmä. 
'Ku'llaki:q. komppanialla, plutonalla ja os'astolla oli oma 
'päällikkönsä.. Päällikköineen teki kunkin komppanian 
miesluku näin ollen 121. 

'l'o!sessa eli n. s. liikkuvassa I'ykmentissä, joka 
toimi sivupolisiasemilla ja esikaupungeissa vartiopalve-
luksessa, oli jaotus muuten sRlllanlainen, pnitl:li että 
komppaniain mieslllku vaihteli lOO:p. jå 200:n välillit. 
Kun liikkuva rykmentti teki vartiopalvelusta, olivat 
t>en osastot jaetut kolmimiehisiin patrulleihin; kullakin 
patnllIala' oli oma päällikkönsä, jonka erityisesti tuli 
~itää huolta sii~ä, että. tärkeimmiit havainnot r aporte· 
rattiin vartioasemalle. Jäljestys punaisessa kaartissa ei 
jättänyt juuri moitteen sijna, niin innokkaasti ja taI'-
'kasti 'koetti miehistö täyttää tehtävänsä ja seurat.'l pääl. 
'likkl:ijen määräyksiä. Päälliköt puolestaan, jotka melkein 
'poikkeuksetta olivat vanhoja sotilaita · ja pel'ehtyneitii 
sotilaalliseen ~ järjestykseen, tekivät parhaansa saadak-
seen saman hengen vakiintumaan joukoissansa. ' 

Siirrymme sitten esittämään kansallisknA.rtin pikku-
komppa.nioita ja niiden järjestöjä. PikkukomppriJiioi· 
hin kuului 25-40 miestä kuhunkin, jokaisella oma 
komppanianpäällikkönsä; useimmiten oli komppa~ia 

I 

1 
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vielä. jaettu kah~n osastoon ' osastonpäällik~öine·e!l. 
PatruUit oli"at · tarpeen mukaan kaksi.-, kolmi· tai neli-
miehisiä. Pikkukomppaniat saivat lJlilärätyissä vartio-
piireissä suorittaa (lalvelusta.an. Kaupunki oli nimittäj'!l 
jaettu viiteen eri vartiopiil'iin, joilla kullakin oli omat:. 
p~iripiUilliköt järjestämäSsä asioita tietysti tarkoin· pi!.ä-
kOl'ttel'ista saamiensa ohjeitten ja miiäräysten mukai-
sesti. Järjestys pikkukomppanioissa ei 911ut likimain-
kaan niin sotilaallinon kuin punaisessa kaartissa, niiden 
joukko-osastoilla kun oli erilainen tchtäväkin; Jlikku-
komppaniat olivat järjestetyt yksinomaan käytännöllistä. 
vartiopalvelusta varten, ja siinä kohden ne, kuten ko-
kemus sittemmin osoitti, olivat aivan paikallaan. Paitsi 
näitä. kansailiskaartin pikkukomppanioita oli myöskin 
samansuuruisia ylioppilasM ja poJyteJmikkoj0J?kkojo. eri 
johdon alaisena toimessa nina toiscn lnkkopiiivän illasta.. 
asti, kllnnes nekin torstaina marraskuun 2 p:nä liittyi-
vät kansall isknartiin ja tulivat saman johdon alaisiksi. 
Pianpa herrat kuitenkin yäsyiviit työväen johtoon, siU~ 
kahden pliivän perästä erosivat he kansaHiskaart.ista. 
esitt.äon syyksi jos mitäkin, kuten kansalliskaartin muka.. 
haljoittamaa, hirmu valtaa, väkivaltaista menettelyä.j. n. o. 
Eronneet ainekset muodostivat si~ten omien h:wrnstus-
tenSI\ mukaan tuon kuuluisan "Theslöfin kaartin ll eli 
"Browningl'ital'istonU rakkaan porvariston etuoikeuksien 
ja ' .kaupungin xihkamakauppnin suojelemiseksi, joita ei 
mikiii~n vaara uhannut. 

KansaHiskaartin yhteydess1i toimiyat viejä eri tar-
koitukf$il\ varten muodostetut apuosastot, jotka toimin-
nallaan suuressa määl'ässå helpottivat kaartin tyÖskeuM 
telyil. KallppaM ja teollisuuskomitealla oli käskyläisiniHin 
erityinen joukko, jota käytetti in luvnllisen kaupan ja 
Jiil,entecn jiil'jestämiscen. Muitokaupasta piti niinikään 
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huolta el'åg osasto, jolla olikin " t.'i.y~i ,t.x,ö noina' ailwiua., 
jolloin maidon puute oli yleinen j~ tungos hyvin Sl1llrl 
myymäläi n ja maitokuol'main ' ympärillä. Parhaansa 
mukaan koetti maitokomppania auttan yleisöä. ja samalla 
pitää huolta, etteivät myyjät kärsineet vahi nkoa, Oli 
sitten vielä halkokomppaniakin - ei haloilla varus· 
tettu, vaan halkokauppaa valvova komppania. Siveys... 
rikosasiain· ja salapolisiosastot toimivat myöskin kltRr· 
tin yhteydessä ja saman ylipäällikön alaisina. T iedon· 
antoja ja määräyksiä perilletoimittnmassa oli keskus· 
asemalla kuriri· ja ratsastaj~sasto . Kun polisiknmal'jn 
kätköist.ä keksittiin kirjRpainovehkeet, joilla enoen 
;,mustan sotnian" maanalaisia j ulist.uksia oli painettu, 
ryhtyi erityinen kit:jaltajnkomennuskunta samalla pat-
nolla painamaa n kansalliskaartin uljaita julistuksia, joita 
jälkimaailma voi ylpeydellä lukea. Unhottaa ei myös· 
kään sovi kyökkikomennuskuntaa, tAlon rei ppaita emän-
tiä, jotka miehistölle laitt.oi ... ·at voileivät ja teet ja niit·ii 
ystävällisillil, rQhkaisevi!1a sanoillansa. maustivat. Joukko 
kanslistoja vielä' tl1ydontiUi tAi.tli. monitouhuisten osasto-
jen luetteloa. Kaikilla näillä osast..oilla- oli ·tietysti piiiil-
likkönsä ratkaisemassa Ilsioita ja valvomassa, että kaikl"; 
kävi söntillecD. 

Monipuolinen oli siton 50 joukko, joka lakon aio 
kana piti j'llfL jiit:icstystä. pålilmupungissammc. .J oll k· 
koja oli våhiin joka hommassa. Muttn. että siinä olj 
jäljestysvalt.aa ainakin yhden 'kylän varalle käy seh-illc, 
kun tnrkastammo knnsalliskaattin eri joukkojen luku· 
mäiiriiii. Miehistöluottelojep, vatt ioasemien pöytäkitjo.in, 
punaisen kaartin pöytäki ljaio ja nlllitten tietojen mu-
kaari olemme laskeneet kaDSl\lIiskaartin lukumåiiri1n 01· 
leen SeUl'8fiVan : 
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Punaisen kruutiu ' paikallinen • !'yJ..-mentti 1,210 mi~stä. 

, " " Jji l,lmva. " 1,701 " 1 varti0pUI"lD (keskusi>olisiasemsn) 59 
pikkukompp. 1,931 " Rautatieläisten val'tiojoukot. 750 " II ja m vartio- (=polisi-) piirin pikku-
kompp. 210 . 

" IV vartio- (=polisi-) piirin pikkukompp. 102 " Joukko-osastoja eri tarkoituksia varten. 390 · 
" Virkailijoita, lähett.ejä y. m. 156 " 

Yhteensä. 6,460 " 
Siis puolen seitsemältä tuhatta jäljestyksen val-

vojaa! Yoidnan todellakin sanoa, ett.ä kansa oli itse 
vnlvomassa järjestystä. Jos olcUimme Helsingin väki-
luvun tekevän 110,000, ja niille tienoillehan se jo nOll-

$00, niin oli lakon aikana joka 17:8 helsinkiläinen jär-
jestyksen valvojana. Lieneekö muualla päästy yhtä 
korkeaan tulokseen! Laslwssnmme ei ole otettu lukuun 
lakon alkupäivinä toimineita ylioppilas- ja polytek. 
nikkojouklwja eikä myöskään niiden tilalle astunutta 
'l'heslöiin knal'tia, etenkin kLln voi kysymyksen alai-
seksi panna, missä m1l.iirin ainakaan viimemainittua. 
voidaan katsoa järjestyksen .ylläpiw.jiiksi. 

Kansnlliskaartln miehistön ammateista emme voi 
varmuudella. sanon. sitä. eikii. tätä, koska käy tettävis-
sAmme on aino.\Staan 2 pUnAisen kAJIrtin komppanian ja 
15 pikkukomppnoian luet telot miesten ammateista.. 
Näissä joukoiss.."1. oli 694 miehestä: ulkotyömiehiä 226, 
8eppiä, konetyum iehiä, vii lR<'jia ja sorvaajia (yhteensä) 
101, tehtnnlaisia 96, kirvosmiehiii. 56, muuraajia ja 
rappareja 40, punSC!>piii. 67, kivenhnkkaajia 25, ma~ 
lnajia 22, le'·yseppiii. 16, snutareja 15, rii.ätälejä 15, 



]~9uiulaiaia, 11, kadunlaskijoita 5, työnjohtajia ja !I).&i~ 

nöörojil. 5, kauppa-apulaisia 4, kirjalt~jin 3, sähköt yö-
miehiä 3, nuohoojia. 3, putkenasettajin.' 2, v:erhoilijoita, 
kultaseppiä, kuskia, }HLt'tut'eja, 'nahkurejn, sementtityön-, 
tekijöitä, satamatyömil'hiä, raitiotiepnlvelijoita ja pani-
motyömiehii\ kutakin yksi lajiaan. Selit.ykseksi voimme 
mainita, että jotJCut. ammattiosastot muodostivat omia 
komppanioita, ja niistä ei olo I:Ji.ssä luettelos!,a ainoata-
kaan. Ji':sim. kirjaltaja!:. muodostivat oman joukon, joten 
on luonnollista, ettei moutaakaan heiw1 ta\-at.a noissa 
17 jouklw-Qsastoissa. Äidinkielensä mnkaan jakautuivat 
listoissa mainitut miehet seuraavasti: suomen puhui 
604, ruotsia 88 ja muuta kielti\. 2. Hauska on myöskin 
se havainto, jonka olemme tehneet herrasmiesten suh-
teen. Lakon l\lus~a oli herrasmiehiä näissä 17 JWI,np-
paniassa yhteensä. 19 ja lakon lopussa Ö. Tämä pi6-
noiskuva voi käydi~ suuremmastakin. Lakon luonne 
näkyy riittäviisti jo siitäkin; tehköön kukin itsekseen 
ne munt pilätelmät, joihin numcromme aihetta anlavat. 

II 



4. Marssissa ja vartiossa. 

Kansnllisknnrtin monipuolista toimintaa lakon al-
].;ana ei olo holppo kuvata. SentHhden tyydymmckin 
nnbmMll s(>n työskcntelystii, toimintntuyoista ja. niistä 
nlikökohdista, jotka olivat sille rnääräiivinii, ainoastaan 
haahmopiirtcisiii. selityksiä. Sikäli kuin perehdymmc 
niihin moni}n tehtäyiin, joita lmnsalliskaal"tilla oli suo-
I"itetuwinaan ja jotka siltä tuona. yleisen lovottomuuden, 
mielen kiihtymyksen ja toinen toistAan piiättömiimpion 
hnhujen aikana kysyivät mitii suurimmassa miUlriissä. 
tyyneyttä ja maltillista harkintan, voimme vasta nntaa 
sille liiydcn tunnuslulsf'u ja oikf'iu alTosteJla niitii 
suuria palveluksia, joita so on tehnyt ei ainoastaan 
pääkaupungille vaau koko mnalle. Hyvä järjestyksen 
pito, muukalaisten ja etenkin Veniijiin kansalaisten 
loukkaamattomuus olivat ensi ehdot, jotta yhteenWr-
mäykset venfiläisen sotaväen kanssa. saataisi in väIte-
tyiksi, ja yhteisillii ponnistuksilla tässä onnistuttiinkin. 
KansaUiskaarti oli koko lakon ajan täysin tietoioQn 
siitä, että. sen toiminta Yasta yleisön lämpim1in myötä-
vaikutuksen avulla tulisi todella hcdelmlillisel;:si, ja siten 
sen työskentely oli niin sanoaksemme yhtiimittaista 

J 
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vetoamista kansDu ja etenkin köyhälistön, työn raskaan. 
rnatajain sanldwihin riveihin. 

Kausalliskaal'tin joukoista sai punainen kaarti 
kaataakseen lakkoajan rasitusten suu rimman taakan. 
TOl'stai~iltana 2 p. malTtlskuut.'\ alotti se vartiotoimin-
tansa. Mainittuna piiivilnä kokoontui se Senaatintorille 
lähes 3,000 miehen voimall a suurcksi ihmeeksi Imupun-

Kll.nsal!i~kaartilll.i s ia vart.ioon lähdö";Sä. 

gin asukkaille, joilla siihen asti oli tuskin aavistusta. 
punaisi':ln 1 kaartin olcmassaolostakaan. J oukot olivat. 
kuin jalan polkaisulIa esiin loihc1itut. Syyn ii. paraatiin 
oli vat huhut Helsingi n valtu uston omituisista y rity k-
sistii juoriitella itselleen jii.lj es~ys\'allan johto ja 'ottaa. 
haltuunsa keskuspolisiasema. Niiitii sYljä.isii~ hommia, 
jotka luonnollisestikin herättivät suu rtn suutt.umusta 
kansalliskaartissa, punainen kaartiki n kokoontui kes-
kusaseman edustalle katsomaan; kokemus oli jo ehtinf~ 
osoittM, että kaupungin neuvoshel'1'uill puolelta saatet-
tiin odottaa minlti;ilaisia maltittomuuksia tahansa, mm , 
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arveluttavasti olivat pälit raatitalossa silloin pYörällä. 
Lieneekö historian' kertomus vanhasta böömiläisesiA 
tavasta heiUlI.i\ neuvoshenat ul0!5 akkunasta. vai jokin 
muu lIsianhaara pelottanut "isiä", tosiasiaksi vain "jäi, 
ettil kaikki hf"idän hommalls'a haihtuivat meluanin 
kokouksiin ja moniin hyppyihin Jakkokomitean j A. kes-
kusnseman välillä . NiinpiI. saattoivat punaisen kaartin 
paiknll isen rykmentin komppaniat hajnantua va rtiopal. 
" elukseen sivuaseruille. K eskusasomalla asetett.iin ensi. 
työl;si punaisoll kaartin miehiii. vartijoiksi pOl'teille, 
käy tiivii n ja oville, jotteivät asiannkuulumattoniAt hen-
kilöt p:iiissect kansliaan hiiirit,semälln ja saamaan aikaan 
ahdinkoa. Siihen asti oli pääsy oUut. yapaampi, mistä 
oli seurau ksena, että iso kansliahuone oli täyimä lör·· 
j)öt.telemään t.ulleita herl'llsmiehiä. Aeia saatiin kuiten· 
kln helposu autetuksi , kun komentaja. Luoto vei sisälle 
50 kaart ilaistaan ja pani toim een tarpeellisen suursii-
youkscn. Torstaisla alkaen oli keskusasemalla. yötä 
p iiiviiii aiM 2 paikallisen rykmentin komppaniaa saa--
puvilla tarpeen tullen käytettäviksi. Vaihto tnpaht,u'f 
kolmen t unn in 1 perästä ja. \'UOl'O uudistui J 2 tunn;n 
pcriist:\. Liikkuvan I"Jkmentin kompptmiat tekivät val'-
tiopah'elusl fI sj"l:iiiosomilla plutonittnin. · Toinf'n plutona 
cjli voraväkenii piirin v1l-rtiouscmalla toisen ullessa kul.: 
ku vahdissa kad uilla. Val·tiovuorot oli\-iIL ,IAuousia 
sall:!oinkuin kallsnUiskllaJ"tin' pikkukomppanioittenkin ja. 
uudistuivnt joko 12 tai 14 t.uonin pcl"iist.ii ri ipplwn siitil, 
miten pAljon joukkoja kussakin piirissä oli kiiytettiiv inii. 
H yvin usein kuitenkin tiiytyi \'llrtio\"UOl·oja. etenkin 
juuri punaisen kaal-tin, piuentilii ja taajontaa. "f.il"itt5in 
kil"cinii. aikoina ol i nimittiiin villttiimiitöntil.· pitä!\ lisii~ 
j oukkoja vnhniina piil"insemilla. Niinpä \'älistu oli 
yksistään keskusaseman pihassa 4-8 punaisell' kaal"tin 

--
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komppaniaå, siis noin ;1,000 miestä ,V:(ll'alt.a . Eltii t.äl-
lais.~b ylimääräiset vartiovuorot nl ~itt·ivat mieJliii bwafi. 
tomasti, on itsestäiin selviiii. 

VartiOVllQrot ei\'~it kuitf'ukaan olleet punaisen 
kaartin ainoat rasitukset., vaan .sen tuli vielä joutoajat 
käyttäii ahkeriin hal'joi tuksiin, tehdä temppuja oikeaan 
ja vnsempflan. Vaadittiin miehiltä kestävyyttä jå tal'-
maj;\., kun useinkin monen yön valvomisen jälkeen piti 
uudelleen mennä harjoituksiin ja palvelukseen. Innos-
tusta oli kuitenkin riittämään asti, nurkumatta työs-
lwnneltiin ja muutaman päivän sotilaat marssivat pian 
kuin ainakin kaartilaiset tuottaen hiukan mainettakin 
punaiselle kaartille, kunnes he loppuparaateissa jo esiin-
tyivät kuten kokeneet vanhat hartit ainakin . 

• Tulistusten kautt;a, joita joko monistettuina t;ai 
keskuspolisiaseman käsipainolla painettuinn jaettiin, 
antoi kapteeni Kock määräyksiä ja ohjeita kaartilaisille 
ja yleisölle tietoja kaartin toiminnasta ja asemasta 
yleensä siltä kuin se kulloinkin näytti. Eräässil. 00-
laisessa julistuksessa, joka on painettu perjanta.ina. 3, 
p:nä marraskuuta, tehdään selkoa kaartin .ii~rje~töstii. 

ja ke~otetaan yleisöä tekemään muistutuksensa mah-
dollisista puutteellisuuksista yleisen turvallisuuden yllä~ 
pitämisessä joko kanslia-a.n tai kaupungilla liikkuville 
päiilliköille. Samana päivänä painettiin venäläisiä sota-
miehiä ja muuta venäläistä yleisöä vart-en tiedonanto 
siitä, että- heitä. ei mikään vaara uhkaa, vaan että. kan~ 
salliskaarli vastaa. heidän samoinkuin omien kansalais-
tensakin turvallisuudesta. Kun ilmeni tapauksia, että. 
julistuksia. ja i lmoituksia oli tolpista revitty irti luul-
tavasti siitä. ·SYYfltä, että. repijät katsoivat niitä väär.is-
tellyiksi tai erehdyttäviksi, annettiin mliäräys, ettei 
ilmoituksiin SRFL koskea, mutta kehotettiin samalla tyL>-



väkeä luottamaan ainoust.nau niihin tiedonantoihin, jotka 
,o\'at annetut kansalliskaartin keskusasemalta ylipääl-
likkö Kockin allekilj"oituksella varustett.uina. 

Otamme t..1.hän kokonaislludessarm scumavat jnlis-
-tukset, koska ne ovat n~menomaau annetut kansallis-
kaartilaisille objeiksi vartio palveluksessa . 

• "Kaikille patruUeille on annetta,;a määräys, että 
-on rRDJloilla ja satamissa vartioitava, että. muut laivat 
kuin ne, jotka ova't siihen valtuutetut, eivät välitä. 
-liikettä kaupungin satamilla ja rannoilla. Sen lisäksi 
-on ehdottomasti noudatettava kohteliaisuutta ja tyy-
:neyttä. yl~isöä kohtaan." 

"Komppanian päälliköiUe huomautetaan, että kan-
-salliskaartilaisten ei pidä antautua mihinkään pitempiin 
-keskusteluihin ja selityksiin yleisön kanssa, vaan ly-
hyest.i ja kohteliaasti pyytää1 yleisöä. hajaantumaan ja 
r auhoittumaan." 

Liikkui yöllä tai päivällä. ffilssä kaupunginosas,sa 
tahansa, kaikkialla vilisi kansalliskaattin patruileja. 
Niitä. oli sitäpaitsi vakituisilla varl"iiopaikoilla, kuton 
'venäläisellä sähkäsanomatoimistolla, joka' erehdyksestä 
"oli hetkeksi sUljettu ja jonka peljästyneet virkamiehet 
;giit-ä lähtien eivät uskaltaneet olla ilman henkiv~rtiota, 
'pankkien ja asekauppain luona, tehtaita, makasiineja, 
·valtion konepajoja ja veturitalleja vartioimassa. j. n.t;fe. 
-Öisin kiersi ratsuosastosta ratsastajapatrulleja' ympäri 
kaupunkia tarkastamassa, että kaikki oli "tarpeellisessa 
kunnoss·a." . Paitsi kansalliskaarun joukkoja oli öisin 
:myöskin venäläisiä kulkuvahteja liikkeellä ja välistä 
karautti pari, kolme kasakkaa: huimaavaa vauhti"" pit-
Jcin katuja. Lakon loppuajalla lisääntyi sotålaspatrullien 
lukumäärä. Häiriöitä ei kuitenkaan tapahtunut, vaan 
molemmin puolin annettiin naapurin hoitaa rauhassa.. 

" 
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virkaansa. Aamuisin, kun mnahusten maito- j a. ruoka-
,ta.val'nkuormat alkoivat saapua kaupunkiin, oli täy!Oi työ 
saada kauppa käymään järjestykses!Oä. MaitoImupat 
Ql.ivat todellisessa piiritystilassa, ko!Oka maidosta oli 
suuri kiipe}i. Päivällä oli jli1jestykscnvalvojien työ 
sitä vastoin verrattain helppo. Olisi luullut että, kun 
lwarl;ilaisten "univormu" oli .sik!Oi y ksinkertainen k~n 
Yalkea tai punainen lUlUha käsivarressa tai punainen 
tilkku rinnassa, poikaviikarit ja muut kaartiin kutIlu-
ma.ttomat sitomalla nenäliinan käsivol't.een tai muuten 
varustamalla itsensä samanlaisella merkillä olisivat hel-
posti voineet esiintyä. kansalliskaartilaisina, mutta niin 
ei ollut laita. Ei kulunut kauankaan ennenkuin" vale-
ka.al'tilainen" oli saatettu v~rtioasemalle ja joutunut 
tekemään tiliä petoksestaan. Kansalliskaartilla oli joka 
päivää varten tunnussana ja siten voitiin helposti !OMda 
selville, kuka oli oma mios kuka ei. Vartioasemille 
ja keskusasemalle oli tunnussanatta turha vaiva pyr-
kiäkään, mikå olikin aivan välttiimätöntä, muutenhan 
nämä paikat olisivat tulleet tungokseen asti ti~yteen 

uteliaita ihmisiiL 
Kansalli skanrt.ilaisten olllista muistiinpanoista, jot-

ka ovat kl~ytcttävinämme, otamme Ui.hän muutamia ot-
teit.a, ne kun parhaiten kuvaavat heidän ajatusl.:an-
tansa ja. antavat y ksity iskohtaisia tietoja kaartin hom-
masta. . 

Eräs kilj oittaja kiljoittaa torstaina, 2 p. marrask : 
"Lähdin Söörnliiston asemalle. Sicllll oli ollut hiljaista, 
mutta eipä ihme, sillä keskiviikkona olin liihcttänyt 
150 miestä Sörnäisiin. Muun muassa pidin erityisen 
huolen siitä, ettei kukaan pääsisi polttamaan öljYSäi-
liössä olevaa öljyä eikii. suurta, monien tuhansien ar-
voista. lauta.. ja plankk uvaraston. On näet. täälHi, 3 
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ääretWmän suurta öljysäili/jt~l, joissa on mont.a sa~aa

tuhatta litraa öljyä. Ja koska kerran Tallinnassn ou 
poltettu hirmusesti, miksei Wiillii voitaisi polttSU\ samalla. 
tapaa. Kas tuossa oli ajatus, jota oikein peUdisin Ilja-
talin, mutta se oli velvollisuuteni, sentiihden minun ei 
ainoastaan. täytynyt sitä ajatolla, YlIRn myöskin toimi1\. 
siihen snuntaan, ettei. se mistiiiin hinnasta tulisi toteu-
tumnnn. Mitä seuraisi jos öljy - piläsisi palamaan'? Ei. 
ainoastaan koko puuval'8sLo. vaan myöskio koko SÖI'-
oltinen, koko. Helsinki ja. pian kyllä Viapori olisi po-
roksi mennyt." Samana päh-iinli. kertoo sama henkii!) 
Sörnäisten vankien levottomuuksista: "Oli lähetetty 
miehiä sinne. Ja kyllä. .se olikin tarpeen vaatima., sillä 
Hormannin esikaupungin puolelta oli huudettu van-
geille: 'l'ojat. tulkaa ulos, ei olo poliseja!' Kas tästä 
vasta vangit ilostuivat, löivät rikki muutamin akku-
noita. ja aikoh'at väkisin tulla ulos. Mutta hoidiln 
ilonsa muuttui kauhistukseksi ja peloksi, kun näkivät, 
että sivilihenlcilötkin vartioivat heitä. Hepä vasta ajat-
telemaan, että mitähän nyt on tekeillä, kuin 75 vie-
rasta miestä meitä vartioi. Vahtimme käveliviit van-
kilan ympäri. Yöllä. heillä oli hy,~ät karbidilyhdyt ja. 

. \ va.lo niikyi kauas. Kyllä vangit istuivat hiljrusina. 
knmm!oissaan romaaneja lukemassa." 

Komppanianpiiällikköjen kOl'tomuksissa mainitaan 
lyhyesti tapahtumia. Eräs kertoo olleensa Söörniiistau 
vankilassa vahdissa ja syönecnsä vankilan soppaa, har· 
vinaisena. herkkuna tietysti. Er!ls toinen kertoo 8·mie-
rusen venälä.isen sotilaspatrullin vieneen 4 kansallis-
kaartilaista kasarmiin , mutta että. nämä pääsivät pois. 
Hauskana seikkana. lakon ajalta. mainitaan se, .. kun 
ei isovatt.aset saaneet ookata.", Joku mainitsee niinikään 
hauskana tapauksena son, "knp' katupojat nhkasivat 
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. antaa selkii.än::. mräiistä oli 'hullunku'risinta ylioppj~ 

lsitten palJastettujen 1'6\'olverien näkf(rninen. 
Kuten näkyy ei kansalliskMl'tin palveluksesta 

puuttunut humol'iakaan. Komppaniat antoivat itselleen. 
ja toisilleen kaikenlaisia pil!V ja leikkinimiä, kuten 
"karhu", "jyryn saki", "karvalakin komppania" j. n. e. 
Ei ollut hullumpi myöskäi~n eriis heinakllol'ml1juttu. 
josta punaisen kaartin pöytäkirjassa annetaan seuraavat 
tiedot-: ,,36 §. Saapui ilmoitus, että puolet 7:nnestä. 
lwmppaniasta, oli saapunut. Toinen puoli oli Työväen 
yhdistylcseltii lährenyt pyynnöstä Vladimirinkadulle 54, 
missä oli 4 kpl epäillyttäviä. heinäkuormia, joista ai-
noastaan 3 annettiin tutkia." - ,,38 §. 7:nucn komp-
panin toinen puoli, 50. miestä, saapui tutkimusretkel~ 

tään ja ilmoitti epäilyksonalaisessa. hcinäkuormassa 
olleen paljon lehmän kinkkuja.. II Olisi luullut kuor~ 

massa. olleon vähintäin sata. Gra.(tonkivi:i.li.riä tai kunla-
ruiskun, mut~ varmaan pitivät teul'astajat jo kinkku~ 
jaan vaarallisena .tavarana, koska niitä kätkivät. 

Voisimme tällaisia kMkuja kertoa loppumattomiin: 
kuinka riitainen aviopnri tulee poliisi4:amal'iin pyytär 
mään kansalliskaartilta tuomiota perheeIlisessä jupa-
kassaan, kuinka' kuuromykkii. urheasti karkoitb\a san· 
tarmeja ja sitl:.en tarjoo palvelustaan kansaUiskaartille, 
joka mieli pahakseen ei (voi,; tarJousta "hyväkseen käyt,.. 
tää, j . n. C., j. n. e. Vaan pienet tilamme pakoittavat 
tälli\. kertaa- keskeyttämään kaskujen kertomisen. 



5. Jännittäviä hetkiä. 

l\f.uisteUessa niiin jitlkecnpilin suurlakon va iheita 
ja tapuuksia, vuiMolee mieliala vakavasta paheksumi-
sest.'\ hilpeiiäu nauruun ja päinvastoin. Vasta nyt kun ; 
kansalliskuf!rtin raportit, pöytäkil jnt, muist.ehuatjo. muut 
asiapapel'it alkavat olla koossa, rupeaa myöskin niiky-
miUin minkå iiäl'etWmiin kiihtymyksen j a jännityksen 
alaisilla Holsingin sataLuha'tta asukasla suu rlakkovii-
kolIn elivät. Ei voitayo kieltiiii, että pääkaupunki ja 
koko maamme !loinn aikoina oikeastaan oli täydelli-
sessä hallinnollisessa nnarkiassa, sillä kotimaisen halli-
tuksen vaikutus- ja sananvalta oli vaipunut lille 0 PIS-
teen ja keJll'aalikuvornööri oli paellJlut pois Suome.n 
mantereelta, . msjoiUunut uiyaan venäläiseen linnoituk-
seen. 

'1'uo kaikki ei nyt itscssiiiin ollut yhteiskunnalle 
niin erittäin vaarallista, koska yhteiskunnan jilljestys 
lopuksi I'jippuu yhteiskunnan omasta sisiilliscstä jiiljes-
tyksen rakka.udesta, Eivät senaatit eivätl>:ii kenraali-
kuvel'nöörit olo meidän maamme wrkcimpiä olin~htoja , 

Ei myöskiiän meidän ko.upungeissanuDc tarvitse peljätä 
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sanottavia häiriöitä ja meto16iti~, jos vain kapaknt ja 
viilcijuomakaupat pidettiusiin visqsti suljettuina. Ja vaf'-
sin siedettävissa oloissa hiiillä jilrjesty1csen puolesta elet--
tiiisiio, jos ei olisi olemassa. tuota ikuista holhousvaltao. 
ja epäluuloa Suomen työmiehiii kohtaan. 

Mutta toisinhan on asianlaita. Vnltaluoknt pi-
tävät hallitusvaltaa ja vnltahel'l'oja koko yhteiskunnan 
kuhnakivinii, koska. vahva, hallitusvalta on yläluokkain 
paras tuki ja koska. tietävilt, etti~ todellinen kansanvalta 
pyrkii tekemään loppua luokknvallasta. Valtapllolueet 
rouutt.wat mielipiteitään ja tekevät vaikka mitä, kun-
han saavat} pysyä hallituksessa. Siinä selitys siihon 
hätää.n ja kiiruuseen, mmä. Helsingin yliiluokka. kiiruhti 
fopettamaan työväen lakkoa heti kuin vähiinldn IOUo-

·doll ista syyt.'l. lakon Jopettamiscon löydettiin. 'l'yöviien-
luokka. taas, kllsittiiäksemme, ajatteli aivan päinvastai-
seen tapaan: se t..'\htoi ylläpitää lakkoa niinkauankuin 
syytä. sen jatkamiseen saattoi löytyä, hy\.in tiNiien, 
·että lakko oli parus keino raivaamAAn tietä tule\'alle 
kansanvallalle. 

Kuunnllislnitoksessa on asianlaita samanlainen 
'kuin valtiossa. Knpakoitsijat ja viinavallan viralliset 
kannattajat, valtuusto ja maistraatti, tahtoivat tehdä. 
,.,kieltolain" niin lyhyt.'likaiseksi kuin mahdollista. Viihä-
viikiset; taasen taht.oivat pitäii. kapakoil:.'\ suljettuina 
niin kauan kuin mahdollistu. 'l'urhaa on vähävi.ikisille 
saarnata kunnioitusta viinnlakeja vastaan. Viinalnit 
·oVa.t todell~ niin kUljat, että kansa. on niitä kohtaan 
täysin allarJcisella kunnalla, eiki~ mildiän voima mMil-
massa voi heriittiiä kunnioitusta sellaisia laJ;:eja koh-
taan, jotka kansan omatunto jo aikaa sitten on arvot-
tomiksi tuominllut, SureUava asia, joka voi muuttua 

-vasta silloin, kuin "iinalait muutetaan, 

, 
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Yhtii l'äikejti~ : vastalwhtia löydämme '-kaikkialla. 
mutlall ak-in yhteiskuntamme r;isällii. Niinkl\Uan l{Uin 
hel'rasiuokkamme eivät voi muuttaa. viihäväkisiä. ja 
SM aatteita haJ \'~'ksi vn.a, holhonvlul ja epiiluuloista aja-
tustansn Ja tapaansa , SM se samaUa mitalla takaisin, 
tuJ,ee luokkataistc!u raivoamaan. Se sOv-into, mikä. 
suurlakon lliJ.:aua oli yhdistäviniiän Helsingin herras-
viiJ,:inkejii ja suomnlaisia työmiehiii , oli aivan pinta-
puolista laatua ja lakkasi heti kuin työvilki uskalsi 
niiyttilii viihiinkään itsenäisyyttä. 

YmmiirrcttUvä.ii. näin ollen on, ettei suurlakko 
täällä saattanut kulua n.i\'nn ilman kolahduksia. Tuh-
kaan pcittynyt tuli leimahti tuon tuostakin ihniliekiksi 
tuottaen kansaniskaRI'~ille sanomattoman paljon mielen-
jännitystä ja joitakin pikkuhnnnojakiu; 

Erittäin valaisevia lnoklmtniste!un kannalta ovat 
Helsingin kaupungin vil'fltlomaisten lukuisat yritykset 
kesken lakkoa kaapata polisivalta haltuunsa. Viran-
omaisilla oli puolellaan pölyiset paragraiit ja pykälät 
- koskapa on virkavallaIta niitä lluuttnnut ja koska 
eivät .vallassaolijat osaisi turvautua lakeihin, joita itse 
ovnt oman ' valtansa turva.amiseksi laatineet! Mutta. 
viranomaisia vastassa oli todellisuus, se kumoamaton 
tosiseikka, ottä yhteiskunta oli lakossa ja ettei viran-
omaisilla ollut asiain jQhtoon ja jiiljestyksen yllHpitå-
miseen tarvittavaa kyl;-Jä eikä kansan siveellistä kan-
natusta. Koettaa ohjata laiHisella tavalla suurlakkoa, 
josta eivilt lait mitään puhu, ja koett.aa Plinlla kuohu-
vassa yhteiskunnassa voimaan paragrafeja. ja pykäliä, 
jotka. ovat laaditut toisenlaisia tilaisuuksia varten, se 
todella on samaa kuin kurruta kameleja. Mutta Hel-
singin viranomaiset ovat niin kauan tottuneet holhoa-
maan kaupunkia ja son kansaa, cttii he uskoivat us-



komatoomiakin ja koettivat. keinoilla, joita julkisuus ja. 
kansalaistunto eivät \'oi hyväksyä, päihiliä t.arkoitus-
tensa perille. 

Aluksi lu uli kaupungin h.all itus mahtipontisuu-
della saavansa kaiken kansan nä)'rtymään ja lakoa-
maan sen edessä.. Niin pii julkaisi Stl lakon alkupäivinii. 
- muistaaksemme ti istai na - seuraavan jul istuksen: 

Kansalaiset .' 
Pä.ivän tapauksien johdostll ilmoitetaan y lei-

sölle että kaupungin viranomaiset vvat ottaneet' 
vastuulleuan. jih:icstyksen ylliipitämisen kaupun-
gissa ja kehotetAan yleisöii mitä vakavimmin: 

antamaan kaupunkihallinnollo tässä 8.VUS-

tustansa; 
väentungol.sien välttiimisoksi pysymii1l.n ko-

tonansa mikäli suinkin I)n mnhdolJ ist.a; 
\'iiltUimäiln peljiistystit horiUtävien huhujtlD 

le\'iltiimista; 
karttamaao kaikenlaatuisia ep~ärjestyksiii.; 

seka. 
owtt.amaan täyttä luottamusta kaupungin 

järjestysmiehille, .ioilla on osaksi valkoiset osaksi 
punaset siteet käsivarren ympärillä. , 

H elsingin KaupungiiwaltuuStniehet. 

Jos valtuuston toiminta ol isi jäänyt tähän J.:an-
aalliskaartinkin osaksi t ulevaan luottamuksen osoituk-
-seen, ei nleillii olisi siitä. muuta ~uin hyvää. sanotta-
vana. Mutta mitä laatua valtuuston oma luottamus 
lcå.nsalliskaal'ti in oli, saatiin pian nähdä. 

• Jo lakkoviikon keskiviikklln.i koetetti in valtuus-
tOn puolelth sanda lakkolwmit.eaa luovuttamaan polisi-
valtaa \'altqust:..on ehdokkaalle. Miltä · kannalta yksin 
ruot~'alainonkin mielipide tätä onuistumatonta kosiotaa. ' 
on arvostellut, näkYIlee siitå pila]m,,-ast.a, jonka vai. 
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tu:uston omaksi hovinamksi sanottava pila:lehti "FYl'en"" 
sen johdosta piirsi. Kaskut kertovat - josko. sitten. 
lienevät tosia - ctti~ "lakkosulttaani " Kurikka, ,jolta 
hen"at kysyi\'ilt, kuinka kauan lnkkoa tulisi kestämään. 
oli saattanut kosijat aivan PÖYl'istyksiin heilauttamalla. 

KQ ck. EIl!. l)o.",nt .. ri Öhman. Oordi", 

. ~::Ylie\inukki~ (Öhman) koettaa turhaan tarjota "lakkosultt.a.a-
nille~ (Mllt~ Kuri'alle) uutta suosikkia (Gordiet.a) 

edes _yhdeksi yöksi~. (l'yren'is ta.) 

mustaa hatjaansa ja yastaamnlla huolett.omasti; "noo~ 
esimerkiksi jouluun asti, jouluun asti 1" 

Olisi luullut valtuuston tästiikin kerTaa.ta sadneen. 
kylliksi oppia. l.Iutta jo torstaina oli se niin. 'rohkaii--
aut mielensä, ettA. ilman muita mutkia. läksi ottamap.n 
polisikamaria haltuunsa, kun . ilkeämielinen huhu oli 
kertonut kapteeni Kockin automopilikoneella paenneen. 
kaupungista, Se oli se kuuluisa "kaapelijultu". josta. 
tuonnempana tarke.mmin. . Ei sillti. hyvä, ettå Kock: 
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ilmielävänii, vi iksiänsä rauhallisesti sivellen, snnpui. 
vil'kaansa. rnääräilmällään ' ajalla ja että kaapelijuttu tuli 
heti onnellise.,;ti selvitetyksi. Valtuusto, jonka istun-
noissa pitldn vji1;:I;:o/\ kuuluu harjoitetun sä1i.nnöllist.ä 
kansallislmal'tin ja sen piiällikön mustaamista, siitä huo-
limatta päiitti panna. tlVCl'st.j GOl'dien polisimestariks~ 
päätti vast.oin Gordien omaa t:.ahtoa. l{:un ei GOl'flie 
lopultakaan taipunut J'upenrnaan toimeen ilman lakko-
komitean suostum usta ja kun ei hakemallakaan löy-
detty vikaa Kockin piiälle, meni, valtuuston yritys sil· 
läkin kertaa hukkaan. Emme tiedii. mitä rnaisll'aatti 
ja sen avuton esimies pel:jantaina lienee puuhaillut, 
mutta lauantaina se uudelleen oli saanut kurssia niin, 
että antoi ki\sl-:yn Kocki lle estäii, Uantatientorilla pidet-
tävä kansalaiskokous mnka laittomann.. Jokainen tie-
tää, ettei siini\. enempäii kuin mnissal.::aan kansnlais-
kokouksissa tehty mibiiin lnittomuuksia, mut,ta osoittaa 
mainil:.tu maltiton käsky, mitä. kaupungin viranomaiset 
olisivat tehneet, jos heillä olisi ollut se jäljestysvalta, 
jota heiJI1~ yhteiskunnan onneksi ei sillä hetkellä. ollut. 

Millä tavoin kaupungin viranomaiset ja heidän 
kannat~iansa sitten koettivat vaikuttaa tapausten Iml-
kuun, se voida.an lukea rivien välistä seuraavista ju--
listuksista, jotka .Koek sunnn ntaina katsoi ta"peelliseki 

, julaista : 

.. IILakkua jatkelQ.an . 

Kn.upungi nvaltuusto ja maistraatti ovat il-
moittaneet, että levottomuuden syyt on poistettu 
jp. kansamme hartaat toivomukset täytetty. 

'!'uo on suureksi osaksi valhetta! 
Suomen harvairivaltai~il1e lienee palautettu ' 

heidän eduskuntrlOsa, mutta Suomen kansalle ei 
ole vielä taattu kansan valtaista eduskuntaa. NiiD 

TYÖVÄENLIIKKEEN 
KIRJASTO 
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, ollen ei ole vielä . mentävä töihi.n . . Lakkoa. jatke--
tp.an k\lones )'htei8esti D{·uvote.Itua toisin päätet~lin. 

H elsingissa, 5 }). riInrl'Qsk. HI05:' '. . ... 
Kansallislakon Kesi"Uskomitea. 

Kansalliskaartin päällikkö, 
Johan K ock. '" 

"Kansltlaiset. 

Koska 'lmu pungiUa h.l\'it.etään väitriö. huhuja. 
lakon lopettamisesta ja ft\'ustU ]<Sf'll lakkaamisesta, 
ilmoitan tä.ten, että. ne ovat tekaistuja !Saadakseen 
työväesWil herkeiirr\.ään taistelustaan oikeuksiensa 
saavuttamiseksi, eivätkä. sen vuoksi ansait.s~ työ-
väen luot tnmust.a. Lakko luonnollisesti, jatkuu 
kunnes työväki itse sen On piiiittänyt lopettaa ja 
siitä on annettu (·l'ityinen julistus. Helsipgissä 
5 p. mat"rftsk\ 1905, Ido 2 j. p.-p. 

Kansnllisknartin päällikkö, 
Johan Koek." 

Epätoivo synnyttää epiitoi\'on töitä. Kun "imn-
tlmaisten ynikntus lakon kulkuun nilyttäytyi kerrassnan 
\'oimattomnksi, ryhdyttiin lauunt..'1iofl, t ietysti SOUl'E'ssa 
salaisuudessa, muodostamaan uutta kunnallista kaarti-
järjestöä. KansaJ liskaartin piiiillystö oli, mik~i li tiedäm-
me, suostunut luo,,~ttamaan järjestyksen pidon· maist-
matille lakon 10pcUIl.lnison päivänä, maananta.ina, kello 
12. Maanantai-aamuna oli mnistraatti nimittänyt, tie-
tysti taasl{in hiljaisuudessfI, väliaikaiseks,i polisimesta-
ribi kapteeni Theslöfin. Uusi polis ilaitos oli siten 
kansall islwartin sl'Hi.Ii takana "almist.ettu, ja rriinkiHai-
nen siitä olisi rullut, '~e nähtiin samana maanantaina., 
jolloin tuo uusi kaa1't! 'l'he!>löfiu johdolla oli ' tulossa 
polisikamariin päin. Emme kuitenkaan ,hlJpli tiissä 
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sen enempiili muistella tuota runraa tapausta: - Työväen 
ja' kiuisallis'kåtll'tin klL<;itys siitä ' ilr,nenee selkeiisti seu-
I'aavissa jUlisttlltsissa:' 

.. Tiedonanto/ 

'l'yö\"åki on piUittånyt isänma.a.n edun takia 
Yäistyä Suomeu ) ' li oppilaide n ennen 
kuulumattomnn viilcivallan uhan edestä. Kaikki 
kaupat saavnt oUn auki paitsi kap a k a t ja 
ravintolat. 

Kansnllisknal'tin ylipäiillikk;ö 
Johan Kack." 

"Kansalliskaartille. 

Sen johdosta, eW~ minun eilennamuisen kiel-
. toni voiman Idi;yttiimisesti,i erästä pientä rauhan-

häiritsijäjoukkolmntaa vastnan on herättänyt useis-
sa kansalliskaartilaisissa suurta paheksumista. 
tahdon lausua seuraavaa: 

Kansalaiset! Ajatelkaa mikä hir\'lttiivii. pako-
kau.hu kaikkine kamaline seu raul.sineen olisi syn-
tynyt niissä tnnjoissa ihm isjoukoissa, jotka sillä 
hanvf\a. olivat I(Oi;iiäntynee~ Un ionin- ja Aleksao-
lcrinkticluille j a "nllankin niiden risteykseen, jos 
olisin asottnout ras'an voiman maltin jo. viisauden 
vaatimusten · y läpuolelle. Se olisi ehkä johtanut 
siihen, että sa.t.oja naisia jo. lapsia. olisi tailatlu 
klloliaahi. Ja kuka takaa, että saavutetun .,voi
ton" hinta ei olisi ollut ,·ielil.kin suurempi ... 1 
Ra nin'uhan mi'nii, ' . , 

Niinlrö' meidän -sitte todellakin olisi pitänyt 
,turvata sen y leisön rauhaa ja onnen, jonka vah-
diksi olimme. ~'settunee4? Hyvät kansalaiset! 
Juuri sen vuoksi, että t<lilt.ä. "aadittiin niin tavat-
'tomån paljo eocmlnån rohkeutta pel'iiytymiseeo 
kuin etenemiseen, ja:. "vielä hiukan muunkin vuoksi, 
mina valitsin edellisen, ja te kestitte tulikokeenne. 

4 
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Kiitos siit,ä teiUe! Muistakaa, veljel;, -et.tä tämä. 
"tappio" on meidilp. ensimäiMn suuri voi~tOl;nm~ ! 
Vieläkö enempää voitte pyyUHi. 

Helsingissä, mal'rask. 7 p. 1905. 
Kansallislmartin ylipäällikkö 

Johan Kock." 

J..Jukijo. VOI JO edellä sanotusta päättää, minkii. 
verran kallsallisknartilln. ja sen edusta mille kansanker· 
J"oksilla. oli syytä luottna kaupuDgi~ viranomaisiin. 
Kuitenkin on keskinäinen luottamus kaupungin suu-
rimman kansanluokan ja järjestysvnllan välillil välttä-
mäWn yleisen jäljestyksen ja turvallisuuden yllåpysy-
miseksi. Luonnollistahan siis oli, että kansalJiskaarti, 
kun se tiistaina mnrrask. 7 p:nii pil.iitti luopua järjes-
tyksen pidosta, tahtoi luovuttaa sen sellaisiin käsiin, 
joihin saatettaisiin luuttaa. Yhtä luonnollista oli, etti\. 
kansalliskaarti suurten kansalaiskokousten jiir!,k·ymil-
Wntä mielipidettä noudattaen tahtoi saa.da jonkinlaisia 
takeita. siitäkin, etti!. Imiken hyviin jiiIjestyksen ensi 
ehtoa, knpakl':'ain ldinipitiimistä, jatkettaisiin niin kauan 
kuin mahJollista. Mutta mitii takcitf\. tal'josivat maisl-
raatti ja. valtu1l:smiehet/? Salaperäisyyttä, häm1iryyWi.. 
ja Douvotonta avuttomuutta. Se hiitäili polisivaltaa 
tavoittelemaan antamatta tietiiii" kuka tulisi polisimos-
tal'iksi. Oliko takeita, ettei maistl'aatiHa taasenlcin ollut 
tnkanaan joku' 'fheslör'? Oliko takeita siitäkiiän, ettei 
maistraatti kilyttä..isi ensimmäistä tilaisuutta laskeakseen 
viinavirtoja irti1 

Oliko ihmeellistä, että kansalliskasrti päätti luo-
vuttaa polisivallan sille. jolta se sen oli ottanutkin, 
s. o. vanhalle polisikunnallo'? Että vihattu polisimes-
ta!'i af Enehjelm sillä tavoin uudelleen tuli polisimes-



,tariksC . ~ille ei mahdettu mitään, koskä ' i~sep'iritainell
liuhu ti~si' kertoa 'l'heslöfin tulosta, '-koska lakkoliike 
oli jo alkanut' uudeileen puhj~ta, koska muuta polisi-
mestaria kuin af Enehjelm ei ollut, koska vanha polisi-
miehistö 'oli pyytänyt saada hänet johtajakseen ja koska 
oli t,akeita siitii, ettei hän avaisi kapakoita. Omasta. 
puolestamme luulemme kaartin todellisuudessa olleen 
sangen välinpitämättömän af Enehjelmin personaan 
nähden samoinkuin luulemme hänelle nostettujon "elä-
köön" hilUtojen oikeastaan olleen tarkoitettuja "alas" 
huudoiksi inaistraatille . Niin metsä vastaa kuin huhu-
taan. Oikeat syypää.t koko .tähän niin joutavaa hlilinää 
heriittänee'seen jupakkaan ovat maistraatti ja valtuusto, 
jotka 'vähäiselläkin julkisuudella, rahtusellakin avomieli-
syydeLHi ja sovinnollisuudella sekä hituista vähemmällä 
kansan halveksumisella ah'an hyvin olisivat saaneet 
asiat järjestotyksi kaikkien tyytyväisyydeksi. 

Mutta sellainen ei ole virkavallan ja yhteiskun-
nallisen holhousjäljestelmii.n tapa muuallakaan, saati 
Helsingissä. Virkavalta, epäluulo, vieläpä vihakin työ-
väkeä ja kansalliskaartia vastaan ovat olleet kaupungin 
viranomaisten johtotähtiä tänä merkillisenä aikana, 
niinkuin aina ennenkin, ja nunkuin vielä myöhemmin-
kin . - Mitiipil muuta voisimme heiltä vaatiakaan? Ei 
tule tuohesta taklda eikä kivestä lakkia. 

Aivan samanlaatllinen on noiden kuuluisain 
160,000:n juttu. ' Arvattavasti ei- niistä olisi mitään 
melua syntynyt, jos apurahoja olisi pyydetty kaupun-
gin valtuustolta. Päättäköön IlJkija itse, minkii. verran 
kansallffikaartilla oli syyt-ä kääntyä valtuuston puoleen 
ja millä menestyksen toivolla sellaisen pyynnön olisi 
voinut esittää. KansaUiskaartin puolesta käännyttiin 
siis' senaatin puoleen - ainoaan paikkaan, mistä voi-

, 
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tiin heti saada apua, jota yk~inkertainen ihmi~yys ,kästd 
" . , 

anomaan. ~ 

Mutta. jääkööt jatkuvl\t sajvarrukset .näistiL , hh·· 
JIlUisen '"tärkeistä" valtioasioista. - joiden ainoa seuraus 
on ollut Helsingin pormest.ll.l'in kukistus - niiden 
huoleksi, jotka tähän aikaan ovat ottaneet pikkumnison 
ja halpamaisen saivartelun tärkeimmii.ksi isänmaalli-
!öeksi tehtäviikseen. Kansalliskalu,tilaiselle antaa täy-
~len lohdutuksen kärsityistä hii.väisyistä Jaakko Ilkast.a 
lauletut säkeet: 

Ken vaivojansa vaikertaa. 
on vaivojensa vanki. 
Ei oikeutta maassa saa 
ken itse 5it' ei hanki. 

Palaamme päiväjärjestykseeuja mainitsemme muu-
laumD sanan suurlakon suurinta jä.nnitysta hel'ättilvistä 
hetkistä. Uldwspilvi herätt.ää usein suurempaa. polkoa 
kuin itse ukkonen, ja kuoleman kammo on usein pa--
hempi kuin itse kuolema. Jotain sen tapaista oli se 
levottomuus, minkä 'l'uusulan tykistön tulo sai aikaan 
hyvässä Relsingissämme. Kanuunan pyöräin rymy on 
joskus peljlittlivämpi kuin itse kanuunan luoti. Säily· 
neistä. ra.porteista päättäen on sen jutun juoksu ollut 
suunnilleen seuraava. Valppaat vartijaJI!.Dle ,Sörnii.isissä 
olivat havainneet out~je.n lähettien lähteneen Helsin· 
gistä Hämeenlinnanll päin. Siitä tuli tieto k.eskusase·· 
malte, josta annettiin halukkniden tie4ustelijaiit. li1.htei~ 
ratsam liihottien j~lkiä seuraamaan. Otaksqtaan sanan 
mahdollisesti olevan menossa. Hämeenlinnaan venälåise.n 
sotavr~ siolt.ä tulla. pä<ikaupunkiin. Ratsastajarnme 
kiitävät Hämeen tielle, ajavat jo Tuusulassa asti, kun 
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- ' vie 'ja viipota - koko 'ruiu:ulau tykkiväki tulla. 
jytisee ,tiellä vastaan. Nopsa.;:tti k,iiäntyviit ratsasta-
jdmme takaisin Helsinkiin tuomaan tärkeää tietoaan. 

Tur ajutantti Sandelsin, 
hevonen vaahdossa. 

Suur~ mioltenkuqhu. Nuorimman polven bl'ow~ 

ningit raksahtelevat, jos niinkuin isänmaa olisi vafu'ussn. 
Joissakin kuumenneissa M\'oissa syntyy hlllja tuumn: 
Vanhan kaupungin silta ilmaan! Missä o,-at SkogslOi'jn 
70 kiloa dynamiittiii, jotka Hämeenlinnasta allllstottiin '{ 
l.[if;så ovat miehet'? Kuinka sitten asiaa harkittiin, nii.n 
lopulta toteltiin päälliköiden kielton ja jätettiin silta 
alalleen, "TuolmtaVlll'ain tuonnin" vuol,:,:i . J a lmuuunat 
saivat tulla kaupunkiin ja jä1idi~ kaupunkiin tehtyiiän 
suuren hävityksen hätähousujen mielllmvitteluissn. 
Iivana julman ajat ovat Venfijälläkin jo menneet, I\ina~ 

kin kauptinkipaikoissa. Halli tus, niin sokea kuin se 
saattaa ollakin, t.ietäii sielläkin, ettei niin perin laill~ 

kuuliaista ja sikseen sivistynyttäkin kansaa kuin Suo~ 

luen kansaa. sovi eniiän kanuunoilla puhutella. YloensiL 
on suurlakon aikana moitteeton väli vallinnut Suomon 
kan'salaisten vapaan jii.!:iestysvallan ja venäläisen ase-
voiman väHlHI.. Jonkun verran vaivaa tosin on ollut 
kansalliskaartin pliiilliköillä ja lähetystöillä saadakseen 
venäläiset vallanpitäjät ymmäl'Wmliiin lakkolaisten rau-
hallisia. ja kapinattomia tarkoituksia, mutta se va iva on 
ollut välttämätön jo porvarillistenkin tähden, jotka tie~ 
tysti ovat koko maailmalle toitottaneet tuomioitaau 
näistA "Sl~valla" käynneistä samalla kuin selk~ kÖJ:-
ryssä ovat seuranneet omain miestensä sukkulalentao. 
Helsingin ja Pietarin välillä. 



54 

TUusulan tykkijutt~un verrau.a.van' ~esilaSirtiy~ 
kyn sai torstaina a.ikllJ!.U ."kaapelijuttu", se sama., 'joka 
aiheutti valtuuston merkillisen valtiokaappausyrityksen 
polisikamarissa. Jostakin kliskystlL - silloin oli vielä 
kaupunki tä.ynnä käskijöitl!. - olivenäläisten' telegrafi- 1 
johtoihin ja -kaapeleihin tullut häirinkiä.. Keskusase. 
malla. ei tapauksesta tiedetty mitään, ennenkuin illalla 
läheisestä. raatitalosl:.a. alkaa si~e lappaa herroja, jotka 
J umalan ja kaikkien pyhimysten nimessä vaat ivat avaa-
maan t.elegrafia, koska kenrnnlikuvernööri rnuut.oin soit-
taa musiikkia sotalaivain 12.tuumaisilla. "Rientäkää, 
Jumalan nimessä rientiikäii!" Ja niin sitä mentiin, 
mikä Obolenskille, mikä lakkokomiteaan; mikä Rockia 
Jla.kemaan, mikä minnokin. Kokonainon tai puolen komp-
pnniaa punaista kaartia riontää telegrafilaitokselle. Vaan 
annamme erään kansalliskaartin virkamiehen kel"!:.oa 
asian. "Luoto ja minä kolkut.imme ovea. Tultiin avaa,.. 
maan ovi, mutt;a sisään meitä ei pä.'istetty. Sanoin, 
että tahdoin puhutella korkeinta päällikköä laitoksessa. 
Kotvan kuluttila aukenikin ikkuna ja kysyttiin mitä. 
tahdomme. Sanoin asiani ja pyysin, että. päästäisivät 
minut sisään tovereineni. Sekin pyyntö täytettiin. Nyt 
vaadimme - kysyttyäni ensin, onko aparaatteja ja 

.1mapeleita siirjetty, johon vflstattiin kieltävästi - että 
laitos on heti avattava. LaitQksen luona oli silloin 
minulle outoja. vartijoita. - - Laitoksen pä1l.11ikkö 
Aleksejefl vaati, ettemme rupeisi sensuroimaan sähkö-
sanomia, vaan että jokainen saisi sähköittää. mitä ta,. 
hansa ja kenelle tahansa. Selitin, ettemme ole sensu· 
roineet mitään sähkösanomia, johon hän vastasi, etti~ 

jokaisen, joka tahtoi lähettää. sähkösanomia, täytyi 
mennä uusmaalaisen osakunnan taloon, jossa merkittiin, 
saako lä.hettää vai ei. "rästä. ei kukaan meistä. ole 



tieD:JlY~;, yJioppqait.a ohjf\a. 10ku I1).UU k~in kapteeni 
Kbck', sanoin minä". . 

'l'elegl'll.filai.tos oli sillä jälleen reilassa, jos s'e 
oikeastaan 'oli epäkunnossa ollutkaan, Mutta merkilli-
selli tavalla valaisee tuo yhtä kiil'uusti syntynyt kuin 
lakann,ut kaapelijuttu eräitä muita lnkonaikaisia oloja 
Helsingissä. Koska ne kuitenkaan eivät kuulu kansal-
lisltaartin historiaan, vaan vastapuolueitton skandaali-
kl'onikkaan, emme huoli niihin sormellnmmekann kajota. 

Paremmin lcuuluisi asiaamme kertoa venliläiston 
sotavarustuksistn, joita oi käytetty, miinoista, joita ei 
räj!i.hdytet,ty, sekä suomalaisten sotasairnaloista, joihin 
ei tullut potilaita, ja muista sentapaisista jll.nnittävist.ä 
f;cikoisba, mutta emme tahdo viedii ihmisiltä kaikkea 
kahvi puheen ainetta, ja jätämme ne kertomatta. Olemme 
tahtoneet vain antaa yleisen kuvnukf::ien lakkoajao juo-
nitt.ä.virnmistii tapauksista ja aihoista, joiden synnyt-
tämä porvarillinen kulkutauti vieläkin raivoo kaupun-
gissamme ilman ettii. tepsivää läiikettä sitä vastaan on 
keksitty. Luulemme kuitenkin kulkutaudin vähitellen 
lakkaavan, kunhan yksikamal'iuen oduskunta pääseo 
sitä. parantamaan. 

Vielä sananen suurlakon juhlallisista päättiijäi-
sist.'i, tuosta köyhälistön suuresta hetkestä, joka aina. 
tulee pysymään läsnäolijain Dluistossa. 

Vielä viimeisen ker ran luomme sihniiyksen tähän 
kansnlliskaartin enl:!i mmäiseen sotal'etkeen. 

Suomen työväki alkoi tamiin merl<ill ison taistelun. 
Sekä "p'erusluslai llisten" että "suomenmielisten" osuus 
taistelun alkamisessa on perin värliiinen tai oi mikiiän. 
Jrukimmrusten pää-ää nenkannattaja varoitti ,·apisevalln. 
åii.nell ään lakosta vielä silloinkin (ti istaina), kun lakko-
myrsky jo kohisi lwlw Suomessa. "Perustuslailliset 



yhtyivät · JakkOQu uopemIJ,m,in, ,kun, niikivät" "etW. ,låUko 
oli uostava heidät kunnian.ja \IaIInn kukkuloilte",iaikka 
päiiknupungisso. .heidänkin vaat.imnksonsa 'lakon alkaessa 
supistuivat yksinomaa "entisten" kultaisten. Rikalu pa.-. 
lauttamiseen, "vanhan Suomen" ylösnousomiseen. Pian 
kui0nkin yhtyivät kaikki puolueet ja kansankerrokset 
suurlakkoon" josta aitep. tuU yleinen ja yhteinen tais-
tolu sortovaltaa vastaan. Sellaista l'ynnistystH vastaan 
on sOl'tovalta voimaton, ja siksipä se kiirehti antamaan 
tnkaisin sananvapauden, yhdistymis- ja kokoontumis-
vapauden, poistamaan santarmit ja yleensi~ ti~ytt,ii lll iiän 

Suomen kaikkein kireimmät ynntimukset. 
'J[nhdollista on, että so kaikki, mitä saatiin, olisi 

saatu ilmankin Inkkoa" koslml)a Venäjiillä jo ,oli saatu 
oil,castaan euol,nmtt.ukin. l\[utta pidiimm('o lnultavana ja 
uskottavana,. ettil Suomen sUll1'lakolla olisi saatu aikaan 
paljon enemmlinkin, kuin sillii saatiin, jos yksimie:li-
syytt~i ja todellista edistyksenhalua olisi kansassamme 
riit-tiinyt pitemmältä. Sosialidemokrat.ia ja sosialismin 
kannalla seiso"a työväki, joka aina on katsonut kan-
samme SllU l·en työtäto],:evån onommisWn elinehtoja ja 
ilmaistua tahtoa korkeammaksi laiksi kuin pO,l"var ill isen 
yhteiskunnan el'ioikoutettua ja. itsekästä hallitusvaltaa, 
oli tietysti valmis vanhentuneist.a muodoista välittä-
miHU\. vastaanottamaa.n niin t;.'iydellisti~ kansan,·altaaja 
niin snnrta, hallitusvallan supistamii$ta kuin olosuhteet 
suinkin snåttoivat myöntää. Vi\ltapuolucet oliva.t pako-
tctut tekemäiln työväen s. o. yleisen .äänioikeuden ja 
yksikamal'isen eduskunnan hyväksi myönnytyksiä, joita ' 
'00 ,·jelä vuosi sit.ten pitivät mahdottomina. Mutta. näitä 
ylimalkaisia ja tarkemmin mälirittclomiittömHi"Jnyönny-
tyksiä. pitemmHlle eivät ne menneet, päiiasiaqa Iwin 
pitivät entisten laillisten muotojen palauttamista. ja. 
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valt.i0ljäiväin kokoonkutsumista. Ja ettei:·Jaltiopäiviiil 
ole ajaooltu valO "muodollisiksi", vaan nyvinki~ "asial": 
lisiksi", ,on jälkoonpäiu< kyll äkin selvästii ,näkynyt. 

' Syvä ·ero siis· oli oiemassa . valU/.puolueit,ten ja.. 
t.yöväen· käsit.ystavan välillä. Vastakkaislna. tunnus-
sanoina olivat" valtioP'"äiviit" ja "kansalliskokous". Näis-
säkin tunnussanoissa kuvRstuu kaksi eri lIluailmaa: 
Kiistely niiden suuremmasta tai vähemmäsiii "laillisuu-
desta" on turhaa, koska esim. yleisellii kansuniiiincs-, 
tyksellä t,oimitetut kansalliskokouksen yaalit 91isivab 
antaneet . parempaa lajia laillisuutta jn oikoutto Imia 
nelij&llmisella eduslmonnlln milloinkano on ollut. 

Vaan manifestin tulo katkaisi kaikki tiUlniset flO-

vittelut ja teki selvän' pe-siicron porvarillisten .ia tyu-
viien vä\'illii. On !jonottava suoraan, et.tä heti maoi-
festin tult ua tiiytyi työväen liihteä. pel'äyt,ymismatkallc .. 
Mamfesti vastasi täydellisosti pOI"\'arillisten toiveita.. 
He olivat voittooeet }mik]{i ja saaneet \'altiopäivHnsii. 
He luopuivat miehissä Inkosta ja kokosivat kaikki voi-
mansa saadakseen toistenkin lakon loppuma:m . . He 
oi\'alsivat, että lakon jatkaminen oLisi saat·t.anu t tulla 
heille vaaralliseksi. Suomalainen puoluo julkaisi" "eri-
löylyä" hnjuavia julistuksia, kaduilla levitettiin mamu-
tullisia plakaatteja, perustushiilliset rukoilivnt Inkh:o-
laisia peräytymälln ja Helsingin yallassaolijat pestasiwlt 
TheslöIin palvelukseensa. Selviiä oli, että kun koti-
mainen ja venäläinen ,ylivoima oli vastassnmmc, f'i tais-
telua kannattanut kauan jatl,aa. Sitä kuitenkin jat-
kettiin vielä hetkinen, ei voiton, vaan ohjelman .vuoksi, 
tulevaisuuden vuoksi. Kun sitten tanner ympärillämmo 
oli täydellisesti tyhjennyt, kun kaikki olivat juosseet 
seurastnmme pois, kun "torisenaat.ti" jäi olemattomaksi 
0leo1l91.8i , kun porvarillisten sotalasarotit sulkivat. 
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ovensa,' .k~n , kaJ. ppoja ja tehtaita avat,tiin välås~ml. ja , " 
kun Obolenski jo ~nnoi antavansa . pl1h~nvuordn "Sla-
van" pattereille - niin silloin me peräännyimme, pe-
räännyimme ,samasta syystä kuin vii.istimme Theslöfin 
joukkoa, poistuimme näytt~imöltä rauhan, aatteit~em'~e 
-ja lippumme 'puht.auden vuöl,si , kosk!!. emmo v~s'tusta
jaimme tapaan -tahdo rakentaa tulevaisuuden Suomea 
pakon, sorron ja pistimien perustukselle. Mutta: en'nen 
poistumistamme mel'l,dtsimme pontevasti kantamme ja. 
päätimme pysyä yhdessä tulevia taisteluita varten. 

Neliössä seisoo monituhansinen kansallislmarti 
Senaatintorilla. Porvl~l'illiset, seisovat nöyrinä halli l;uk-
sen rakennusten kuisteissa ja kujissa, missä heille jae-
taan armoIlista manifostia. Siellä voisataan vanhaan 
nuottiin i!öilnmaallisia juhlavirsiä. Sitten jU'oksevat 
porvarit kilvalla pulatsejansa j!l salejansa juhla~valai

semaan. Mut.ta lakissa. päin, liikkumattomana seisoo 
kansalliskaarti ja- kansa, _ jonka pieniä koteja ja akku-
noita es ikaupungeissa ja palatsien kivijaloissa eivät 
ilokyntti lät tänä iltana valaise. Sen sijaan vietetään 
Senaatint<lrilla. tulevaisuuden juhlaa.. Ensi kerran lie-
buvat suuret. punaiset liput, kunnialla ansait.ut, kaartin 
joukkojen keskuudessa. Lakko lopetetaan vastaiseksi 
juhlallisella ja ylevillläjulistuspuheolla_ Kansalliskaartin 
ylipäällikkö Koek ja koment..'1.ja Luoto ratsastavat jouk~ 
kojon luo ja suuri loppu paraati alkaa. Lujissa riveissä 
marssitaan kaupungin katuja, käydään hurrnamassa 
ty5vii.enyhdistykscn "eorpaUe'l ja käydään Hautatien-
torilla. 

Lakko on virallisesti loppunut. 



'l'ulevaislllldcn työmiehet arkena ja pyhänä. 

6. Kansalliskaarti talvimajoissa. 

Kansalliskaarti on nyt talvikortteereissaan. Mutta 
se ei viem aikaansa laiskuudessa ja toimettomuudessa, 
vaan . valmistuu ahkerasti tulevia sotaretkiä varten. 
Kansalliskaartiinkin sopivat nyt tutun sotilaslaulun 
sät-eet: 

Me me oomme suomalaisot tarkka-ampujat, 
sotaopin harjoituksiss' aivan ankarat 
j. n. e. 

Lakon jälkeen on pääkaupungin punainen kaarti 
ollut tavattoman vilkkuassa toiminnassa. Koko kaarti 
on saatujen kokemusten ja esikunnan lllatimain suun-
nittelujen mukaan järjestetty uudelleen. Täysinpalvel-
leet ovat lasketut palveluksesta pois ja aukot ovat täy-
tetyt uudella tuoreella mierustölHi. Uusia osastoja on 
perustettu ja koko kaarti on saanut uuden tarkan ja 
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täsmällisen jflon. Eräänä. sunnuntaina vietett.iin "Kais~':: . 
niemessä lippujen \'ihkimisjuhlna JIl 'toisena sunnun-
taina sai kaarti uudet ~otaUiset mCl'kkinsli; joiden ln~va 
näkyy tämiill kil:jan lmnsilehdellii . Hmjoituln;issa Ol.l 
oltu ahkorasti. Parempaa marssia, jota esim. punaisen 
lwartin "hE'nlcikomppania" on pUl'nateissa näyttänyt, 
on tuskin Suomen kaul'tiknau kyennyt näyHilmiii'in. 

Kaikissa tiirkeimmissä. ' liikek~skuksissa ja työvilen 
kaupungeissa piMdn 1;:01.:0 Suomen manta on viim(} 
viikkoina ahkci'usti perusteltu uusia bartin osastoja, 
jotka ovat suman johdon ja jiil~cstyksen alnisia, samun 
hengen elähdyttiimiii. kuin Helsinkiin majoitetut punai-
seI:! kaartin joukot. 

Kuu kaartin jiiljestys pian on täydessä kunnossa, 
ec1ustna se monikymmentuhatmiehistä hyvin hm:ioi-
tet.tua ja toimiinsa täysin pysty\-iiä kansalaisjilljesWä. 
jäljestysvoimna ja aatteellista valtaa Suomessa. Sen 
reservi · ja nostovii];:cni\ ovat lmnsallislmarbin opiilukui-
set joukot, 

Luonnollista on, että sellaisen jilljestön kooss,a-
pitämiseen ja jilljestykseeu tarvitaan ainecllisiakin va-
roja, Punainen kam'ti on sitilvarten Helsir,gissii ja. 
maasellduiUa perustanut mhastoja , joiden kartuttaminen 
on jokaisen JmnsaUiska:utilniscll kunnianasia. Varoja. 
kassoihin on koottu ja kootaan "apaal)ht.oisilla. lahjoilla, 
kustannustoimella y. Bl . s. keinoin, Punaisen Jmart,in 
hajotettua kil:)'tetiUin varat työ ,ilon liikkeen hyviiksi. 

Mikä on sitten punrusen kaartin tal'koitus'? 
Siihen antavat täydellisen n1.stauksen työväen 

puoluehallinnoll ja punaisen kaartin hyväksymät säiiu-
nöt. Kaartin jilsenille on ti\i;~~i. liu·peetonta esittää ja 
selittää noita säänt,öjii. Jokai sen kaartilaisen on han~· 

kittava nuo "iiånllöt, opiLb1V,~ 11(' tfll'koin tuntemaan .ja. 



• 

yhtJI. tar:ko~ noudateUtwa niita; käytök~ssäiin ja. kai-
kessa toimin nassaan. ];;i mikään armeija. 'voi ti-lyUäii 
tarkoitustaan, . ellei se tunne tehtilvääusii • 

~ ... 

Tahdomme kuitenkin noiden siiänWjell johdosta. 
lausua tässä ll\(lUtnmia. yleisflIJl piii Hjatuksia, jotka pyy-
dämme sulkea kaikkiea punakaartilaisten mieleen ja 
sydiimeen. 
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Suurlakon aika on antanut työväestölle useita 
suurenarvoisia opetuksia. }"!nnen kaikkea on se ·osoi!;. 
muut jäljestymisen suurt.a merkitystä. Miten y lee_osä 
olisi koko työväki voinut monestyksellä. esiintyä suur-
lakon vaikeina ja arkaluontoisina aikoina, ellei silHi. 
olisi ollut lujaa Sil:\inlistä jibjestöä, ellei työväki mie-
hissii. olisi rienti\ nyt järjestettyihin riveihin. Myön· 
nlimmo kyllH , että kansalaisjäljestöt sellaiset kuin kan· 
sa11isknnrti ja punainen kaarti ovat tilapäisiä jilljeStöjä. 
MuUn niiden aate on pysy vii. Kansalliskamti on yhdis· 
tymis· ja kokoontumisyapauden tieul'aivaaja. Millä ta-
voin porvarilliset yhd istymis- ja kokoontumisvapautta 
käsittiivät, sen ovat he jo osoittanoot punaista kaartia 
vastaan tiihdåtyill iL hcrjauksilla ja uhkaavilla vastajär-
jcstöilHi. Sii~ä huolimatta on punainen kaar·ti pysynyt 
koossa rauhallisen, luvallisen tarkoituk.sensa ja puhtaan 
punaisen lippunsa ympärillä, ja p'.lO!ustanut siten vasta 
saatua yhdistymis- ja kokoontumisvapautta. 

'l'oisekseen on kansnJliskaarti kaikella ponnella 
taistellut kieltolain puolesta ja siton t-ehnyt hyvin suu-
renarvoisen palveluksen maamme raitistu.misello ja.. työ--
väelle itselleen. Ajatelknamme vain minkälaista olisi 
lakkoajan järjestys ollut., jos vallassa oleva krou_arein 
ja heidän asianajajainsa mahw.vR puolue olisi saanut 
asioita mielensä mukaan järjestää. Nyt ovat ajattelevat 
kansalaiset saaneet kauan tarvitsemansa. käytännöllisen 
todistuksen kansan talldosta. viina-asiassa ja ehdotto-
man rattiudon ihmei bii t<lkevästä voimasta. Ja. tervey-
deksi on se opetus ollut. Luulemme Suomen työväen-
Idn nyt tulleen 10puUisOf; ti näkemiU:I.n, mikä ' mahtava 
ase raittius on luokka taistelussa. llaitis punakaarti j a. 
mitis työväestö tulevat epiiilemättä voittamaan vastus-

• 



tajalIsa ja saattamaan kieltolain Suomessa VOJm!1an et 
ainoastaan laissa, vaan koko kansamme elämäSRä. 

Mutta niin aluksi kuin lopuksikin on kansallis· 
kaarti ollut ja on edelleenkin suuremmoinen valtiolli: 
nen ja. yhteiskunnallinen valmistuslaitos Suomen työtä· 
tekevälle luokalla. Knnsallisknartin hmjoitukset ovnt 
alkuba,joituksia koko työvlien tuleVfl isuutta varten, 
valmista\"a luokka työväenliikkeen korkeampia luokkia 

• 
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:varten, sotnkoulu, josta 'on kasvava jou~ittain kyke-
nevi ä ROtureita, aliupseereja, vliäpeleitä ja kenraaleja 
SuomFn sosialidemokratiselle puolueelle. Niinkuin pu-
nai~e~ kaarti nyt marssii puistoissa ja kaduilla, niin-
kuin ae nyt on tais'tel!ut ja taistelee hetken polttavain 
kys..y;mystell onllelliscks~ ratkaisemiseksi, niin on työ-
väen '~ liike jo kfil,Uall taistellut ja tulee vastakin taiste-
lemaan kapitnlia. ja. kapitnlistista yhteiskunt.ajärjestystä 
vasta~. Se on nseimllliten näkymatöntä taistelua, jota. 
käytWiin elämän, mieljpi~tten ja aatteitton alalla. Ne 
kymmen~ttuhanner -silmät, jotka nyt ovat nähneet kap-
paleen työvik'n liikkeen. ulkonaista taistelua, ne sydä-
met, joti,a nyt ovat lärominneet nyky hetken suuressa 
tappclussa, tulevat toivotmvssti tästedes nukemäiln ja 
-tuntemaan, että sitä samaa taistelua ki~ydäli.n kaikessa 
'muussakin vhteiskuntaelämässä_ Ja toivotta.vasti koko " . 
~uomen pll~aknarti. , hetken t.ärketl.t tehtilvä.t täytet-
~yi.iän, on miehisså marssivn noille uusille taistelutan~ 

tCl"eil1o, 36UraaVo. punaista lippuansa uusille retkille, 
uusi in taisteluthin, uusiin voittoihin . 

. ,,·Käy eespäin '-iiki voimakas!" , . 
" 
, .. -

. " 

.. '. 
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TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO 

VÄLIVARASTO 

' .. 



Cakkim~rkkejä 
Punaisen kaartin miehistölle 

saa tilata osoltttdla: 

Punaisen kaartin kanslia 
Helsinki 

Cakkimerkkien hinta on 
30 p:iä Itpl . 

.... myydöön Punaisen kaartin hyuöksl __ 

Punaisen kaartin säännöt, 
J ä rj estysohj eet 
=======ja======= 
Komennuskäsikirja 

Kaikki yhdistettynä yhdeksi vlhkoksi, hinta 
30 p:lå kappale. Saadaan tilata osoitteella : 

Punaisen kaartin Kanslia, 
Helsinki 

.... Myydään Punaisen kaartin hyväksi __ 

lhlllnki. Kirj .. p&lno Emil Mo ilanen ja KumpJ>~ 100IS. 
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