


KOI STEN SALAINEN
TOIMINTA HELSINGISSA 

PUNAISENA AIKANA





SISÄLTÖ:
Siv.

Sven Donner, Helsingin valkokaarti......................................  5
Thuve Svedlin, Aseiden h an k in ta .................................................31
P. H. Norrmen, Tiedonantotoiminta............................................ 75
Ebba von Bonsdorff, Jodipullot ja polvisuojustimet . . . 111
Hjalmar Dahl, Maanalainen sanomalehdistö............................ 133
Max Sergelius, Vastarinnan rahataloudellisen puolen jär*

j estäm inen.................................................................................149
Axel Cederberg, V a in otu lta .........................................................163
Artur Eklund, V an kilaeläm ää....................................................209







-
A -

Ryhtyessäni tehtävääni — kuvaamaan Helsingin »val
koisten» järjestäytymistä punaisena aikana — on minun 
aluksi palattava taaksepäin aikaan muutamia kuukausia 
ennen kapinan puhkeamista.

Suojeluskuntaliike oli saanut alkunsa maassa kesällä 
1917. Helsingissä antoi hyökkäys kaupunginvaltuustoa vas
taan elokuulla aiheen »Helsingin suojeluskunnan» muodos
tamiseen, mikä suojeluskunta laajeni suuresti syksyn 
alussa. Mutta mielenkiinto herpaantui jälleen. Päämää
rästään tietoista, lujaa järjestöä ei näytä syntyneen. Jon
kinlaista epäselvyyttä ja erilaisia mielipiteitä toiminnan 
tarkoitusperästä näyttää myös olleen vallalla. Kun osa joh
tajista ja järjestön jäsenistä asettui sille kannalle, että toi
minnan kärki oli suunnattava ulospäin, Venäjän valtaa vas
taan, lienevät toiset käsittäneet tehtävän enemmän »sisäpo
liittisesti», tahtoen suunnata sen anarkiaa vastaan omassa 
maassa, lakko jenpuhkeamista ja sen sellaista vastaan.

-— Joissakin ylioppilaspiireissä, varsinkin niiden keskuu
dessa, jotka olivat innokkaimmin olleet osallisina siinä 
työssä, johon tähtäsi tunnussana »irti Venäjästä», suh
tauduttiin hieman pidättyvästi »suojeluskuntaan.» Ei toi
vottu, että suojeluskuntia käytettäisiin taistelussa lakkoja 
ja yksityisiä anastuksia vastaan, lyhyesti sanoen: ei työläis- 
luokkaa vastaan millään tavoin. Nähtiin vihollinen ennen 
kaikkea Venäjän vallassa, joka oli anarkian juurena ja 
mahtavampana tukena maassa, — kun se vain saataisiin
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poistetuksi, olisi kyllin mahdollisuuksia selvittää välit 
väkivallantekijäin ja rauhanriikkojani kanssa oman kansan 
keskuudessa. Ja  silloin vielä antauduttiin kuvittelemaan, 
että me tai stelup aivan sarastaessa voisimme näyttää eheän 
rintaman. Lähtien tällaisesta käsitystavasta teki keväällä 
1917 muodostettu poliittinen ylioppilasvaltuuskunta aloi- 
teen erityisen joukko-osaston muodostamiseksi ja ehdotti 
Helsingin suojeluskunnalle, että tämä ylioppilaiden suoje
luskunta järjestö muodostaisi jonkinlaisen varajoukon, mikä 
voitaisiin kutsua liikkeelle vain määrätyillä edellytyksillä. 
Nämä määriteltiin seuraavasti: yksin omia kansalaisiamme 
vastaan emme nouse, venäläistä sotaväkeä vastaan, ja kun 
on kysymyksessä taistelu Venäjän valtaa vastaan maassa 
nousemme, ja ryssien tukemia »omia» huligaaneja vastaan 
nousemme.

Näillä perusteilla muodostetuinkin sitten tämä ylioppi
laiden varaväki. Mitään yhdyssidettä ei sillä kuitenkaan 
tullut olemaan »suojeluskunnan» kanssa, vaan se työsken
teli täysin itsenäisesti. Muodostetuin esikunta, joka otti 
johdon käsiinsä. Erikseen toisella taholla jo aikaisemmin 
järjestetty noin 70 miestä käsittävä osasto, mihin kuului 
suurimmaksi osaksi ylioppilaita, enimmäkseen karjalaisia, 
savolaisia ja viipurilaisia, liittyi nyt komppaniana yliop
pilaiden suojeluskuntajärjestöön ja sai siitä iäyaeimyk- 
sensä. Kokonaan uuden komppanian muodostivat eteläsuo
malaiset, hämäläiset, länsisuomalaiset ja suomalaiset poh
jalaiset. Kolmantena olivat vaasalaiset sekä osa turkulai
sia, jotka muodostivat samalla komppanian Helsingin suo-

■
jeluskunniassa ja jäivät siihen toistaiseksi, joskin he olivat 
edustettuina myöskin uuden osaston esikunnassa ja sit
temmin, vähää ennen kapinan puhkeamista, lopullisesti 
siirtyivät sen alaisiksi.
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Ilolla ja innostuksella käytiin harjoittamaan. Kum
mankin komppanian joukkue- ja ryhmäpäälliköt kokoontui
vat harjoituksiin komppaniapäällikön johdolla. Kumpik’n 
erikseen kokosivat he sitten omat joukkueensa ja ryhmänsä 
harjoitellen niiden kanssa samaa ohjelmaa. Komppania- 
päälliköt suhtautuivat tehtäväänsä mitä vakavimmin ja muo
dostivat harjoitukset niin ankaran sotilaallisiksi kuin mah
dollista; joukkue- ja ryhmäpäälliköt noudattivat esimerkkiä, 
ja koko puuha näytti edistyvän vauhdikkaasti ja iloisesti. 
Johtajina mainittakoon nyt jo voimistelunopettaja Suo
mela, jonka ansio lähinnä on, että suomalaisten komppa
niani työ jo alusta alkaen pääsi näin hyvään vauhtiin, sekä 
luutnantti Ward ruotsalaisessa komppaniassa, sittemmin 
tunnettu Sigurdsin suojeluskunnan taisteluista.

Yhä tehokkaammaksi kävi työ jonkun ajan kuluttua, kun 
muutamat Helsinkiin saapuneet jääkärit 27:stä preussiläi- 
sestä jääkäripataljoonasta alkoivat ryhtyä suojeluskunnan 
harj ¡ostoksiin, Kiitollisina muistelevat innostuneet rekryytit 
nuorekkaan »Zugführer» Strömbergin kirkasta komentoa, 
»Gruppenführer» Tenhusen, Zugführer» Heiskasen (tätä 
ennen Schpalernajan vanki, sittemmin majuri ja Pohjois- 
Savon rykmentin päällikkö,) ja silloisen »Zugführer» Sih
von avustusta.

Tämän suojeluskunta-osaston esikunnassa tehtiin sitten 
vähää ennen syyslukukauden loppua alote »lomakurssien» 
järjestämiseksi johtajille ja yleensä sellaisille suojeluskun- 
nanjäsenille, jotka halusivat parempaa, sotilaallisempaa val
mistusta, kuin mitä voitiin saada neljän seinän s säilä kau
pungissa, kun ei edes ollut käytettävissä harjoituskivääriä- 
kään. Lähinnä saataisiin sitä tietä johtajia muille jäsenille 
ja johtajia myöskin maan toisille suojeluskunnille. Poh
janmaalle oli kurssit järjestettävä, se oli itsestään selvää.

___
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Sovittiin siitä, että Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suojelus
kunnat lähettäisivät johtajiksi sopivia henkilöitä koulutet
taviksi kursseille. Opettajiksi saataisiin muutamia maassa 
oleskelevia jääkäreitä. Kaiken kaikkiaan tulisi harjoitet
taviksi noin 100 miestä, näistä 60 Helsingistä, loput Pohjan
maan suojeluskunnista. (Luku kasvoi kuitenkin lähes 
200:aan ennen kurssien päättymistä.)

28 p. joulukuuta voitiin avata Vimpelin koulu, ja kurssit 
kestivät 13 p:ään tammikuuta. Koulu oli kenraali Gerichin 
ylivalvonnan alainen, ja sitä johtivat jääkärit Sihvo, Heis
kanen ja Petrelius (»Stenberg»), joiden apuna jääkärit 
Talvela, Petrelius nuorempi, Viljanen, Juvelius, Hassel- 
blatt, Nenonen ja myöhemmin muutamia muita. Kauan säi
lyvät kurssien osanottajien mielissä nuo pohjoisessa viete
tyt talvipäivät. Järjestys ja kuri vallitsi ensi hetkestä 
saakka, siellä oli jokaisella tahtoa yrittää parastaan, 
senvuoksi myöskin eloa ja vauhtia harjoituksissa, har
rastusta opetukseen sekä mitä parhain suhde »upseerien» 
ja »sotamiesten» välillä. Nämä jälkimäiset — rekryytit — 
eivät koskaan kyllästyneet harjoituksiin, vaan olisivat aina 
halunneet lisää, käyttääkseen ajan hyödykseen niin tyys
tin kuin suinkin. Mutta ohjaajia, jotka kantoivat työn 
taakan, ei juuri saattanut enempää uuvuttaa; he voivat tus
kin kuiskata purevassa talvisäässä rasittuneilla äänillään. 
Harjoitukset — ensin ilman kivääriä, sitten asetta käyttäen 
— ohjaus aseiden hoidossa ja käytössä, jääkärien luennot 
sotilasten velvollisuuksista, kasarmi- ja muusta sotilaalli
sesta järjestyksestä ja erilaisista virkatehtävistä, ken
raalin havainnolliset luennot sotataktiikasta, alkeisohjaus 
konekiväärin hoidossa y.m. y.m, valtasivai ajan, ja kun 
kaksi viikkoa oli kulunut, olivat opettajat sangen tyyty
väisiä saavutuksiin. Täydessä taistelukunnossa näytti heistä
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olevan I Pokelan ja II Kirkonkylän komppania. Ainoastaan 
paxaadimarssissa pelkäsivät he sotilaiden suoriutuvan keh
nosti. Tyytyväisinä, mutta kaivaten jättivät kaikki Vim
pelin, ja vain hitaasti haipuu mielistä muisto siellä viete
tyistä päivistä, ei unohdu kohtakaan väestön vieraanvarai
suus, työinto, yhteenkuuluvaisuudentunne, yhdistävä tunne 
sitä, että oli tosi kysymyksessä ja että kukin oli valmis 
yrittämään parastaan isänmaan kutsuessa,

— Olen katsonut olevan syytä viipyä näin perusteellises
ti Vimpelin kursseissa, koska ne tavallaan olivat sen jär
jestön pohjana, joka sitten syntyi Helsingissä punaisena 
aikana ja jonka synty ja toiminta ovat tämän kirjoituksen 
aiheena.

Kaikki viittasi siihen, ett'ei ratkaiseva hetki enää ollut 
etäällä, kun Vimpelin koulun portit suljettiin ja kurssien- 
osanottajat hajaantuivat, ryhtyäkseen Helsingissä tai kukin 
kotiseudullaan ohjaustyöhön, (mihin olivat valmistuneet. 
Koe oli onnistunut hyvin ja ohjaajista oli kaikkialla puute. 
Senvuoksi suunniteltiin heti uusia kursseja, tällä kertaa 
Vöyrille, ja määrättiin ne alkaviksi 26 p. tammikuuta. Sinne 
matkusti kapinan puhkeamisen edellisinä päivinä nuoru
kaisia Helsingin suojeluskunnan osastoista niinkuin maan 
muistakin osista, osaksi uusia rekryyttejä, osaksi sellaisia 
Vimpelin kurssilaisia, jotka siellä olivat ylenneet aliup
seereiksi ja jotka nyt tulivat olemaan jääkärien, koulun 
johtajien, apuna uuden oppilasaineksen harjoittamisessa. 
Kunnon väkeä olivat enimmäkseen nuo pohjoiseen lähtijät 
ja suurena apuna he sittemmin olivat vapaussodan ensi 
vaiheissa Pohjois-Suomessia, mutta Helsingin osastoille, 
varsinkin ylioppilasten, merkitsi heidän lähtönsä tuntuvaa 
johtajavoimien vähennystä. Helsingin suojeluskunta oli 
jatkanut toimintaansa kuten ennenkin ja saanut jossain
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määrin hankituksi aseitakin, ylioppilaat olivat vain pari 
kertaa ehtineet koota ne jäsenet, jotka olivat saapuneet 
kaupunkiin uutta lukukautta alkamaan, mutta heidän aiko
muksenaan oli ryhtyä entistään laajempiin ja tehokkaam
piin harjoitushommiin.

Heti kapinan puhjettua päätti Helsingin suojeluskunnan 
päällystö lähettää kaiken asestetun miehistön itään pään, 
jotta se liittyisi Sipoon ja Porvoon suojeluskuntiin, ja jo 
yöllä tammikuun 27 p:ää vasten tapahtui ryntäys, Noin 
100 tai 150 miestä läksi silloin matkaan, jäitse Sipooseen, 
missä he sittemmin muodostivat »vihreän pataljoonan» 
kantajoukon. Kaupungissa ei suojeluskunta katsonut voi
vansa ryhtyä mihinkään toimintaan. Sama mielipide oli val
lalla eräässä kokouksessa, jonka pitivät sunnuntain aamu
päivällä, 27 p. tammikuuta Pokelan komppanian jäsenet, 
jotka samalla olivat ylioppilaiden suojeluskunnan suoma
laisten komppaniain johtiomiehiä. — Samoin vaasalaisten 
ylioppilaiden komppanian kokouksessa saman päivän 
iltapäivällä. Kehotettiin kaikkia, jotka vain voivat, pyr
kimään itään tai pohjoiseen päin liittyäkseen valkoisiin. 
Kaupungissa — niin arveltiin — ei nyt voitu mitään toimit
taa. — Ja  niin läksi tapa!eelie yksi toisensa jälkeen, ens im äi- 
sinä päivinä junilla »kotiseudulle* muka, Passikysymys ei 
tuottanut mitään huolta, senjälkeen kun oli onnistuttu kaap
paamaan »miliisi»kamarista pinkka passikaavakkeiia. Pa
rin päivän kuluttua kävi kaupungista poistuminen kuiten
kin yhä vaikeammaksi, ja monet läksivät siioin matkaan 
jalkaisin eri tahoille. Useimmat eivät pitkälle päässeet. Osa 
liittyi Porvoon ja Sipoon suojeluskuntiin, toiset — jotka 
läksivät länteen päin — yhtyivät Siuntiossa ja Kirkkonum
mella pienemmiksi ryhmiksi muodostaen paikkakunnan 
suojeluskuntalaisten kanssa sittemmin niin kuuluisan Si-



gurds'in osaston. Niistä vilidoin, jotka pyrkivät kauemmak
si pohjoiseen, kohti valkoisten linjoja, joutuivat monet — 
ehkäpä *useimmatkin — punaisten käsiin eivätkä milloin
kaan saavuttaneet päämääräänsä.

Niiltä, jotka olivat jääneet kaupunkiin toisen tai toisen 
tehtävän sitomana, tahi sitten vain edelleen tarkkaillen 
tapausten kulkua, olivat poispääsymahdollisuudet kutakuin- 
kin tyystin katkaistut. Suunnitelmia kyllä rakennettiin eri 
tahoilla. Erään sellaisen mukaan olisi lähdetty Rönnskärin 
seudulta höyrylaivalla, joka todennäköisesti olisi saatu käy
tettäväksi, meritse pyrkimään maan valkoiseen osaan. Tässä 
tilaisuudessa oli myöskin kaupunkiin jääneiden senaattorien 
päästävä lähtemään. Mutta suunitelma oli pian jokaisen 
suussa, ja tuskin voitiin kauempaa ajatella sen toteutta
mista. — Eräs ryhmä, johon kuului joukkue- ja ryhmäpääl-
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liköitä, hautoi hurjia hankkeita, oli muka murtauduttava 
läpi rintaman autoilta sotilasten ja punakaartilaisten pu
vuissa. Myöskin muita samantapaisia suunnitelmia pohdit
tiin. Harkinnan tulokseksi jäi kuitenkin, että piiani ryhmä 
toisensa jälkeen pyrki jäitse itään päin tai — enimmäkseen 
— länteen, toisten jäädessä pääkaupunkiin odottamaan ai- 
kaansa. Yhä jatkuvasti oli vallalla se mielipide, että kau
pungissa voitiin toimittaa vähän tai ei mitään, lukuunotta
matta sitä, mitä satunnaisesti voitiin tehdä kaupungin lähis- 
töllä olevien suojeluskuntien varustamiseksi asein, ampu- 
mavaroin y,m.

Mutta katsanto tapa muuttui vähitellen. Tuskin voi sa- -
noa tämän riippuneen siitä, että salaisen toiminnan edelly
tykset kaupungissa olisivat muuttuneet. Mutia osaksi oli
vat muutamat, joiden joukossa läänin maaherra Jalander, 
lujasti sitä mieltä, ettei enää pitäisi pyrkiä pois kaupun
gista, vaan että voitaisiin sekä täytyisikin koettaa siellä

-j
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saada aikaan järjestö, joka ryhtyisi toimeen, kun hetki oli 
käsissä. Toisaalta oli niinkin, että pakollinen toimettomuus 
kävi monelle lopulta sietämättömäksi. Tahdottiin edes jo
takin yrittää.

Kun tämänsuuntainen päätös oli tehty, tarttuivat yliop- 
pilaskomppanian jäsenet, useimmat entisiä Vimpelin kurs
silaisia, toimeen salaisen suojeluskuntajärj eston perustami
seksi. Aluksi oli tarkoituksena ennen kaikkea varhaisem
man ylioppilasjärjeston elvyttäminen. Otettiin siis ensiksi 
selville, mitä oli jäljellä edellisistä joukkueista, ryhmät 
järjestettiin uudestaan, muodostettiin uusia, valittiin jouk- 
kuepäälliköitä, ja pian saattoivat harjoitukset alkaa.

Järjestelmä, jota järjestössä noudatettiin, tuntunee 
varmaankin oikeasta sotilaasta sangen kummalliselta, mutta 
se osoittautui olevissa oloissa varsin tarkoituksenmukai
seksi. Se pani ennen kaikkea painoa siihen, ettei mitään suu
rempia kokouksia saisi pitää, aivan pieninä ryhminä vain 
keräännyttäisiin kokouksiin ja harjoituksiin. Yksityiset 
jäsenet tuntisivat mahdollisimman harvoja järj esto-tove
reistaan ja esi miehistään. Ajateltiin, että tällä tavoin, jos 
jotain tulisikin päivänvaloon, ei säikeitä voitaisi koskaan 
pitkälle seurata. Miehistö muodosti 5-miehisiä puoliryh- 
miä, nämä taasen kaksi yhdessä 10-miehisiä »ryhmiä.» 
»Ryhmäpäällikkö» johti ensimäistä, »vararyhmäpällikkö» 
toista puoliryhmää, ja harjoitukset tapahtuivat aina puoli- 
ryhmittäin, Kun luku oli täysi, muodosti 5 kokoryhmää 
joukkueen, 3 joukkuetta taasen komppanian ja 5 komppa
niaa pataljoonan.

Määräysten ja ohjausten valmistus ja jako tapahtui seu
raavasti: Pataljoonanpäällikkö — järjestö oli pian kehitty
nyt, vaikkapa aluksi epätäydelliseksikin, pataljoonaksi — 
kokosi säännöllisesti viisi komppanianpällikköä sekä patal-



joonan varusmestarin »pataljoonaparolleihin» antaakseen 
heille opastuksia, harjoitusohjelmia sekä erilaisia menet
telyohjeita ja saadakseen heiltä vuorostaan tietoja työn 
edistymisestä. Kukin komppaniapäällikkö taas kokosi jouk- 
kuepiäällikkönsä sekä komppanian varusmestarin — vääpe
lin — (siis viisi henkilöä kaikkiaan) »parolliin», missä hän 
jakoi heille saamansa määräykset ja yleensä järjesti komp
panian toiminnan. Kukin joukkuepäällikkö vuorostaan 
kokosi ryhmäpäällikkönsä ja ohjasi heitä, ja kukin ryhmä- 
ja puoliryhmäpääilikkö puoliryhmänsä »parolliin» ja har
joituksiin. Pataljoonapäällikkö ei koskaan tavannut suo
rastaan joukkuepäälliköitä, komppaniapäälliköt eivät kos
kaan välittömästi ryhmäpäälliköltä ja joukkuepäälliköt 
taas tunsivat ainoastaan omat ryhmäpäällikkönsä, mutta ei 
muuta miehistöä,

Vimpelin kursseilla oli jokainen ottanut »valenimen», 
jotta ei oikea nimi esiintyisi missään luetteloissa. Niin 
tehtiin täälläkin. Jok’ainoa mies koko järjestössä otti jon
kun »nom de guerren», ja sillä häntä sitten nimi lettiin. 
Yleensä ei kuitenkaan ollut mitään laajempia luetteloita 
kuin ryhmä- ja puoliryhmäpääilikköjen merkinnät omista 
ryhmä j äsenistään, j oukkuepäälliköiden ryhmäpääll köistä 
j.n.e, ja enimmäkseen tultiin toimeen ilman mitään luette
loita, Joka tapauksessa, kun jotakin paperille merkittiin, 
käytettiin otetulta nimiä. Tämän lisäksi tuli erityinen 
osoitteiden merkitsemisjärjestelmä — oikeata osoitetta ei 
koskaan kirjoitettu. Ainoastaan kadun nimi oli oikea, 
Talon ja huoneuston numeroon lisättiin joku luku ja pieni 
merkki vastaavassa kadun nimen kirjaimessa alusta laskien 
ilmaisi, mikä tämä luku oli. Kaikesta tästä seurasi, ettei 
päällystö tuntenut väkeään enempää kuin tämäkään joh
tajiaan. Kukin mies tiesi vain oman puoliryhmänsä
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jäsenet, jos hän tunsi niitäkään kaikkia oikeilta nimiltä 
Sattui useammin kuin kerran, että kaksi henkilöä tapasi 
toisensa, molemmat tiesivät kuuluvansa johonkin jär
jestöön, mutta eivät voineet päästä selville, kuuluivatko 
samaan. Suojeluskunnan todellisen jäsenluvun tiesi 
ainoastaan korkein päällystö — kun onnnetiomien 
eväspussien välityksellä tuli yleisesti tunnetuksi, että 
järjestö oli olemassa, tiesi huhu mainita mitä ihmeel
lisimpiä numeroita, eikä kenkään voinut sanoa varmaa 
määrää; Tällaisten järjestelyjen edut olivat ilmeiset ja 
osoittautulvatkin eri tilanteissa järjestötyön jatkuessa. Jos 
joku keksitiiinkin, n-in ei löytynyt mitään johtolankaa 
laajempiin etsiskely: hin. Huolimatta kaikista ilmiannoista 
eivät punaiset koskaan päässeet oikein selville, mitä 
heitä vastaan salaisuudessa valmisteltiin, eivät edes tien
neet, olivatko tekemisissä pelottavan todellisuuden vai säi
kähtäneen mielikuvituksen houreiden kanssa. — Järjestön 
varjopuoli oli, etteivät johtajat tarpeeksi henkilökohtaisesti 
tunteneet miehistöään ja sen laatua, eikä yksi ja toinen 
miehistöstä — ja vanhemmista! — katsonut voivansa luot
taa johtajiin, joita ei tunnettu. Mutta mieluummin näin, kuin 
että välttämätön salaperäisyys olisi pantu vaaranalaiseksi. 
Uutta väkeä virtasi vähitellen järjestöön. Aikaisin 
jo muodostettiin, kuten edellä viitattu, joukkueista komppa
nioita ja koko miehistöstä pataljoona — sittemmin »Hel
singin Valkokaartin» I Pataljoona, ja ryhmät ja jouk
kueet täydennettiin vähitellen täysilukuisiksi — 150 miestä 
komppaniaan. Johto oli alusta pitäen pataljoonapäällikkö 
Luoma-Salosen, (voimistelunopettaja Suomelan) käsissä, 
joka suhtautui tehtävään päämäärästään!’ei oisesti, osoit
taen aina horjumatonta mielenkiintoa ja ankaraa suunni
telmallisuutta.
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Mitä sitten oikeastaan voitiin harjoittaa ja opettaa 
näissä olosuhteissa, 5—10 miehisissä ryhmissä ja neljän 
seinän sisällä? Kaikkea, mitä tarvi itiinkin, voidaan melkein 
sanoa: koko lailla »äkseerausta», — vaikkapa vain sukka- 
sillaan — harjoitettiin paperilla tai shakkinappuloTla tahi 
millä tahansa mitä käytettävissä oli, asentoja, mars- 
sikolbnnain ja ampumaketjujen muodostamisia y.m. edel
leen saatiin ohjausta aseiden hoidossa ja käytössä, tul en- 
oh jäämisessä, joka miehen taistellitehtävissä. — Lisäksi 
tuli vielä varustus ja kaikki juokseva työ, joka oli vält
tämätön järjestön mahdollisimman pikaiselle kehitykselle, 
kakkien yksityiskohtien järjestäminen y.m. johon joka 
miehen täytyi ottaa enemmän tai vähemmän osaa.

Erästä tärkeää seikkaa, joka tosin tulee käs-teltäväksi 
tämän kirjan toisessa luvussa, kosketeltakoon sivumennen 
tässäkin. Se on järjestön varustaminen asein, ampuma- 
varoin y.m. — Sen laatuista tavaraa ei paljon ollut käytet
tävänä työtä alotettaissa: kivääri siellä, toinen täällä — 
sitäpaitsi eri malleja tietysti. Varustus kävi aluksi hitaasti, 
muita senjälkeen kun »Svensson—Strömberg» (maisteri 
Svedlii) ja myöhemmin »Seppälä» (tuomari Tammilehto) 
olivat ryhtyneet asiaan päähankkijoina, ja heidän apunaan 
erinäisiä ali-asia miehiä ja komppanian vääpeli-varusmes- 
tarirt, pääsi homma vauhtiin, ja mainittujen kahden pää
hankkijan ja molempien pataljoonavarusmestareiden yh
teiset parollit, missä »kurssit määrättiin», missä merkittiin 
muistiin aseiden määrä ja jako kunakin päivänä, ja missä 
erinäisiä kepposia tuli päivänvaloon, muodostivat toimin
nan tällä alalla yhä järjestelmällisemmäksi ja vakiinnut
tivat sen.

Ja  »vääpelien parolleista» voimme siirtyä muuhun varus
tukseen. Allissa tämäkin tapahtui ilman järjestelmää. Ryh-
2 Valk. salainen toim. Helsingissä
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mät hankkivat eri tahoilta mitä tarvitsivat* villapaitoja, 
polvisuojuksia, lapasia, saappaita y.m. saaden ne osaksi 
lahjaksi perheiltä ja seuroilta, joissa oli työskennelty suo
jeluskuntien hyväksi, osaksi ostaen niillä varoilla, joita 
alinomaa valui käytettäviksemme niin uutterasti kuin raha
miesten apua pyydettiinkin. Myöhemmin saatiin kuitenkin 
arkaan todellinen »intendentuuri», jonka johtajana oli 
herra »Kari» (luutnantti Aarne), harvinaisen tunnollinen 
ja perinpohjainen mies. Näin päättyi vähitellen sekasorto 
tällä alalla. Ne kaupungin naiset, jotka en tahoilla olivat 
ahkerasti työskennelleet enemmän tai vähemmän hajanai
sissa ryhmissä ja joiden kätten työt jo olivat suureksi 
osaksi koituneet suojeluskunnan hyväksi, liittyivät nyt 
entistään eheämmäksi järjestöksi. Intendentti sai toisaalta 
pataljoonan varusmestarilta tietoja siitä, mitä vaateta va
roita y.m. kulloinkin tarvittiin, ja oli toisaalta kosketuk
sissa naisten järjestön kanssa, joka suuremmöisellä tavalla 
loihti esiin, mitä puuttui. Pataljoonan varusmesiari oli 
saanut tiedot komppaniavääpeleiltä, nämä taas kukin jouk- 
kuepäälliköltään, joille asianomaiset ryhmäpäälliköt olivat 
ilmoittaneet, mitä kunkin ryhmän varastossa löytyi: 
Erilaisten vaatekappaleiden, kuten mainioiden villapaitojen, 
flanellialusvaatteiden, polvisuojustinten, rannikkaiden, la
pasten y.m. jaosta pidettiin tietysti kirjaa, kukin varusme- 
tari oman järjestelmänsä mukaan lyhennyksin ja hieroglyy- 
fe'n, niin että tuskinpa kukaan muu kuin hän itse — eikä 
aina edes hänkään — olisi parhaimmalla tahdollaankaan 
saanut selvää siitä, mitä asia koski.

Suurimpia huolia tuotti patruunavöiden ja niiden merk
kien jako, jotka oli päätetty ottaa tunnus- ja arvomer- 
keiksi. Tunnollinen intendenttiimme suunnitteli tarkan jako- 
ohjeen ilmoittaen sen sekä naisille, joilta tavarat haet-
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täisiin että — varusmestarien ja joukkuepääl 1 ikköjen väli
tyksellä — ryhmäpäälliköille, jotka tulisivat tavarat nouta
maan, Neljännes- tai puolen tunnin väliajoilla oli ryhmä
päällikköjen tultava heille osoitetulle paikalle, kysyttävä 
sitä ja sitä ja kun se ja se saapui, pyyhittävä hikeä otsal
taan tai — myöhemmin — tomua päälysnuttunsa vasem
malta puolelta. Mutta intendentti oli vähiltä harmaantua
— entistään enemmän — sillä milloin toimivat naiset no
losti, milloin sotilaat — useimmiten jälkimäiset, häpeä 
kyllä sanoa, Milloin ei tohdittu avata ovea, milloin tö
mähti koko ryhmä tai useita ryhmäpäälliköttä yhfaikaa 
merkkejään hakemaan, välistä taas ei kukaan tullut määrä
ajalla ja naiset saivat hirmuisella kiireellä siirtää koko va
raston j,n,e. Kaiken kaikkiaan kävi tämä puuha kuitenkin 
siksi sujuvasti, ettei mitään vakavampaa onnettomuutta 
miinoinkaan tapahtunut.

»Vääpelien parollista» — jotka vastasivat »pataljoona- 
parolleja» — suunniteltiin kaikki pataljoonassa toimitettava 
jakelu, päätettiin suuremmista ostoista, jaettiin varoja vää
peleille, jos näillä oli mahdollisuutta hankkia jotakin 
komppanialleen, otettiin vastaan asiamiehiä J,n,e, Yhä ti
heämmin oli näitä kokouksia pidettävä, lopulla säännölli
sesti joka päivä, aamulla 2—3 tuntia. Ja  vääpelit laukkasi- 
vat sitten päivät päästään, neuvottelivat komppania- ja 
joukkuepäällikköjen kanssa* omien asiamiestiensä, venä
läisten sotamiesten, virolaisten merisotilasten kanssa, jär
jestivät varustusten jakeluja, aseidenkuljetusta j.n.e, ehtien 
tuskin ajattelemaan syömistäkään, Unta piti, jumal an kiitos, 
ajatella, sillä punaisten liikkumiskielto 9.-n jälkeen illoin
— sittemmin 8:n jälkeen — pysähdytti päivän toiminnan. 
Herrat vääpelit eivät juuri välittäneet joutua tunnustella-
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viksi, sillä harvoinpa heidän taskunsa sietivät lähempää 
tarkastelua.

Ajan oloon asetettiin yhä useampia vaatimuksia inten- 
denttuurille. Oli hankittava kiikareita upseereille, lapioita, 
kirveitä y.m. valistustöitä varten, polkupyöriä vasta muo
dostetuille pyöräilyryhmille, taskulamppuja, joita tarvittai
siin koti tarkastuksissa. Ja  kaikki saatiin todellakn hanki
tuksi. — Eväskääröt vihdoin — ne olisivat voineet koitua 
turmioksemme. Kim aika kului, ja voitiin ajatella julkisen 
esiintymisen hetken jo olevan lähellä, ryhdyttiin -toimenpi
teisiin ruuan hankkimiseksi suojeluskunnalle. Kukn mies 
oli varustettava kahden tai kolmen päivän eväillä. Kim va
rastot olivat kaikkialla niukat, varasivai perheet ruokaa 
yhdelle teli useammalle miehelle, ja ennen pitkää tiesi tie
tysti koko kaupunki, että pian — päivänkin luultiin jo var
masti olevan kedossa — hyökkäisivät valkoiset. Siitä ei 
tietysti tullut mitään ja touhukas huhu rauhoittui taas, 
mutta pahemminkin olisi voinut käydä.

— Olen tähän asti varsin yksipuolisesti pysähtynyt ku
vaamaan »Helsingin Valkoisen Kaartin» I Patlioonaa, osit
taan koska tämä oli kaiken pohjana ja osittain koska mi
nulla oli tilaisuutta seurata läheltä ainoastaan tämän patal
joonan toimintaa. Joukkojen kasvaessa muodostettiin to
sin pääaskssa samojen järjestö periaatteiden mukaan toi
nenkin pataljoona, jonka kantajoukon olivat aikaisemmin 
muodostaneet toisaalla järjestyneet seurat ja ryhmät, etu
päässä Helsingin Suojeluskunnan miehistö. Sen päällkoksi 
tuli kapteeni »Laitila» (Leinonen), sen uutteraksi varus- 
mestariksi entinen vääpeli »Lehmus» (Lyytinen), joka sit
temmin kaatui Helsingin valloituksessa.

Joukkomme olivat, kuten luonnollista olikin, suurim
maksi osaksi »jalkaväkeä», jos tätä sotilaallista nimitystä
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saa käyttää salaisista ryhmämuodostuksistamme. I Patal
joonassa oli kuitenkin aivan alusta pitäen, edustettuna 
muitakin aselajeja, nimittäin 5;nnessä — polyteknikkojen 
komppaniassa. Siellä perustettiin heti alussa konekivääri- 
joukkue, jota ohjattiin teoreettisesti konekiväärin käytössä 
ja erilaisissa tempuissa, sittemmin käytännöllisemminkin 
niiden konekiväärien osilla, joita aseidenhankkijamme to
dellakin olivat suurin vaivoin saaneet käsiinsä, — Pari ty- 
kistöryhmääkin oli samassa komppaniassa, mutta niissä oli 
opetus, kuten hyvin ehkä käsitettäneekin, yksinomaan teo
reettista laatua. Lieneekö asia riippunut siitä, että »ty- 
kistömiehet» ikävöivät teoriasta käytäntöön, vai jostakin 
muusta seikasta, mutta heidän ryhmänsä oli ja pysyi patal
joonan surunlapsena, johon ei koskaan tahtonut tulla oikeaa 
kuosia. Jo  alkuvaiheissa se pieneni tuntuvasti senvuoksi, 
että osa sen jäseniä läksi muihin erikoistoimiin ja jonkun 
ajan kuluttua hävisi koko ryhmä Volhynetsullä, joten seu
raus oli, että koko »tykistö» oli uudelleen järjestettävä, — 
Kolmannen joukkueen tässä teknillisessä — 5:nnessä — 
komppaniassa muodostivat insinööri- sittemmin sapööri- 
ryhmät, ja kolmannen automiehet, — puolitoista ryhmää 
— joiden kouluutus tosin sekin jäi pääasiallisesti teoreetti
seksi, mutta joilla muun muassa oli se suuri etu, että hei
dän päällikkönsä oli suurenlaisen autoliikkeen johtaj a ja 
sai todella käytettävikseen autoja, kun niistä tuli sittemmin 
kysymys.

Myöhemmin muodostettiin sekä I että II Pataljoonan 
kussakin komppaniassa polkupyöräosastoja — 4 miestä 
kustakin joukkueesta, siis 12 komppaniasta — ja näille han
kittiin pyörät ja varustukset. Ajoissa ryhdyttiin myös sani- 
tääriosastojen muodostamiseen, puoliryhma kuhunkin 
komppaniaan, kukin jonkun lääketieteen kandidaatin jch-
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tamana pataljbonanlääkärin (lääket. kand. Enrolh) toi
miessa koko järjestön päällikkönä. Runsaasti oli saa
tavissa sairaanhoitovarustuksia: siteitä, »tupferia», jodia 
y.m., joita ahkerat , nuoret neitoset olivat valmista- 
neet, ja varaston täydentämiseksi työskenneltiin edelleen 
uutterasti Kirurgin oppilaskodissa neitien Polönin ja Jus- 
linin johdolla.

Mainittuine erikoisaselajeineen nousi kunkin komppa
nian jäsenluku 172 mieheen ja koko pataljoonan noin 850 
mieheen. II Pataljoonassa olivat komppaniat eri suuria 
miesluvultaan, mutta koko vahvuus lienee lopulta kui
tenkin noussut samaan määrään.

Edellisessä olen pääasiallisesti kosketellut ainoastaan 
varsinaisten joukkomuodostusten järjestelyä ja sotilaallista 
valmistusta. Mutta toiminnan toisetkin puolet ovat huo
mauttamisen arvoisia. Valitettavasti ovat tällä hekellä 
käytettävissäni olevat tiedot sangen niukkoja. Erit
täin tärkeä kysymys oli pätevän sotilaallisen johdon 
hankkiminen koko järjestölle. Yritys toisensa jälkeen 
meni karille, kun henkilöt, joita oli ajateltu, enimmäk
seen osoittautuivat joko vähemmän sopiviksi tahi ei
vät osoittaneet tarpeeksi mielenkiintoa asiaan taikkapa 
olivat liian arkoja vakavasti työskennelläkseen val
litsevissa oloissa. Erinäisten epäonnistuneiden yritysten 
jälkeen saatiin kuitenkin vihdoin aikaan esikunta, jonka 
muodostivat kaupungm nykyinen poliisimestari Ilmari Hele
nius, eversti Carl Voss-Schrader sekä tohtori Torsten 
Stjernschanz, sekä jonkinlaisina neuvottelevina jäseninä 
eversti K. Björksten ja kapteeni Wikström. Tämä esikunta 
teki suunnitelmia mahdollisesti tapahtuvan taistelun va
ralta, mutta käsitteli vähän tai ei ollenkaan miehistön val
mistusta j.s.s. koskevia kysymyksiä. Tätä puolta hoitivat 
kokonaan pataljoona- ja komppaniapääiliköt — ennen
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kaikkea sen teki Suomela, joka ihailtavan sitkeästi ja tar
mokkaasti johti käytännöllistä järjestötyötä.

Esikunta oli, paitsi pataljoonien, muidenkin sellaisten 
järjestöjen kanssa yhteydessä, jotka edistivät valkoisten 
asiaa. Sellainen oli herra »Janssonin» (maiist. Norrmen) 
laajalle haarautuva vakoilutoimi, kylläkin suuri ja merki
tyksellinen laitos; edelleen kuvanveistäjä Alpo Säilön 
johtama etappi. Johtaja oli rakentanut toknintahaaraansa 
varten suuren järjestelmän, mitä hänellä oli tilaisuus to
teuttaa, ainakin osittain Helsingin valloituksen jälkeen, 
kun tämän osaston oli otettava huolehtiakseen vangeista, 
aseista, ampumavaroista y.m. suurissa määrin. Muista toi- 
mintahaaroista on jo lyhyesti viitattu intendentuurin toi
mintaan, samoin aseiden hankintaan.

Mainittakoon näiden lisäksi vielä laitos, joka syntyi, kun 
toiminnan aika näytti lähestyvän ja oli saatava kokoon nim 
paljon miehistöä kuin mahdollista. Tarkoitan värväys- 
toimistoa, jonka johtajaksi tuli eräs II Pataljoonan jouk- 
kuepäällikkö »herra Maximoff» (asianajaja J . Sundeberg). 
Tapahtui muuten, merkillistä kyllä, että punaiset kävivät 
jo »toimiston» olemassaolon ensi päivänä tätä tervehti
mässä sekä hänen kotonaan että toimistossa. Käynti 
ei kuitenkaan ollut missään yhteydessä hänen uuden toi
mintansa kanssa ja viattoman kuulustelun jälkeen, johon 
hän neuvoteltuaan päämiestensä kanssa, saapui määrä
aikaan, sai hänen työnsä jatkua häiritsemättä ja hyvällä 
menestyksellä. Jotta saataisiin epäluulot käännetyiksi toi
saalle, ajateltiin panna värväystoimiston ovelle ilmoitus, 
että siellä muka ajettiin asioita punaisten vallankumous- 
oikeuksissa, mutta se jäi kuitenkin tekemättä ja asetetuin 
se sen sijaan toimiston pöydälle kahdella nastalla varus
tettuna ikäänkuin julkipantavaksi aiottuna. Vain muuta
mat määrätyt järjestöön kuuluvat henkilöt olivat oikeu-
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tettuja neuvomaan ihmisiä toimistoon, eiikä osoitetta ilmoi
tettu koskaan yksityisille, vaan ainoastaan sellaisille, jotka 
olivat muodostaneet suuremman tai pienemmän ryhmän, 
joka halusi liittyä järjestöön. Nämä saavat sitten ryhmänsä 
asiamiehinä ja samalla tovereittensa luotettavuuden ta
kaajina käydä toimistossa tuoden terveisiä osoitteenanta- 
jiita, ja herra Maximoff neuvoi heitä sitten, minkä päälli
kön puoleen kääntyisivät. Yleensä noudatettiin annettuja 
ohjeita, mutta sattui niinkin, että joku kiipesi toimistoon, 
toi siltä ja silitä terveisiä, kuten sovittu oli, ja jatkoi sitten: 
»Täältäkö saa aseita?» Että toimistossa sillä kertaa »kel
lään todella ei ollut aavistustakaan mistään sellaisesta», 
on itsestään selvää.

Kun tämä värväys oli saatu käyntiin, lisääntyi miehistö 
nopeasti. II Pataljoona täytettiin jia samaan aikaan oli 
alettu muodostaa kolmatta, josta kaksi komppaniaa oli 
valmiina, osittain varustettunakin saksalaisien saapuessa 
Helsinkiin, »Valkokaartin» miesvoima nousi siten lopulli
sesti 2000 mieheen, jatkuvasti järjestettynä ylläkuvatulla 
tavalla.

Saattaa tuntua omituiselta, että tämä laaja ja moni
haarainen järjestö sai kaikessa rauhassa työskennellä ja 
kehittyä punaisten sitä keksimättä. Kuitenkin oli esim. 
Osakuntiatalolla liike sangen vilkasta, siellä kun monet 
I Pataljoonan ryhmät pitivät kokouksiaan ja har- 
joituksiaan joka päivä, ja samoin siellä pidettiin »vääpe
lien parollit», missä usein kävivät monet innokkaimmin toi
mivat ase-asiamiehet. Pienempiä onnettomuuksia tosin 
sattui siellä täällä, ja varsinkin aseidenhankinnan vaaral
lisella alalla saivat jotkut kunnon nuorukaiset ankarasti 
maksaa osuutensa järjestön palveluksessa. Kun järjestelmä 
oli näin rakennettu, ei kokonaisuuteen kuitenkaan mitään
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nottiin ja mahdollisesti vangituinkin. Toisia astui tilalle 
ryhtyen heidän tehtäviinsä, ja niin päästiin eteenpäin.

Sillävälin riensi aika. »Valkoisten» kesken Helsingissä 
vaihteli mieliala toivon ja masentuneisuuden välillä, yhä 
vähemmän kuitenkin jälkimäisen, ei ainakaan johtajien 
kesken, jotka voivat paremmin seurata aseman kehitystä. 
Yhä varmemmiksi tultiin siitä, ettei työ toki ollut mennyt 
turhaan ja että hetkemme kyllä tulisi. Saksalaisella rauta- 
ristillä varustetut lentokoneet, joita yhä useammin ilmestyi 
Helsingin yläpuolelle, haihduttivat viimeisetkin epäilyt.

Niinpä saapui sitten äkkiä eräänä päivänä sanoma sak
salaisten maihinnoususta Hangossa. Se merkitsi, että tuli
kasteemme oli lähellä, ja varmuus sai ihastuksen liekeh
timään korkealle »valkoisten» riveissä. Me, jotka tähän 
saakka olimme olleet pakotettuja odottamaan, yhä vain 
odottamaan, saamatta tarttua toimeen, sillävälin kun tove
rimme ja ystävämme jo kuukausia olivat taistelleet rinta
malla, me pääsisimme nyt joukkoon ja saisimme vih
doinkin näyttää, ettemme sentään olleet lojuneet suloi
sessa levossa, kun maa ja kansa, kaikki voimansa jännittäen, 
taisteli vapautustaisteluaan.

Työ kävi kaksinverroin, moninverroin »ankarammaksi. 
Aseidenhankintaa tehostettiin äärimmilleen — monet van
hoista ryhmistähän olivat vielä varustamattomia ja uutta 
miehistöä virtasi alinomaa lisää värväystoimiston kautta, 
ja pitihän sekin varustaa mikäli mahdollista. Sellaisetkin 
ryhmät, jotka aikaisemmin olivat arkailleet ottaessaan 
mitään aseita haltuunsa, vieläpä pelänneet ottaa vastaan 
vaatekappaleitakin, puhumattakaan merkeistä ja patruuna- 
vöistä, pääsivät vauhtiin ja halusivat nyt äkkiä niin 
paljon kuin mahdollista.



Esikunta, pataljoonaesikunnat, varusmestarit, intenden- 
tuuri kokoontuivat alinomaa kukin tahollaan, joka päivä 
pidettiin pataljoona-, komppania-, joukkue- ja ryhmä »pa- 
rolleja», lopuksi monta kertaa päivässäkin, aseiden hankki
jat ja vääpelit juoksivat päivät päästään, tekivät ostosopi
muksia, järjestivät kuljetuksia, jakoja j.n.e. Esikunta teki 
suunnitelman, miten hyökkäys tapahtuisi ja sitä valmistet
tiin yksityiskohtaisesti pataljoonissa. Oli jätetty sikseen eräs 
aikaisempi suunnitelma, joka oli syntynyt ulkopuolella 
esikuntaa, lähinnä »Janssonin» ja »Strömbergin» yöllisten 
ahertelujen tuloksena ja jonka myöskin oli periaatteessa 
vahvistanut »maisteri Kallio» (tri. Suolahti), jonka sala- 
liittölaiskäsi oli mukana jokseenkin kaikissa suunnitelmissa, 
koska esikunta ei ehdolla millään näyttänyt tahtovan 
siihen suostpa. Tämä suunnitelma perustui siihen tun
temukseen, mikä vakoiluosaston yksityiskohtaisten tie
donantojen avulla oli saatu punaisten vartiostoista, jouk
kojen sijoituksista, ase- ja ammusvarastoista y.m. ja oli 
sen tarkoitus saada toimeen kiireellinen äkkirynnäkkö 
jonakin iltana määrätyllä kellonlyömällä. Aikomus oli, 
toisin sanoen, että valkoiset saksalaisten tulon yhteydessä 
tai juuri sitä ennen valtaisivat kaupungin. Uhrit olisivat 
olleet suuremmat, mutta varmasti olisi tästä tullut Suomen 
vapaussodan historian kauneimpia lehtiä, jos pääkaupunki 
olisi omin voimin kyennyt vapautumaan kapinallisten val
lasta. Suunnitelma kuitenkin hyljättiin, kuten sanottu, ja 
ehkäpä se olikin ainoa oikea tapa, kun ottaa huomioon 
punaisten ylivallan, valkoisilta puuttuvan sotätottumuksen 
ja epätasaisen miehistönlaadun. Esikunnan tekemän suunni
telman mukaan oli valkoisten esiinnyttävä vasta lähimmässä 
yhteydessä saksalaisten kohdakkoin tapahtuvan kaupungin- 
valtauksen kanssa ja sitten otettava haltuunsa vahti- ja
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patrullipa!velus kaupungissa. Päällystö oli keskeymätiö- 
mässä yhteydessä Hangosta hyökkäävien saksalaisten 
kanssa ja voi näille ilmoittaa omat suunnitelmansa sekä 
antaa tietoja kaupungin asemasta, »valkoisten» miesvoi
masta, asestuksesta y.m.

Ratkaisu läheni. Torstai-aamusta (huhtikuun 11 p.) al
kaen oli ryhmillä määräys pysyä kokoontuneena, kukin erik
seen, täysin varustettuina ja asestettuina, valmiina ryn
täämään käskyn tultua. Eri pataljoonien miehistö oli > 
jaettu eri osiin kaupunkia, missä kullakin pataljoonalla 
oli erityinen tehtävänsä. Jännitys oli suuri. Yhä lähem
pää kuului tykin jyske kaupungin länsipuolelta, levotto
muus punaisten keskuudessa kasvoi tunti tunnilta, lähe
tettiin joukkoja, autoja ajeli edestakaisin, niiden joukossa 
panssariautokin. Illalla kuului jo kuularuiskujen rät;- 
nää aivan kaupungin ulkopuolelta. Yöksi kuitenkin tau
kosi taistelu ja hiljaista oli aamullakin, joka sarasti us- 
vaisena ja sumusateisena, muuttuen päivemmällä kuiten
kin aurinkoiseksi kevätpäiväksi. Miehistö ja johtajat pysyt
telivät jatkuvasti kokoontuneina ryhmittäin. Muutamia ryh
miä oli kuitenkin ilmiannettu tai muuten keksitty ja van
gittu. Perjantaiaamuna puoli yhdentoista tienoissa piiri
tettiin se talo — Pietarinkatu 5 — missä I Pataljoonan 
komppaniapäälliköt odottivat {ryntäyskäskyä ottaakseen 
komppanioidensa johdon käsiinsä, ja mihin pari ryhmää
kin oli kokoontunut.-Tällä kertaa ei tullut antautuminen 
kysymykseen. Pian pamahtivat piirittäjien yhteislaukauk
set, sisälläolijat vastasivat, ja ennen pitkää vietiin pai
kalta ensimäiset haavoittuneet ja k?ature t punaiset. Ikku
nat barrikadeerattiin, puolustautuminen järjestettiin miten 
parhaiten voitiin, rappukäytävään tunkeutuvat punakaarti
laiset otettiin vastaan revolverinlaukauksin, ia he katosivat
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pikemmin kuin olivat tulleet. Hyvin suunnattu käsi g na
ftaa iti sai räjäytetyksi bentsiinxsäiliön panssariautosta, 
joka ajoi paikalle, ja taistelu jatkui, kunnes hyökkäyksen 
hetki joutui. — Muutamilla muillakin tahoilla syntyi tais
telua, erikoisesti mainittakoon talo Kapteeninkatu 11, 
missä oleskeli nelisenkymmentä valkoista.

Vihdoin, 4:n ajoissa iltapäivällä, lähetettiin ryntäys- 
käsky. Silloin lähestyivät jo saksalaiset Töölön puolelta 
kaupungin keskustaa ja olivat nousseet maihin myöskin 
Kaivopuiston puolella. Käsky ei kuitenkaan ehtinyt kaik
kien tietoon, kun kaikki sanantuojat eivät päässeet perille 
— ainakin yksi heistä kaatui. — Suurin piirtein katsoen 
kävi kuitenkin kaikki jotakuinkin määräysten mukaan. 
Komppaniat, joukkueet ja ryhmät täyttivät heille uskotut 
tehtävät, joskaan ei täsmälleen, niin kuitenkin ylipäänsä 
hyvin — varsinkin kun ottaa huomioon, missä olosuhteissa 
valmistus oli tapahtunut — ja muutamia tunteja hyök
käyksen jälkeen oli käynnissä suunnitelmanmukainen työ: 
edeltäpäin määrätyt kasarmit asianomaisten pataljoonani 
ja komppaniani hallussa, vahtimiehistö paikoillaan ja 
patrulleja koko valloitetussa osassa kaupunkia, jonka puh
distusta jatkuvasti toimitettiin, Seuraavat päivät olivat 
ankaran työn täyttämät, työn sellaiset, jossa useimmat 
meistä tuskin olivat ennen olleet osallisina. Vähällä ruualla 
ja vielä vähemmällä unella saivat monet työskennellä mel
kein vuorokaudet läpeensä useita päiviä peräkkäin.

Mutta kun »valkokaartimme» 14 p. huhtikuuta seisoi 
paraadikunnossa täydessä asussa ja asestuksessa — silloin 
meistä tuntui, kuin olisimme sittenkin saaneet jotakin toi
meen tuona vaikeana aikana, joka nyt oli lopussa. Meistä 
ei voitaisi sanoa, että olimme istuneet kädet ristissä vavisten 
ja peläten mitä oli tuleva, kun veljemme rintamalla uhrau



tuivat maan vapauden edestä. — Että täälläkin oli uhrautu
vaisuutta, että täälläkin oltiin valmiit uskaltamaan jotakin 
vapauden vuoksi, siitä todistakoon tämä työ, ja ennen kaik
kea todistakoot siitä ne haudat, joissa useat tovereistamme 
nyt lepäävät velvollisuutensa täytettyään.





TH URE SV ED LIN

ASEIDEN HANKINTA





Tienraivaajiksi aseidenhankinnan alalla saanee merkitä 
vuosisadan alussa esiintyneet aktivistit, j öiden toimista suuri 
yleisö ei tuntenut juuri enempää kuin muutamia irtonaisia 
nimiä — »John Graiton», »Peter», »Voima» — toinen tois
taan salaperäisempänä ja tarumaisempana. Joskaan ei yh
teys näiden ja punaisen ajan H etisin g in aseidenhanfckijain 
välillä ole erikoisen 'silmiinpistävä, niin on se sensijaan siitä
kin ilmeisempi jälkimäisten ja niiden jääkäriliikkeen palve
luksessa olevien voimien välillä, jotka vuoden 1917 ku
luessa työskentelivät varustaakseen aseilla maan suojelus- 
kuntaj är jestö j ä.

Tämän kirjoituksen puitteissa voi vain viitauks n koske
tella viiimeksimainiitftua työtä, jonka tulokset eivät suinkaan 
olleet merkityksettömät, joskaan ne eivät olleet niin suuret, 
kuin oli toivottu. Arvokkain tulos oli erään 6,500 kivääriä 
ja 30 konekivääriä, ammuksia, revolvereja, räjähdysaineita, 
moottoripyöriä y.m. sisältäväin aselastin onnistunut kulje
tus, purkaminen ja jako. Suurimman osan lastia otti hal
tuunsa kokonainen laivasto saaristoveneitä Vesterössä, 
Vaasan pohjoispuolella, eräänä lokakuun yönä 1917 ja lo
put seuraavana yönä eräässä satamapaikassa Pietarsaaren 
ja Kokkolan välisessä saaristossa. Eräs muutamia viikkoja 
myöhemmin tehty yritys kuljettaa kokonaista 20.000 kivää
riä käsittävä lasti Porin seuduille, epäonnistui yksinomaan 
paikallisten järjestelytoimenpiteiden puutteellisuuden tlakia. 
Sensijaan onnistuttiin Itä-Suomessa useita kertoja, oivalla
3 Valk. salainen toim. Helsingissä.
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sesti toimivan rautatie) ärjestön avulla, kuljettamaan salaa 
Pietarista kivääreitä ja panemaan toimeen pieniä kaappauk
sia, jotka jossakin määrin tyydyttivät karjalaisten suojelus
kuntien kipeintä asetarvetta. Sen lisäksi tuli vielä pienempiä 
»kauppoja», siellä täällä aseidenostoja ryssiltä, salakulje
tusta avoveneillä Ruotsista j.n.e. Lopuksi ansainnee mainit
semista käsigranaattien kotimainen valmistus, jota Jyväsky
län seuduilla toimitettiin syksyllä 1917 sittemmin kaatuneen 
jääkäri Valleniuksen asiantuntevalla johdolla. Ilman kaik
kia näitä valmistuksia ei taruaikoja muistuttava suuremmoi- 
nen menestys Pohjanmaalla olisi ollut mahdollinen, eikä 
olisi voitu, kuten nyt, kapinan ensi päivästä alkaen rakentaa 
rintamaa punaisia ja ryssiä vastaan Karjalassa. Mutta ku
ten sanottu, koko tämän alustavan työn kuvaus saanee si
jansa laajemmassa esityksessä, joka toivottavasti vielä ker
ran tulee ilmestymään.

On kuitenkin eräs välikohtaus, joka ansaitsee jo tässä 
yhteydessä pelastua unhoonj outumi&en vaarasta, koska se 
sattui alalla, johon tämän kirjein tapaukset kohdistuvat. Se 
on viimesyksyinen aseidenkuljetus U-veneellä itäiselle Uu
dellemaalle. Tätä hanketta suunniteltiin Helsingin jääkäri- 
ja suojeluskuntaliikkeen keskustassa senjälkeen, kun oli 
osoittautunut mahdottomaksi saada E tela-Suomeen mitään 
niistä aseista, mitä pohjalaiset olivat saaneet käsiinsä. Kun 
tarpeelliset valmistukset oli tehty, voitiin tehdä sopimus, 
että U-vene olisi Hamnskärissä Loviisan eteläpuolella maa- 
nantai-iltana 5 p:nä marraskuuta. Mutta turhaan olivat ¡luot
sit ja purkausmiehistö sinä ja seuraavana yönä vahdissa tä- 
hystellen sovituita merkkejä. Sillä välin oli tullut! tieto Hel
sinkiin Vaasan salaisen, langattoman aseman kautta, että U- 
veneen matka oli viivästynyt: se oli valmis saapumaan vasta 
lauantaina 17 p:nä marraskuuta.
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Siinä päivänä oli tyventä ja kaunista, kun veneet läksivät 
rannasta vastaanottonaan kaivattua lähetystä. Niillä oli 
määräys odottaa korkeintaan kolme vuorokautta, ja sopi
muksen mukaan olisivat! luotsit U-venettä vastassa Hamn- 
skärissä ja veisivät sen aina Kjefsalöhön saakka, missä 
purkaminen tapahtuisi. Koska ilma oli kuitenkin tavatto
man suotuisa, päätettiin toimittaa purkaminen Hamnskä- 
rissä, minne siis seitsemän odottavaa moottorivenettä sai 
määräyksen lähteä. Ennenkuin ne vielä kaikki olivat pääs
seet perille, loistivat mereltä, noin puoli 8:n ajoissa illalla, 
sovitut valomerkit — kolme valkoista ja yksi punainen. 
Hamnskäristä vastattiin viidellä valkealla välähdyksellä, ja 
muutamat miehet soutivat ulapalle päästäkseen vedenalai
sen yhteyteen. He palasivat kuitenkin näkemättä jälkeäkään 
siitä — myöhemmin selvisi, että kapteenin mielestä ei vielä 
ollut tarpeeksi pimeää ja hän oli laskenut veneensä syvyy
teen nauttiakseen illallisensa kaikessa rauhassa. Puoli 10:n 
tienoissa näkyivät valot uudelleen. Nyt läksivät moottorive
neet ulapalle ja kohtasivat U-veneen parin meripeninkul
man päässä Hamnskäristä kaakkoon päin. Purkamiseen 
ryhdyttiin heti aavalla merellä ja oli se parin tunnin kulut
tua loppuunsuoritettu. Koko ajan näkyi jonkun matkan 
päästä Kotkan puolelta jonkin valonheittäjän valo, toden
näköisesti jostakin venäläisestä vartioaluksesta, jolla ei ol
lut aavistustakaan vaarallisista vehkeistä, joita oli tekeillä 
vähän matkaa kauempana sen projektorien ja tykkien ulot
tumilta.

Purkauksen aikana olivat toimihenkilöt kutsutut veden
alaiselle laivalle, missä heitä kohtasi lämmin ja toverillinen 
tunnelma. Paitsi kapteenia, nuorekasta miellyttävää miestä, 
ja hänen 25-jäsenistä miehistöään, oli laivassa kahdeksan 
jääkäriä, joiden etunenässä myöhemmin Sihvon ansiok-



kaana esikuntapäällikkönä tunnetL' everstiluutnantti Hägg
lund. Matka miinoitettujen vesien läh;, joita kukaan saksa
lainen sotaiaivuri ei ollut aikaisemmin kulkenut, oli ollut 
jännittävä ja täynnä seikkailuja. Hangon eteläpuolella 
vene oli törmännyt venäläisen vedenalaisen verkkoon, mistä 
sen oli onnistunut pelastautua vain laskeutumalla aina 60 
metrin syvyyteen ja kulkemalla verkon alitse. Lähempänä 
Loviisaa se oli törmännyt vedenalaiseen luotoon ja ollut pa
kotettu kohoamaan niin, että se väkisinkin joutui vedenpin
nan yläpuolelle, joten sen näkivät läheisyydessä olevat hyl- 
keenampujat. Kaikki oli kuitenkin käynyt hyvin, ja kap
teeni Wissmann voi hyvällä omalla tunnolla vastaan oitltaa 
sen kunnioituksen, mikä hänen urotyölleen omistettiin. Kii
tollisuutensa aineelliseksi ilmaisuksi lahjoittivat suomalaiset 
laivalle voidrittelin, jättiläissuuruisen juuston, muutamia 
satoja sikaareja ja jonkun määrän jaloa palioviinaai.. Ero
tessa olivat vedenalaisen miehet kannella ja kohottivat jyri
sevän, tahdikkaan eläköönhuudon Suomelle, ennenkuin he 
iloisesti lakkejaan heiluttaen katosivat näkyvistä. Vakavuu
den sävy sekoittui tunnelmaan, kun nähtiin matalan, lujara
kenteisen aluksen nuorine kapteeneineen ja rohkeine miehis
töineen liukuvan taas yöhön, kohti tuntemattomia kohta
loita ja uusia vaaroja. —

Täyteenlastatutl moottoriveneet suuntasivat kulkunsa Litl- 
Hudön syrjäiseen lahteen, missä »saalis» lopulla yötä laji
teltiin ja jaettiin. Vedenalaisen lastina oli ollut 3,000 kg., 
enimmäkseen räjähdysaineita, käsigranaatteja y,m., edel
leen satakunta mauserpistoolia sekä kaksi erittäin kaivattua 
langattoman sähkölennättimen vastaanottajakojetta. Kal
lisarvoisten tavarain kuljetus maihin ja edelleen määräpaik
koihin tuotti erikoisia vaikeuksia, kun vähää ennen oli puh
jennut sosialistein marraskuunlakko, punakapinan alkunäy-
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tös. Pienehkölle osalle lastia sattui onnettomuus. Kahden 
moottoriveneen päästessä maihin jonkun matkan päässä 
Kotkasta, oli eräs punakaartilaisparvi juuri saapunut pai
kalle toimittamaan kotitarkastusta eräässä sikäläisessä huvi
lassa; veneet keksittiin ja niiden lasti takavarikoitiin, asia, 
josta pidettiin paljon melua Työmiehessä ja muissa sosia- 
liist ¡lehdissä. — Suuri osa mauserpiistooleja oli aiottu Sak- 
saniemen suojeluskunnalle, mutta tämän olivat punaiset 
hajottaneet, ennenkuin aseet ehtivät perille. Ne jaettiin sit
ten itäisen Uudenmaan suojeluskuntien kesken, mutta eivät 
tietysti pitkälle riittäneet. Että niistä kuitenkin oli suurta 
hyötyä taistelun todella leimahtaessa liekkiin, on selvää, ja 
kerrassaan arvioimattomat olivat ne palvelukset, joita ki
pin älennättim et, räjähdysaineet ja — jääkärit saivat suo
rittaa valkoisten asian hyväksi. U. 57:llä on määrätty 
sijansa {niiden joukossa, jotka ansaitsevat kunnioitusta 
siitä, että ovat toiimekkaasti edistäneet voittoa ryssistä 
ja punaisista.

Mutta vieläpä enemmänkin — valitettavasti. Kapteeni 
Wiissmannille ja hänen terhakoille U-venemiehilllieen koi
tui rohkea retki Suomen rannikolle enemmän kuin väli
kohtaukseksi. Siihen katkesi heidän sankaritarinansa. Sak
sasta ilmoitettiin piian, että U. 57 ei ollut palannut rei- 
keltään. Mihin salattuihin vaaroihin se oli hukkunut, ei 
saatane milloinkaan tietää. Yksinäisinä (taistelivat nuo ur
hot kuolintaistelunsa hyvin suoritetusta työstä palates
saan. Vaalikaamme heidän muistoaan, Vapaassa Suomessa 
eivät saa unohtua ensimäiset saksalllaiset asetoverit, jotka 
uskollisesti täyttäessään velvollisuutensa antoivat hen
kensä suorastaan meidän asiamme — Suomen vapauden — 
edestä.
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Yleensä oli kuitenkin Etelä-Suomi varsin kovaosainen 
aseidensaantiin nähden valmistusaikana, ja niinmuodoin oli
vat sen suojeluskunnat (kapinan puhjetessa (huonommin 
asestetut kuin missään muualla. Tämä ei riippunut mistään 
tilapäisestä seikasta. Osittain se lienee johtunut Uuden
maan varsin sopimattomasta asemasta salaiseen järjes
tettyyn aseidentuontiin nähden, ajatellunpa sitten kulje
tusta idästä, etelästä tai lännestä käsin. Nämä vaikeudet 
olisi kuitenkin voitu voittaa, sillä kuljetus rautateitse, 
maan läpi, ei tuottanut miltään ylitsepääsemättömiä vai
keuksia. Mutta lähin syy, minkä vuoksi Etelä-Suomi tässä 
suhteessa laiminlyötiin oli se, ettei missään tapauksessa 
voitu ajatella vapautussotaa keskitettävän maan tähän 
osaan.

Jo  siihen aikaan, jolloin suunniteltiin yksinomaan suo
malaisten nousua venäläisiä vastaan, oli selvää, että Poh
janmaan ja Karjalan oli leikki alotettava. Etelä-Suomen 
suurten varustuspaikkojen ja linnoitusten valtaaminen täy
tyi jäädä kansanarmeijan ja saksalaisen apuosaston tehtä
väksi, mikä jälkimäinen myös otettiin lukuun. Kun sitten 
kävi yhä ilmeisemmäksi, että oman maan sosialistit rat
kaisevalla hetkellä olisivat vastustajan puolella, oli itses
tään selvää, että Etelä-Suomea edusta asti täytyi pitää 
menetettynä. Sikäläisillä paikallisilla järjestöillä ei ollut 
mitään mahdollisuutta päästä voitolle musertavasta yli
vallasta, vaikkakin olisi tehty kaikki, mitä inhimillisin ky
vyin voi, heidän edellytyksiensä parantamiseksi. Että ne 
pitivät itsekin asemaansa toivottomana, selviää siitä, että 
erinäiset suojeluskunnat jopa kieltäytyjätkin vastaan
ottamasta niille tarjottuja aseita. Mutta joskaan suurin osa 
uusmaalaisia suojeluskuntia ei toivonut mitään har
taammin kuin saavansa aseiden (ja ohjaajain) puutteen
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poistetuksi, oli kuitenkin luonnollista sellaisten edelly
tysten vallitessa, että keskusjohto kohdisti pääosan huo
lenpidostaan maan muihin osiin, joissa aktiivisella esiin
tymisellä todellakin saattoi odottaa olevan menestystä.

Mitä tulee erikoisesti Helsinkiin, oli sen suojeluskunta 
kokonaan syrjässä siitä koko maata käsittävästä suojelus- 
kuntajärjestÖstä, joka oli perustettu jääkäriliikkeen yhtey
teen ja jonka päämääränä oli ajaa ryssät maasta, kun aika 
oli täytetty. Helsingin suojeluskunta perustettiin yksityi
sestä alotteesta Turussa, Malmilla y.m. seuduilla tapahtu
neiden roskaväen väkivaltaisuuksien sekä Helsingissä 
elokkuun 17 p. 1917 sattuneiden n.s. pörssimetie- 
lien johdosta. Sen tarkoitusperänä oli alun pitäen auttaa 
järjestysvaltaa ehkäisemään ryöstöjä ja levottomuuksia. 
Jäsenluku kohosi seuraavan puolen vuoden kuluessa noin 
120G:aan, joista kuitenkin ainoastaan puolet voitiin lukea 
aktiivisiin jäseniin. Harjoituksia pidettiin, mutta mistään 
suunnitelmallisesta valmistuksesta ei voinut puhua. Var
sinaista sotilaallista arvoa ei tällä löyhästi kokoonpannulla 
ja heikosti johdetulla joukolla koskaan tullut olemaan.

Kuitenkin oltiin täälläkin selvillä siitä, ettei aseitta 
päästäisi mihinkään. Perustettiin kanslia, joka melko avoi
mesti harrasti kiväärien, revolverien ja patruunain ostoa. 
Osittain hankkivat muutamat yritteliäät asiamiehet aseita 
Pietarista, osittain saatiin niitä venäläisten — enimmäk
seen upseerien — välityksellä Helsingistä,. Kerran hankki
jat tekivät ostajilleen ruman kepposen: kun Anatoomisen 
laitoksen ruumiskeHarissa avattiin muuan kiväärilähetys,  ̂
josta oli maksettu 55,000 mk, huomatuinkin sen sisältävän 
— tiilikiviä! Enimmäkseen kävi kaikki kuitenkin moit
teettomasti, eikä koko aikana sattunut mitään ilmituloja 
eikä onnettomuuksia.
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Varoja aseiden ostoon saatiin ensiksikin suoranaisista 
avustuksista ja tarmokkaalla yksityisellä keräyksellä, 
jonka tulos ei kuitenkaan noussut suuremmaksi kuin vai
vaiseksi 30,000 mk:si. Myöhemmin päästiin yhteyteen maan 
suojeluskuntain keskuskomitean kanssa, joka senjälkeen
määräsi luovutettavaksi varoja myös Helsingin suojelus
kunnan aseidenostoon. Kaikkiaan ostettiin sen laskuun 
tiedonantojen mukaan puolitoista sataa kivääriä ja noin 
300 revolveria ammuksilleen. Kapinan puhjetessa, lauan
taina 26 p. tammik. karkasi 100—120 miestä reippaimpia 
suojeluskuntalaisia Siipooseen vieden mukanaan suurimman 
osan kivääreitä ja koko joukon revolvereita. Kaupunkiin 
jäi kaksi Helsingin suojeluskunnan hankkimaa 'kone
kivääriä, toinen, jota säilytettiin Teknillisellä korkeakou
lulla, oli käyttökelvoton, toinen lähetettiin helmikuun 15 p. 
Kirkkonummelle, missä siitä oli suurta hyötyä.

Varsin toimeliaan ryhmän Helsingin suojeluskunnassa 
muodosti osa Kronohagens Idrottsfören;ng*in jäseniä, joiden 
joukossa olivat toimivina voimina veljekset Schybergson, 
Ivar Stähle, Algot Niska y.m. Viimemainitun toimesta oli 
27 sotilaskivääriä tammikuun alussa lähetetty Sipoon suo
jeluskunnalle, joka niiden avulla kykeni torjumaan punais
ten hyökkäyksen tammikuun 9 p:nä. Kun sanoma tästä 
ensimäisestä ottelusta ehti pääkaupunkiin eikä sen -suo
jeluskunta näyttänyt vähintäkään aikovan ryhtyä toimeen, 
kokosivat »kiffarit» aseensa ja varustivat 20-mieihisen 
retkikunnan Sipooseen; punaiset olivat jo tällä välin paen
neet, ja ainoa tulos »lentävän kolonnan» toiminnasta oli, 
että Sipoon urhojen varustuksia täydennettiin retkikunnan 
tuomilta aseilla: 14—15 kiväärillä, muutamilla revolvereilla 
ja kolmella käsigranaatilla.
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Tätä seur aavana aikana olivat nuorukaiset valmiina 
rientämään avuiksi milloin tahansa, niin pian kuin kutsu 
tuli Mistä vaan saatiin, hankittiin kiväärejä sekä omiksi 
tarpeiksi että Sipooseen vietäviksi. Syrjäisten lörpöttely 
sai punaisten huomion kiintymään tähän liikkeeseen. He 
saivat selville, että Schybergsonin perhe, joka asui Poh- 
joissatamaan johtavan kadun varrella!, oli jollakin tavoin 
asiaan sotkeutunut. Pankinjohtajan huoneustossa toimi
tettiin heti kotitarkaistus ja hänen vanhin poikansa, joka 
sattumalta oli kotona, vangittiin. Vasta myöhemmin saivat 
punaiset selville, että olivat iskeneet harhaan ja että vel
jekset Lars ja Richard S, jotka oikeastaan olivat syyllisiä, 
asuivat saman porraskäytävän eräässä toisessa kerrok
sessa. Kun he aikoivat oikaista erehdyksensä, olivat linnut 
sillävälin lentäneet tiehensä ja heidän luonaan olleet aseet 
siirretty muualle. Tämä yritys, alku aseidenetlsinnän pit
kään sarjaan, meni ¡perinpohjin myttyyn, aiheuttaen punai
sille harmia ja porvalrilliisjesisa ^sanomalehdistössä kovia 
sanoja. Kova onni seurasi heitä melkein vakituisesti heidän 
jatkaessaan etsintää.

Kun sitten kapina puhkesi, oli »lentävä kolonna» niitä, 
jotka jättivät pääkaupungin liittyäkseen Sipoossa taiste
leviin itä-uusmaaiaisiin suoj elluskuntiin. Kaupunkiin jäivät 
ainoastaan muutamat harvat jäsenet, jotka uusissa, huo
mattavasti vaikeammissa olosuhteissa antautuivat kaksin
kertaisella innolla vanhaan toimeensa, aseidenhankintaan. 
Ponnistukset kohdistuivat aluksi ennen kaikkea siihen, 
että saataisiin hankituksi lisää kiväärejä ja ampumava- 
roja Itä-Uudenmiaan taisteleville joukorlllie, ja onnistut
tiinkin saamaan perille useita kuormia punaisten vartio- 
ketjujen läpi. Luutnantti Stähle teki useita kertoja matkoja
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Sipoosta kaupunkiin eikä hänen milloinkaan tarvinnut 
palata tyhjin käsin.

Yhden ainoan kerran kävi erään lähetyksen hullusti. 
Se, joka seurasi punaisten sanomalehtiä, muistaa tarinan 
Hertonäsissä pidätetystä asekuormasta. Niiden kuvaukset 
kaipaavat useissa kohdin täydennystä. Asia koski 18 ki
vääriä, joita säilytettiin eräässä Merikadun makasiinissa 
ja 10,000 patruunaa sekä 21 käsikranaattia, jotka kapteeni 
Niska oli hankkinut kotiinsa. Erään itäisestä saaristosta 
kotoisin olevan ajurin, jota oli useita kertoja ennen käy
tetty aseidenkuljetukseen, oli määrä viedä tavarat hevo
sella Sipooseen ja eräs virolainen sotilas, joka ei myös
kään ollut ensi kertaa pappia kyydissä, menisi mukaan. 
Virolainen oli kuitenkin jäljettömiin kadonnut, kun mat
kalle oli lähdettävä, ja sensijaan tehtiin sopimus kahden 
henkilön kanssa, että he, asianomaisiin sotilas- ja mat- 
ruusiuniformuihin puettuina seurasivat kuormaa Häst- 
nässundiin 500 mk:n maksusta kumpikin. Kuormaus ta
pahtui säännöllisesti ja seikkailuitta, mutta onnettomuus 
tuli konjakkipullon muodossa, joka lähetettiin mukaan 
hyödyksi ja virkistykseksi taistelulinjalla. Ajurista oli 
pullon sisältö kuin luotu vahvistukseksi vaaranalaiselle 
m aikamiehelle, ja vaikka hän sitä turhana pitikin, salli hän 
kuitenkin molempien »venäläisten» saattomiestensä seu
rata mukana sovitulle paikalle. Matka jatkui sitten pi
meässä ja yksinäisyydessä, minkävuoksi laulunpätkä ja 
jotkut rohkaisevat hoilaukset tuntuivat olevan paikallaan 
karkoittamaan kaiken synkkyyden tiehensä. Punaisten 
vartijat lienevät kuitenkin huomanneet, että jotakin tava
tonta oli tekeillä, sillä Ullholmin luona (lähellä Villingeä) 
kävivät he sangen karkeasti käsiksi kuormaan katkaisten 
tämän niin onnellisin entein alotetun matkan. Ajuri ei il
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meisestikään tehnyt1 liian vaarallisen vastavallankumouk
sellisen vaikutusta, sillä toisen kuulustelun jälkeen lasket
tiin hänet »ehdolliseen» vapauteen. Ei oltu edes osuttu ko
vin tarkkaan tutkimaan hänen tasku jaan, ja se oli kylläkin 
hyvä: siellä nimittäin oli, paitsi muutamia tuhansia mark
koja rahaa m.m. kirje, joka sisälsi mielenkiintoisia tietoja 
ja kehotuksen Sipoon suojeluskunnalle, että se yrittäisi 
rynnistäytyä pohjoiseenpäin Lahden sivu, ennenkuin punai
set ehtisivät koota suurempia voimia.

, ‘v  \  . ‘ - \

Toisellakin puolen Helsinkiä, Kirkkonummella ja Siun
tiossa, oli heikkoja ja huonosti asestettuja valkoisia joukko- 
osastoja, jotka taistelivat toivottomina ylivoimaa vastaan, 
ja sinnekin koetettiin Helsingistä lähettää kaikkea mahdol
lista apua aseiden ja varustusten muodossa. Jospa todelli
set tulokset edes jossakin määrin olisivat vastanneet hyvää 
tahtoa, niin olisi Sigurdsin poikien olo näyttänyt hieman 
toisenlaiselta. Nyt »keinotitteli» moni, vailla varsinaisia me
nestymisen edellytyksiä, ja uusia voimia pantiin liikkeelle 
joka kerta, kun Sigurdsin nuorukaisten hätähuuto kaikui 
kaupungissa olevien vanhempien ja ystävien korville. Siitä, 
mitä milloinkin oli aikomus ostaa ja lähettää, saapui viestejä 
toinen toisensa jälkeen, tuottaen ainoastaan pettymystä, 
kun sitten osoittautui, että olikin monta sellaista ehtoa ja 
mutkaa matkalla, jota ei oltu voitu otitiaa huomioon. 
— Mitään tarkoituksenmukaisesti järjestettyä, suunnitelmal
lista toimintaa Sigurds’in suojeluskunnan tukemiseksi ei ol
lut olemassa.

Tällä ei ole sanottu, etteikö suuri osa aseita ja muita 
hyödyllisiä tavaroita Oiliisi joka tapauksessa lyötänyt tietään
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Kirkkonummelle ja koitunut taistelijoiden hyväksi. Junilla 
kulki useita nuoria naisia, joiden oli onnistunut jollakin ta
voin peijata itselleen matkaltapa, edes takaisin Kirkkonum
mien— Helsingin1 linjaa tuoden viestejä ja lähetyksiä. 
Matka Helsingistä saattoi olla kylläkin vaivaloinen, vaikka 
ei ota huomioon ilmitulon vaaraakaan: ensin istuttava ja hi
koiltava rautatievaunussa päällä usein uskomattoman pak
suja kerroksia miesten alusvaatteita, sukkia, lapasia j.n.e., 
mahdollisesti lisäksi vielä muutamia revolvereita Jäi pat
ruuna vöitä, sitten noustava junasta jollakin asemalla Kirk
konummen edustalla ja taivallettava hevosella tai jalkai
sin erinäisten vaikeuksien ja seikkailujen läpi Sigurds’in 
asemille, missä heidät lopullisesti voitiin »keriä auki» ver
hostaan. Eri tilaisuuksissa vietiin myöskin suksilla jäiden 
yli patruunoita ja lyhyitä aseita sekä välttämättömiä villa- 
vaatteita. Mutta 600—700-miehiselle joukolle eivät sellai
set lähetykset tietysti pitkälle riittäneet.

Arvokkaimmat olivat ne lähetykset, jotka kuljetettiin 
hevosella jäitse Medvasftö’hön ja sieltä Kirkkonummelle, 
tilaisuudessa arkkitehtien Axel Mömen ja Knut Wasastjer- 
nan, maisteri .M Mexmontanin, kauppias C. Palmgrenin ja 
Sellaisia läksi helmik. 8 jia 22 päivän välillä kuudessa eri 
ylioppilas V. Pallarim toimesta. Yhteensä lähetettiin näissä 
kuormissa — paitsi vaatekappaleita ja yksityisiä paketteja 
— 1 konekivääri sekä 2 täytettyä patruuna vyötä, 93 kivää
riä ja 21,000 patruunaa, 3 revolveria ja 975 revolverinpa t- 
ruunaa. Erikseen lueitlellen osoittavat numerot eri kuor
mien sisältäneen seuraavaa: helmik. 8 p. 1. kuorma sisält. 7 
kivääriä ja 2,700 patruunaa, 15 p. helmik. 2 kuormaa sisält. 
yhden konekiväärin ja 900 patruunaa, 10 kivääriä ja 6000 
patruunaa, 18 p. helmik. 3 kuormaa sisält. 24 kivääriä ja 
7000 kiväärin- sekä 800 revolverinpatruunaa, helmik. 19 p.

___
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1 kuorma sisält. 10 kivääriä ja 500 patruunaa sekä helmik. 
22 p. 1 kuomuai sisält. 30 kivääriä ja 1,400 patruunaa, 3 re
volveria ja 175 patruunaa. Ainakaan viimeinen lähetys ei 
koskaan joutunut Sigurdslin suojeluskunnan käsiin — piiri
tys oli jo silloin alkanut — mutta myöskin muutamiin edel
lisiin nähden on vastaanottajani tiedonannoissa pieniä eriä- 
väisyyksiä, joita eii ole voitu täysin selvittää. Joka tapauk
sessa on kuitenkin ilmeistä, että se, mitä saatiin perille, oli 
hyvänä apuna.

Kaikkien näiden aseiden kuljetus kyllä itsessään tapahtui 
onnettomuuksitta. Osa oli ostettu Drumsössä ja vietiin 
suoraan sieltä käsin, eräs kuorma läksi Jätkäsaaresta, 
jonne (kiväärit oli paria päivää aikaisemmin vedätetty lumi- 
laatikossa, loput kuljetettiin suoraan kaupungista, missä 
kuormaus useissa tapauksissa toimitettiin Antinkadun var
rella olevasta tyhjästä myymälähuoneustosta käsin, joka oli 
arkkitehti Mörnen hallussa. Kotmikuormainen karavaani, 
joka läksi helmikuun 15 p. vieden mukanaan m,m. koneki
väärin, oli joutumaisillaan ensin Vladiimirinkadulla erääln 
miliisin, sitten lähempänä rantaa erään punaisen vartijan 
puhuteltavaksi, mutta selviytyi molemmilla kerroilla lisää
mällä vauhtia niin paljon kuin mahdollista. — Asekuorma 
sisälsi säännöllisesti suurimmaksi osaksi kaikkea mahdollis
ta rojua, koreja, maitohinkkejä, heinää y.m; alla olivat ki
väärit matalan reen pohjalle ladottuina ja ylimmäisenä, jon
kun hevosloimen tai muun sellaisen kätkössä, ladattu 
kivääri ajomiehen tarpeiksi.

Kerran oli kuitenkin onnettomuus edessä, ja se sattui 
helmikuun 22 p. Siniä päivänä oli */2 5:n tienoilla suunmir- 
telltii suurenlainen kuorma lähetettäväksi Antinkadun ma
jatalosta. Erään liikkeen omistamasta katoksesta Jätkä- 
saarelta oli liikkeen rengin määrä ajaa katoksessa säilytetyt
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parikymmentä kivääriä patruunoilleen majataloon, mistä 
eräs tientunteva Kirkkonummen nuorukainen veisi ne jäitse 
edelleen, Samaan aikaan oli muutamien venäläisten, joiden 
kanssa oli tehty suurelliaiiset kaupat, tuotava majataloon 
kolme kuormaa, joissa oli m.m. 3 konekivääriä, suuri jouk
ko kivääreitä ja niin suuri osa kuin miehet vain saisivat 
tuoduksi eräästä 40,000 suuruisesta patruunamäärästä.

Kaikki oli mahdollisimman hyvin aisoissa. Tallissa 
odottivat hevoset, joiden oli vietävä edelleen venäläisten 
tavarat, oli valittu kahvila* missä venäläisten oli saatava 
maksu tavaroistaan, senjälkeen kuin ne oli siirretty ja tar
kastettu. Jätkäsaarelta tuotu kuorma oli jo pihalla, mutta 
hevoset oli riisuttu talliin, ja juuri olivat venäläiset lähte
neet matkalle kasarmistaan, kun muuan komennuskunta 
punakaartilaisia ilmestyi majatalon tienoille. He olivat 
matkalla lähellä olevalle Polyteknikkojen talolle etsimään 
aseita, ja heidän ensimäinen toimenpiteensä oli koko kort
telin piirittäminen. Ollessaan kerran vauhdissa he ryhtyi
vät myöskin tutkimaan majatalon pihalla olevia rekiä. 
Syntyi tietysti riemu ja hälinä, kun yhdestä reestä raahat
tiin esille ensin suuri pakka vaatteita ja sitten kivääri toi
sensa jälkeen. Mitään aseidenomistajaa he eivät saaneet 
käsiinsä, sillä renki, joka oli tuonut kuorman, oli ehtinyt 
poistua ennen heidän tuloaan; hevonen vietiin joka tapauk
sessa hyvänä saaliina ja sitäpaitsi ryöstettiin täysin syyttö
mästä majatalosta aika lailla elintarpeita y.m.

Onni oli; tässä surkeudessa, etteivät venäläiset olleet eh
tineet perille kuormineen. Ensimäinen kuorma pääsi piiri- 
tysketjun luo, mutta sen pakotti palaamaan punaisten il
moitus, että katu muka oli suljettu! Toisia ehdittiin varoit
taa matkalla. Menetys rajoittui näin ollen hevoseen ja 20 
kivääriin. Tallissa olleet Kirkonummen hevosetkin saatiin
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takaisin. Suurimman pettymyksen aiheutti se, että venä
läiset joutuivat ikävyyksiin palatessaan kuormineen ka
sanneihinsa, eivätkä siitä syystä olleet halukkaita ryhty
mään enempiin kauppoihin.

*  *  *

Aseellisesta vastarinnasta itse pääkaupungissa ei tietysti 
ensi aikoina ollut ajatustakaan. Punaiset olivat kuitenkin 
luoneet aivan taikauskoisia kuvitteluja Helsingin suojelus
kunnan miesvoimasta ja sotakunnosta ja odottivat ilmeisesti 
kovaa ottelua, jonka onnellista päätöstä heidän ei mieles
tään tarvinnut epäillä. Tämä setvisi osittain heidän nau
rettavasta kiihtymyksestään ensi päivinä, he kun ampuivat 
sokeasti ympärilleen keskikaduilla ollen kivenkovaan va
kuutettuja siitä, että katot ja ullakot olivat täynnä »lahta- 
reita», jotka yhä pitivät tulta suunnattuna heitä vastaan. 
Johtajille, mikäli heihin itseensä ei tarttunut usko verisiin 
taisteluihin, oli todennäköisesti pettymys ja huolestuttava 
merkki se, että porvarillinen Helsinki näin täydellisesti, 
sormeakaan liikahduttamatta, alistui punaiseen väkivaltaan.

Kaikkien niiden tunnuslauseena, jotka eivät tahtoneet 
tätä surkeutta toimettomina katsella, oli ensi aikoina: 
»pois Helsingistä!» Mutta kun osoittautui mahdottomaksi 
päästä valkoiselle puolelle, alettiin ennen pitkää ajatella, 
että oli käytettävä parhaan mukaan sitä tilannetta, mihin 
nyt onnettomuudeksi oli jouduttu. Niin alkoi vastavallanku
mouksellisen yhteenliittymisen aika. Jo  sitä ennen olivat 
säikähtäneet porvarit tehneet rahalahjoituksia aseiden os
toon »pääkaupungin suojaamiseksi», ja eri tahoilla oli — 
Sipoon ja Kirkkonummen avustustoiminnan ohella — ryh
dytty hankkimaan ja piilottamaan kivääreitä ja patruunoita.
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sitäpaitsi oli joku hyvä kätköpaikka käytettävissä, hankittiin 
yksityisiä kappaleita sekä pienempiä määriä kivääreitä ja

joitta saataisiin kaikkeen selvyyttä ja järjestelmää.
Muutamien valmistavien mietintöjen jälkeen pidettiin

kint|a, tiedustelulaitos, julkaisutoiminta. Minun osakseni

käsiin erilaiset seurat, jotka työskentelivät hajallaan, mikä

tai keskenäisessä yhteydessä. Oli päästävä selville siiltlä, mitä

saajtlava järjestetyksi ja asetetuksi uudelle känneille. Aikai
semman järjestyksen mukaan olivat hankkijat saaneet kulut
taa suuren osan ajastantsa haaliakseen kokoon rahaa, millä 
maksaa aseet, eikä se ollut aina helpointa. Tästedes he 
saisivat muitta mutkitta nostaa karkki aseidenostoon tar
vittavat varat minulta tilitystä ja ilmoitusta vastaan. Tä
män järjestelyn lähimpänä tarkoitusperänä oli osaksi saada 
yleissilmäys siitä, minkäverran kunakin hetkenä oli valkoi
sella puolella aseita käytettävissä, osaksi saada niiden han
kinta tarmokkaammaksi ja suunnitelmallisemmaksi, talou
dellisten vaikeuksien poistuttua. Keskustoimisto olisi jon
kunlaisena virrankatkaisijana yksityisten hankki jäin j a sen

revolvereja, vaikka ei niin tarkasti oltu selvillä siitä, mihin 
niitä käytettäisiin. Tämä liike laajeni vähitellen, ja samalla 
syntyi siellä täällä pieniä mies järjestöjä ilman varsinaista 
keskenäistä yhteyttä. Oli ilmeistä, että jotakin täytyi tehdä,-

helmik. 10 p. kokous, jossa valmistettiin toimintaohjelma 
ja vallittiin henkilöitä, joiden haltuun annettiin toiminnan 
keskitys eri aloilla —< miehistön järjestäminen, aseiden han-

siellä, mikä täällä, olematta toistensa kanssa kosketuksessa

oli »varastossa» eri tahoilla, ja koko toiminnan talous oli
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liiton — Yhteishyvänkomitean raha-asiainvaliokunnan — 
välillä, joka vastasi koiko yrityksen raha-asiain järjeste
lystä ja jonka olemassa-olosta useimmilla tahoilla oli aino- 
astaa hämärä aavistus. Sikäli kuin pääkaupungin val
koinen kaarti kasvoi eheäksi ja lujasti järjestyneeksi jou
koksi, tuli Iisaksi yhteistyö sen johdon kanssa, jotta eri 
joukkueiden ja komppaniain asestus edistyisi mahdollisim
man ohjelmanmukaisesti ja todenperäisesti.

Toiminta alotettiin annetun ohjelman mukaan ja pääsi 
se pian täyteen vauhtiin. Monta päivää ei kuitenkaan ollut 
kulunut, kun sattui eräs vakava tapaus, joka ryösti tältä 
liikkeeltä yhden sen arvokkaimpia voimia ja minulta ensi- 
mäiisen työtoverini.

Oli tullut tiedoksi, että punaiset aikoivat lähettää tykis
töä Kirkkonummelle voittaakseen helpommin Sigurds’in 
joukon puolustusasemat. Aie oli estettävä, jos mahdollista, 
ja niin valittiin retkikunta räjäyttämään rataa vähän mat
kaa Masabystä. Mutta vähää ennen lähtöä vangittiin retki
kunnan jäsenet. Asia ei ole vielä täysin selvillä, mutta tun
tuu enemmän kuin todennäköiseltä, että retkikunnan joh
taja oli ilmaissut' punaisille koko suunnitelman — toinen 
mahdollisuus on, että hänet vangitsemisen jälkeen saatiin 
pakotetuksi tekemään täydellinen tunnustus. Seuraus oli 
joka tapauksessa, että punaiset! saapuivat helmikuun 15 p. 
tuomari Hj. Procopen toimistoon, missä suunnitelma oli 
valmistettu ja rahat maksettu, ja vangitsivat sen omistajan. 
Sattumalta oli tuomari Procope yksinään konttorissa kas- 
saneitinsä kanssa punaisten tullessa, mutta hänellä oli tas
kussaan suurehko summa rahaa — 54000 mk. — millä oli 
maksettava puolet samaksi päiväksi suunnitellusta Kirkko
nummelle menevästä aselähetyfcsesiä. Rahat pelasti herra 
Procopen kylmäveriisyys joutumasta punaisten käsiin, mutta
4 Valk. salaineu toim. Helsingissä.
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itse hän joutui heidän vangikseen —- sitäpaitsi aika-aj öin 
alttiiksi järkyttävän raa’alle kohtelulle — kunnes vapautus 
tuli saksalaisten mukana kaksi kuukautta myöhemmin.

Vangitsemalla tuomari Procopen eivät punaiset kyllä
kään päässeet kenenkään kanssarikollisten eikä minkään 
järjestön jäljille, mutta tapaus o E kuitenkin kaikitenkin 
kehotuksena suurempaan varovaisuuteen. Ilmiantaja sattui 
tuntemaan nimeltä erään kanssamme työskentelevän hen
kilön, ja tämän luona toimitettiin useita kertoja kotitar- 
kastuksia, vaikkakin tuloksetta — hän oli nimittäin jo 
päässyt turvaan ja lienee pysynyt piilossa koko punaisten 
ajan, Sotanimeni — Svensson — pelasti minut kaikista jäl
kilaskuista, mutta aiheutti parille samannimiselle perheelle 
koko joukon ikävyyksiä. Varmuuden vuoksi vaihdoin toki 
sekä nimeni että asuntoni — ja ulkomuotonakin mikäli se 
kävi päinsä — ja sain pian sijoitetuksi itseni »poskipartäise
nä Strömberginä» tri Alma Söderhjelmin viihtyisään kotiin» 
missä maaherra Jalander ennen minua oli saanut suoja
paikan, Tästä alkaen piti pääasiallisesti vireessä koske
tusta yksityisten hankkijaan ja ympäri kaupunkia olevien 
asiamiesten välillä »Lund» (yliopp. Erik VikluncjJ, joka 
ennen pitkää oli uupumattomassa toiminnassa päivät pääs
tään, tehden uusia sitoumuksia, huolehtien varastopaikoista 
ja kuljetuksen järjestelystä, vaatien tilejä j.n.e.

Ei voi tulla kysymykseen tässä edes koettaakaan 
mitään täydellisyyden vaatimuksia silmällä piltläen kuvata 
sitä laajaa aseidenhankkimisliikettä, jota seuraavina viikkoi
na harjoitettiin Helsingissä. Kaikilla tahoilla ja kullmilla 
»keinoteltiin» tällä alalla, ja mahdotonta olisi kenenkään, 
joka ei tiennyt, että rahat, milliä kaikki maksettiin, virtasivat 
samasta lähteestä ja määrätyltä uomia myöten, ollut kuvi
tella, että kaikkii nuo toimivat voimat! olivat renkaina sa-
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massa järjestössä, »Järjestö» tosiin oli mahdollisimman 
höllä, kukin asiamies menetteli omalla tavallaan, käyttäen 
hyväkseen, miten paraiten taisi, mahdollisuuksia ja olo
suhteita, ja useimmat, jotka olivat asiaan sotkeutuneet, 
tiesivät ainoastaan niistä, joiden kanssa itse olivat tekemi
sissä tahi joilta lähinnä saivat tehtävänsä, Muitta juuri 
siksi, että haarautumia oli loppumattomiin, on mahdotonta 
antaa tästä toiminnasta, tyhjentävää kuvausta. Kun tulee 
kysymys yksityisten työmenetelmistä ja tuloksista, täytyy 
tyytyä muutamiin mielivaltaisiin poimintoihin ja muuten 
koettaa antaa esitys siitä, miten asia kokonaisuudessaan 
oli järjestetty ja mitä saatiin aikaan.

Ensimäistä, jotka alkoivat määräperäilsemmin hankkia 
kivääreitä varastoon, olivat kumppanukset maiist, Väinö 
Suolahti ja tuomari Kustaa Tammilehto, Jo  helmikuun 
alussa olivat he olleet neuvotteluissa muutamien venäläisten 
upseerien kanssa, jotka hankkivat kivääreitä kotiinsa 
myyden niitä hyvin voitokseen. Molemmat herrat, jotka 
tavallisesti retkilillääh esiintyivät venäläisen sotilaan uni- 
formussa, hakivat aseet upseerien asunnosta tai puolalai
selta klubilta, Keskustellen innokkaasti venäjäksi he ajoi
vat hämärissä, kookkaat paketit sinellien alla — ne saat
toivat sisältää viisikin kivääriä kerrallaan, Eräs erittäin 
arveluttava kuorma — sillä kertaa oli kysymys muutamista 
japanilaisista kivääreistä, joita ei voitu hajottaa pienem
piin otsiin —1 läksi kerran Hikkeelllle keskellä kirkasta päi
vää1 varsin viattomassa ja kodikkaassa muodossa: kiväärit 
oli ladottu lapsenreen pohjalle ja päällä istui nuorin vesa 
suloisen tietämättömänä siitä osasta, mitä hän sai näytellä 
isänsä vastavallankumoukselliisiisisa puuhissa! — Kaikkiaan 
kerättiin ajan oloon viitisenkymmentä kivääriä maisltleri 
Suolahden ullakon pieneen säiliöön. Kokonainen joukkue
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sai siten tyydytetyksi tarpeensa, kun jako toimitettiin vähän 
ennen saksalaisten tuloa.

Yhä kasvavassa mittakaavassa harjoitti aseidenhankin- 
taa arkkitehti Knut Wasastjerna, jonka toimisto Kasar
minkadulla näytti kapinan viimeisinä viikkoina todelliselta 
ar sen ajajiltakiväärikimppuja pitkissä ^riveissä lattiailia, 
siellä täällä kokonaisia pinoja sinkkisiä helpostitunnettavia 
patruunalaatikoita j.n.e. ja silloin tällöin pistäytyi, ovesta 
joku kanssarikollinen pohtimaan uusia tarjouksia, tai joku 
vääpeilii tai suojeluskuntalainen, joka oli lähetetty nouta
maan hänelle osoitetut aseet. Kaikkea tätä hallitsi »herra 
Stolt» järkkymättömän levollisena ja aina pettämättömän 
hyväntuulisena, otti vastaan kuitteja, piti kirjaa »sikaari»- 
ja »naula»-varastoistaan, antoi neuvoja ja ohjeita. Yksi 
tämän maailman selittämättömiä ihmeitä on, että tämä 
ajoittain todella kuohuvan vilkas liike ei herättänyt tar
peeksi huomiota, jotta punaiset olisivat sekaantuneet toimi
nimi Stoltin asioihin.

Toinen, joka toimekkaasti auttoi valkoisten asevaras
tojen lisäämistä, oli kauppias C. Palmgren. Drumsön hoi
tajan välityksellä hän kokosi Drumsöhön varastoon muuta
mia kymmeniä kivääreitä ammuksineen ja kuu 1 aruiskutar- 
peitä, liikkeeseensä Aleksanterinkaduillle hän hankki pari 
kymmentä kivääriä, jotka piilotettiin lattian alle hänen 
omansa ja erään toisen suojeluskuntaryhmän tarpeeksi, 
ja siellä täällä kaupungissa hänellä oli pieniä asekätköjä. 
Kun tuli kysymys revolveritarpeen kiireisestä täyttämi
sestä, oli juuri hän uutterimpia hankkijoita; yhteensä noin 
80 kappaletta välitti hän valkokaartimme käytettäviksi. 
Ja  niistä yhdestätoista konekivääristä, mitkä oli ehditty 
hankkia valkoisille ennen kaupungin vapautusta, tuli neljä 
hänen osalleen. Mutta tietysti koituu tässä kuten kaikkialla
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suuri, ehkäpä suurin osa ansiota apulaisparvelle, joka ali
tuisessa ilmitulon vaarassa huolehti kuljetuksista ja käy
tännöllisestä j är j estetystä.

Mutta jos joku on erityisellä kunnioituksella mainittava 
niiden monien joukossa, jotka työskentelivät rohkeasti ja 
uhrautuen ‘aseidejnhainkinnan vaikealla tallalla, niin eivät 
missään tapauksessa saa unohtua ¿limet Häggman ja 
Schwindt. Sen, joka sai lähempää seurata toimintaa tällä 
alalla, ei olle vaikea todistaa, että hankki jäin joukossa 
tuskin oli ketään, joka olisi suhtautunut asiaan niin täysin 
vakavasti ja työskennellyt niin kunnollisesti, kuin nämä 
kaksi tekivät. Ja  juuri heidät tapasi vihollisen käsi ennen
kuin he ehtivät nähdä työnsä hedelmät kypsinä korjatta
viksi.

Vasta eräänä päivänä helmikuun jälkipuoliskolla joutui 
Osvald Häggman kanssani kosketuksiin, lähinnä saadakseen 
tietoja Kirkkonummelle toimitettavista aselähetyksistä. 
Hän oli yhdessä Schwindtin kanssa tullut sieltä tehostaak
seen aseiden ja ammusten hankintaa Sigurdsui tovereille, 
ja he ryhtyivät heti toimeen koko nuorekkaalla tarmollaan. 
Mutta paljoa ei voitu enää tehdä. Helmikuun 22:n päivän 
suuri aselähetys, jonka lähdön punaisten väliintulo v:’ime 
hetkessä esti, oli suurimmaksi osaksi Häggmanin ja 
Schwindtin ponnistusten tulos, ja heidän molempien oli 
määrä se myös viedä Kirkkonummelle. Muuttamia päiviä 
myöhemmin tapahtui peräytyminen Sigurds’ista ja antau
tuminen. Molemmat toverukset liittyivät nyt valkoisten 
järjestöön pääkaupungissa alkaen kaikin voimin työsken
nellä sen varustamiseksi aseilla.

Valitettavasti ei enää ole mahdollista saada heiltä itsel
tään selontekoa siitä, miten he olivat työnsä järjestäneet 
ja mitä kaikkea siinä kokivat. Tiedän vain heidän olleen
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yhteydessä suuren hankkija- ja asiamies joukon kanssa — 
niiden joukossa muutamia enemmän tai vähemmän härnä- 
räperäisiäkin henkilöitä, jotka »keinottelivat» ainoastaan 
ansion vuoksi ja joiden kanssa yhteistyö saattoi o!)lai aika
lailla vaaranalaista. — Tiedän, että he joka päivä saattoi
vat ilmoittaa hankkineensa ainakin muutamia uusia kivää
reitä ja tuhat tai; pari tuhatta patruunaa ja että he aina 
tahtoivat olla itse mukana, kun oli kysymyksessä joku 
erityisen vaarallinen temppu,, Tilikirja, johon he tunnolli
sesti merkitsivät jokaikisen erän, vangitsemisensa edel
liseen iltaan saakka, on tallella, ja selviää siitä, että 
he hankkivat vain kolmena viimeisenä toimintansa viik
kona 160 kivääriä, melkein 50,000 patruunaa sekä muuta
mia kymmeniä revolvereita, käsigranaatteja y.m. Maalis
kuun 6 p. voivat he ilmoittaa 15 kivääriä ja yli 2000 
patruunaa, 19 p. 18 kivääriä ja noin 1500 patruunaa, 27 p. 
— viimeisenedellisenä työpäivällään — 21 kivääriä ja 
2000 patruunaa. Kun tietää, mitä vaikeuksia liittyi kunkin 
yksityisen kiväärin kuljetukseen, voi kuvitella, mitä tällai
set suoritukset merkitsivät.

Häggmanin !ja Schwindtin komppania, I Pataljoonan
i

3: s, oli monessa suhteessa malli joukko — kantajoukon muo
dostivat vaasalaisen y 1 iop pilask o mppanian kaupunkiin- 
jääneet jäsenet — ja komppaniapäällikkö Sven Rehn- 
strömin rinnalla koituu näille molemmille uutterille »hank
kijoille» lähin ansio siitä, että komppania koko ajan pysyi 
pataljoonan paraiten asestetitluna. Kun oli tullut lisäksi joku 
uusi ryhmä tai joku kivääri kadonnut, ei useinkaan viipy
nyt monta päivää, ennenkuin varustus oli taas täydellinen.

Kuten sanottu, ei ole enää mahdollista yksityiskohtaisin 
kuvauksin täydentää Schwindtin ja Häggmanin toiminnan 
niukkoja ääriviivoja, jotka näistä tosiseikoista ja nume-
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roisia saadaan. Pitkäper j antain aamuna saapui punainen 
patrulli] molempien ylioppilasten tilapäiseen asuntoon vie
den heidät mukanaan tutkinto vankeuteen Vuorimiehen
kadun lrteen. Muutamia päiviä oli mahdollista pysytellä 
yhteydessä, heidän kanssaan, mutta sitten katosivat äkkiä 
kaikki jäljet, ja tiedusteluihin antoivat punaiset kirous- ja 
haukkumasanojen tulvan ohella vastauksen, että heidän 
muka oli onnistunut paeta. Thorvald Schwindtin ruumiin 
löytö viime kesänä vahvisti lopullisesti ne epäluulot, joita 
oli alusta alkaen kytenyt. Heidät oli viety eräänä yönä 
jäälle kaupungin ulkopuolelle ja ammuttu. Itse he olivat 
koko ajan olleet täysin tietoisia niistä vaaroista, joille 
olivat asettuneet alttiiksi, ja kun hetki tuli, ei varmastikaan 
pettänyt tuo heidän tyyni rohkeutensa, joka leimasi koko 
heidän uupumattoman ja uhrautuvaisen työnsä.

Vastuu asestuksesta ja varustuksesta oli kunkin komppa
nian varusmestarilla, tai vääpelillä, kuten häntä myöhem
min nimitettiin. Niiden monien rinnalla, jotka ilman 
erityisiä valtuuksia työskentelivät valkoisten varustamiseksi 
asein, toimittivat myös usein nämä varusmestarit suorastaan 
aseita komppanialleen, j otavastoin he toisissa tapauksissa 
tyytyivät huolehtimaan ulkoapäin hankittujen kiväärien 
jaosta ja sijoituksesta.

Jos tahdomme nähdä, miten asestus tapahtui, kun sitä 
parhaiten hoidettiin, voimme ottaa esimerkiksi »Grenin.» 
Hän oli II Pataljoonan 1 komppanian varusmestari, ja lä
hinnä hänen hyvin järjestetyn ja uupumattoman työnsä 
avulla tuli tästä komppaniasta ajan oloon koko kunnan 
parhaiten asestettu ja varustettu. Komppanian muodosti-



vat suureiksi osaksi »kiffarit» — Kronohagens Idrottsföre- 
ningin jäsenet — ja oli se saanut alkunsa itsenäisesti perus
tetusta osastosta, joka oli syntynyt jo ensi päivinä kapinan 
puhjettua. Saman ilmiannon seurauksena, joka oli m.m. ai
heuttanut tuomari Procopen vangitsemisen, oli tämänkin 
järjestön johdon hajoaminen helmikuun puolivälissä. 
Silloin »Gren» — Einar Johansson, hänen todellinen ni
mensä, kuten myöhemmin olen kuullut — saattoi parin to
verinsa kanssa kaiken taas pystyyn. Jonkun ajan kuluttua 
päästiin kosketukseen pääjärjestön kanssa, ja osasto, joka 
ajan mittaan paisui 240-miehiiseksi voimaksi, liittyi siihen 
erityisenä komppaniana. Kun aktiivisen esiimitlymisen hetki 
oli käsissä, oli* Gren saanut asiat siihen kuntoon, että tuon 
vastoin ohjesääntöä liian suuren komppanian jokaisella 
miehellä oli kiväärinsä ja vähintäin 200 patruunaa, kaikilla 
päälliköillä lyhyitä aseita, ja i konekivääri joukkueella kaksi 
konekivääriä sekä puolitoista kymmentä patruuna vyötä, 
kaikki sijoitettuina helppopääsyisiin paikkoihin rajoite
tulla alueella kaupungissa. Sitäpaitsi oli komppanian las
kuun hankittu varalle pari, kymmentä kivääriä patruunoi- 
neen ja muille, heikommin varustetuille komppanioille oli 
luovutettu yksityisiä kivääreitä. Epäilemäitltä on tämä muis- 
tettavimpia saavutuksia punaisena aikana, varsinkin, kun 
kaikki tapahtui illman ainuttakaan vahinkoa.

Lienee mielenkiintoista päästä selville siitä, miten nämä 
tulokset saavutettiin.

Ensimäinen asemäärä ostettiin eräältä puolalaiselta, joka 
melkein joka päivä, sitten kun liike oli päässyt vauhtiin, 
hankki yhden tai useampia kivääreitä. Tavallisesti hän toi 
ne itse erään toverinsa kanssa Turun kasarmilta kotiinsa, 
mistä suojeluskunnan lähetit ne hakivat. Kuljetusta varten 
irroitettiin kiväärin piippu perästä; päällysnutun kumpaan-
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kin sisätaskuun pantiin perä, piiput riippuivat olkapäiltä 
alas niskan ympäri kiinnitetystä hihnasta, ja jos oli pisti
miä, työnnettiin ne housunlahkeisiin tai saivat ne riippua 
vyöstä päällysnutun alla. Säilytyspaikalle tultua koottiin 
aseet taas ja sitten ne piilotettiin valittuihin paikkoihin, ul
lakoille ja kellareihin, lattioiden ja välikattojen alle j.n.e. 
Kymmenen kivääriä sekä niihin kuuluvat patruunat oli aina 
säilytettävä yhdessä yhden ryhmän varalta.

Grenin toinen päähankkija oli koneenkäyttäjä W. Santa
haminasta. Jokai iloinen päivä hän tuli käyden kaupunkiin 
jäitse, pieni laukku kädessä. Laukku oli sullottu täyteen 
patruunoita, ja olipa hänellä sitä paitsi usein konekivääri- 
vyö tai patruunavyö kiedottuna ruumiin ympäri. Hänen 9- 
vuotias poikansa oli apuna tuntien suurta mielenkiintoa 
asiaan pitäen silmällä, etteivät julkeat punakaartilaisvartijat 
sulkeneet rannoilla tietä. Eräässä pannuhuoneessa Unio
ninkadulla ottii Gren lähetyksen vastaan määrättynä aikana, 
laski patruunat ja maksoi ne, minkä jälkeen ne jaettiin eri 
ryhmien säilytyspaikkoihin. Kiväärejä lähetti sama W. huo
mattavia määriä, tavallisesti erään puolalaisen mukana, 
joka vei ne hevosella Mariankadulla olevaan upseerikasär
miin. Eihän ollut miltään tavatonta siinä, että Viaporin so
tilaat ajoivat kotiinsa kimpsuineen ja kampsuineen, eikä ku
kaan osannut epäillä, että juuri tämän pussit ja kirstut oli
vat kiväärejä ja patruunoita täynnä. Mariankadulla ajettiin 
kuorma suoraa päätä talliin, missä kiväärit piilotettiin olki- 
paaleihin. Kun nuorukaisten kävi vaikeaksi, liian usein 
käydä tallissa noutamassa kivääriä tai paria kerrallaan, 
pukeutui eräs heistä vuokra-ajuriksi, ajoi hevosineen ja re- 
kineen talliin ja tyhjensi varaston yhdellä kertaa. Kaksi
kymmentä kaksi säkkeihin pakattua kivääriä sekä matka
laukullisen ja kolme säkillistä patruunoita häin sai mahtu-



58

maan pieneen vuokra-ajurinrekeen ja ajeli sitten huoletonna 
läpi punaisen Siltasaaren erääseen Eläintarhan huvilaan, 
mistä varasto sitten taas oli jaettava eri säilytyspaikkoihin 
Kruunuhakaan.

Kolmantena päähankkijana II Pataljoonan 1 komppa
niassa oli eräs puolalainen varusmestari kaartinkasarmista. 
Viittojen ja pääliysnuttujen ja naisten vaippojen alla kulje
tettiin kiväärit varkain kasarmista ja vietiin erääseen Unio
ninkadulla olevaan konttoriin, joka oli komppanian käytet
tävissä. Eihän tämä aina tosin tapahtunut ilman hermoja- 
ärsyttäviä seikkailuja. Kerran sai puolalainen pelastautua 
kiireesti peräytymällä, kun hän kuuli toisen punaisen por
tinvartijan huomauttavan toiselle, että hänen ruumiinmu
kainen päällysnuttunsa pingottui niin epäilyttävästä Toisen 
kerran huomasi hänen morsiamensa peittelemättömäksi kau
hukseen, että muuan kiväärinperä oli luisunut turvallisesta 
kätköstään ja putosi kevyesti kolahtaen keskelle Kasarmin
toria; hän koetti kiiruhtaa edelleen olematta asiasta tietääk- 
seenkään, mutta onnettomuuden oli huomannut eräs noita 
palvelushaluisia vanhahkoja naisia, joita aina osuu saapu
ville, juuri kun heitä vähiten tarvittaisiin. Aivan oikein! In
nostuneet huudot, että neiti oli muka »pudottanut jotakin» 
pakottivat hänet pysähtymään ja ottamaan maasta tuon 
rikollisen esineen, ¡joka sitten lähimmässä porras- 
käytävässä asetettiin paikoilleen kenenkään syrjäisen ehti
mättä asiaan sekaantua. Useimmat asekuljetukset toimitti 
eräs iloinen seurue, kolme naista ja yksi herra, jotka hank
kivat väärillä papereilla itselleen pääsyn Kaartinkasar- 
miin tiukkojen punakaartilaisvartijain ohi.

Koko joukko aseita ostettiin myöskin höyrylaivoista, 
jotka välittivät liikennettä kaupungin ja Viaporin välillä. 
Liikevaistolla varustetut perämiehet ja laivamiehet ostivat
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venäläisiltä kivääreitä, 100: s ta ä 150:stä mk: s ta kappaleen 
ja möivät ne kaupungissa kaksin- tai kolminkertaisesta hin
nasta kenelle tahansa, joka vain halusi ostaa,. Täälläkin 
Grenillä oli asiamiehensä. Kun oli sovittu hennasta ja jär
jestelyistä, läksi ostaja tiehensä kaupungille päin ja myyjä 
seurasi häntä kymmenen askeleen päässä, mukanaan niin 
monta kivääriä, kuin hän vain uskalsi ja voi mukaansa 
ottaa. Jonkun matkan päässä satamasta poikkesi mies n:o 1 
erääseen porraskäytävään, ja n:o 2 seurasi kuuliaisesti! jäl
jessä, sitten he hurauttivat yhdessä ylimpään kerrokseen, 
selvittivät välinsä hississä ja erosivat, myyjän saamatta tie
tää, minne aseet vietiin. Pari kerrosta alempana oli muuan 
klubihuoneusto, jota käytettiin »muuttbasemana», ja sieltä 
katosivat kiväärit jonkun päivän päästä lopullisiin määrä
paikkoihinsa, Kului jonkun aikaa, mutta eräänä päivänäpä 
tulivat punakaartilaiset toimittamaan kotitarkastusta mai
nitussa huoneustossa. Mitään ei löydetty, huolimatta siitä, 
että siellä oli silloin sekä harjoituskivääri että huomattava 
määrä patruunoita. Arveltiin kuitenkin varovaisuuden 
vaativan, että klubihuoneusto a ei vähään aikaan käyt eittäisi.

Unioninkadun konttorissa oli sensijaan liike paljon vilk
kaampi. Ensin sitä käytettiin kiväärikuljetusten etappina 
ja kokouspaikkana, jossa II Pataljoonan varusmestarit 
pitivät päivittäiset neuvottelunsa. Mutta eräänä päivänä 
hankittiin sinne konekivääri: myyjä, suuri roteva merisotilas 
kantoi sen satamasta aivan häikäilemättä kainalossaan — 
tosin hän läähätti aikalailla perille tullessaan, mutta kukaan 
ei ollut kiinnittänyt erikoista huomiota tuohon tervakan- 
gaskääröön. Tästedes voitiin pitää säännöllisiä kone- 
kivääriharjoituksiakin tuossa syrjäisessä konttorihuoneus- 
tossa. Toinenkin konekivääri tuotiin samaan paikkaan, 
mutta yhä sai liike jatkua esteettä. Ovet, joissa oli rnoit-
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teettämät liikekitvet, avattiin ainoastaan sille, joka sopi
muksen mukaan kopahutti kahdesti ja kiskaisi ovenrivasta, 
eikä kukaan syrjäinen koettanut koko aikana pyrkiä sisään. 

Että tämä laaja yhtä ainoata komppaniaa tarkoittava 
hankintatoimi antoi miehelle yllin kyllin tehtävää, joskin 
hänellä oli Grenin käytännöllinen järjestämiskyky, ei olie 
hämmästyttävää. Aikaisin aamulla pidettiin ensimäiset 
kokoukset, ja sitten oli päivän joka tunti varattu. Patal
joonan vääpeliparolleissa tehtiin ilmoituksia komppanian 
asevoimasta kunakin päivänä, otettiin vastaan käskyjä ja 
ohjeita. Sitten oli joukkuepäällikköjen kohtaukset, 
joissa pohdittiin tarpeita, järjestettiin komppanian käytet
tävissä olevien aseiden jako sekä annettiin neuvoja, miten 
nämä järjestäisivät asiansa ryhmäpäällikköjenpä kanssa. 
Sitten oli neuvoteltava apulaisten ja asiamiesten kanssa, 
oltava varuillaan niissä paikoissa, joihin aseet saapuisivat 
sovittuun aikaan, päätettävä uusista ostoista, tingittävä, 
järjestettävä j.n.e. Ja  lopuksi oli keskusteltava tärkeim
mistä tarjouksista, jätettävä tiedonannot ja tilit sekä nos
tettava »Strömberg^iltä tarvittava liikepääoma. Hutiloi
minen tai hermostuminen ei saanut tulla kysymykseen 
yhdessä enempää kuin toisessakaan, eikä tullutkaan. Ainar- 
kin voi Strömberg todistaa, etteivät tiedot koskaan ol
leet tarkemmat eikä saldo koskaan pitänyt paremmin 
paikkansa kuin milloin Gren antoi selvityksen nojautuen 
salamerkeillä täytettyihin pieniin paperilappusiinsa mikro
skoopin isine numerosarekkeineen.
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Jos on vielä kosketeltava jotakin aseidenhankinnan 
yksityiskohtaa, niin ansainnevat! konekiväärit jonkun sanan. 
Ne olivat aivan erikoisessa määrin surujen ja pettymysten 
lähteenä. Aina siitä asti, kun Sipoon ja Kirkkonummen 
suojeluskuntain avustustoiminta aikoi, suunniteltiin eri
koisesti näiden arvokkaiden kapineiden hankkimista, ja 
varsinkin sen jälkeen kun aseidenhankintatyö Helsingissä 
oli päässyt vauhtiin, kului tuskin sitä päivää, jolloin ei joku 
ko^iekiväärikauppa olisi ollut vireessä. Mutta aina tuli 
jotakin väliin. Tarjouksia ei tosin puuttunut, ja kauppoja 
hierottiin muutamista kymmenistä konekivääreistä. Mutta 
joko asia riippui odottamattomista vaikeuksista kuljetuk
seen tai säilytykseen nähden, tai — ja se oli tavallista — 
ei myyjä voinut täyttää sitoumustaan, joka ¡tapauksessa 
oli valkoisten hallussa suurimman osan punaista aikaa vain 
yksi, sanoo yksi ainoa konekivääri, ja kaikki ponnistukset 
useampien hankkimiseksi näyttivät turhilta.

Tuo yksi harvinainen kalleus hankittiin helmikuun jäl
kipuoliskolla. Meriupseeri, joka möi aseen, vei sen vuokra- 
ajunilla tilaajan asuntoon Fredrikinkadun varrelle, missä 
aikaisemmin jo oli ollut kotitarkastus, ja kantoi sen muitta 
mutkitta hänen huoneustoonsa. Tuli kiire viedä se edelleen 
valittuun säilytyspaikkaan parin kadunkulman päähän sieltä, 
— minne se sopimuksen mukaan suoraan olisi pitänyt viedä- 
kin, — sillä käärö ‘lienee näyttänyt aikalailla epäilyttä
vältä, ja epätietoista on, miten olisi käynyt, jos joku asiaan
kuulumaton olisi ymmärtänyt kiinnittää siihen huomionsa. 
Puhuteltiin erästä virolaista sotilasta — sittemmin paljon 
käytettyä »Fransia» (Kokarevitsch) — ja hänen onnistui 
viedä kone purkamattomana pois herättämättä mitään huo
miota. Mutta tuskin se oli ehtinyt varmaan säilöön, ennen
kuin punaiset olivat Fredrikinkadun varrella olevassa
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talossa ja nuuskivat sitä mitä suurimmalla sitkeydellä sekä 
sen että seuraavan päivän,

»Konekivääri» — yksikössä ja suurella Kiila kirjoitet
tuna oli seuraavina viikkoina majoitettu Viaporin insinööri- 
hallituksen sementtilaboratoorioon Albertinkadun 4: ään, 
jonka sen johtaja, teknikko J. Lundin, luovutti käytettä
väksi. Täällä tutustutettiin ryhmä toisensa jälkeen tämän 
tärkeän aseen hoitoon ja rakenteeseen. Kun herra Lundin 
sitten alkoi käyttää täitlä paikkaa kiväärien ja ammuen 
tilapäisenä säilytyspaikkana, siirrettiin konekivääri tai 
osia siitä välistä hänen kotiinsa tai työpajaansa Huvila- 
kadulle, joitta suojeluskuntalaisten käynnit Albertinkadulla 
eivät tapahtuisi liian tiheään ja antaisi aihetta epäluuloihin. 
Lopullisesti lienee kuitenkin ki v ä ä rinkul j etu s 1 iik e sinne ja 
sieltä pois herättänyt huomiota, sillä huhtikuun 6 p. pani
vat punaiset toimeen kotitarkastuksen Slaboratooriossa 
saaden haltuunsa sekä konekiväärin että puolitoista kym
mentä kivääriä patruunoineen. Konekivääristä oli kuitenkin 
siihen mennessä ehtinyt olla paljon hyötyä, ja silloin ei 
se enää ollut korvaamaton.

Ensimäinen konekivääri oli onnellisesti hankittu ilman 
että kukaan oli joutunut1 pahempaan pulaan. Toisella 
kerralla kävi pahemmin. Sillä kertaa oli venäläinen, 
joka aseen möi, herättänyt vastavallankumoukselli
sena tovereittensa epäluuloa ja joutunut valvonnan- 
alalseksi. Tuskin hän oli ehtinyt luovuttaa kone
kiväärin sovitulla paikalla, kun punaiset olivat siinä ja 
vangitsivat vastaanottajat, Ruotsin alamaisen herra Holstin 
ja herra Hollmenin. Hra Holst pääsi pian taas vapaaksi — 
eivät edes hänen muistiinpanonsa, joissa kuitenkin muuta
mat osoitteet olisivat olleet sangen mielenkiintoisia punai
sille, joutuneet hänen tuomariensa käsiin, ja niitä 2000 mk:n 
sakkorahoja, joihin he hänet tuomitsivat, saanevat he vie-
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läkin turhaan odottaa. Hra Holimen, joka otti koko syyn 
niskoilleen ja tuomittiin viiden vuoden vankeusrangaistuk
seen, vapautettiin, kun punaisten valta Helsingissä kukistui.

Eräs toinenkin epäonnistunut konekivääri juttu ansaitsee 
mainitsemista esimerkkinä vaarallisista menetelmistä, joihin 
aseita hankkiessa saatettiin ryhtyä, I Pataljoonan 4:nen 
komppanian varusmestarii Pohjanen ollii m.m, suhteissa 
erääseen oikeamieliseen virolaiseen kapteeniin, joka hankki 
hänelle aseita. Tämän välityksellä sijoitettiin herra Pohjasen 
nuorempi veli, vastaleivottu ylioppilas, matruusiksi eräälle 
venäläiselle rahtihöyrylle. Sellaisena hän piian pääsi mitä 
parhaimpiin väleihin bolsheviki-tovereittensa kanssa, tar- 
jottiinpa hänelle luottamustointa heidän yhdistyksessäänkin, 
ja hän voi käyttää asemaansa kultakuinkin häikäilemättä 
hankkiakseen ja kuljettaakseen aseita. Hän joutui kahden 
itämerenmaakuntalaisen veljeksen hyttitoveriksi, ja nämä 
olivat kaikkea muuta kuin bolsheviikeja mieleltään, (olivat 
m.m. Venäjän vallankumouksen puhjettua olleet osallisina 
Ganguthin räjäyttämisyrityksessä ja sen vuoksi viettäneet 
jonkun aikaa vankeudessa.) Näiden kanssa tieki nuorempi 
Pohjanen sopimuksen erään. konekiväärin hankkimisesta 
risteilijä Bajanilta. Neuvottelut lienevät kuitenkin herättä
neet epäluuloa, sillä kun toinen veljeksistä oli Bajanilla te
kemässä kauppaa, vangittiin hänet, ja punaiset lähettivät 
miehiä vangitsemaan hänen hyttitovereitaankin. Herra Poh
jasen, joka sattui olemaan maissa järjestämässä konekivää
rin sijoitusta), julistivat toiset matruusit kuitenkin syyttö
mäksi, ja niin hän pääsi kaikista jälkilaskuista.

Kuten sanottu, moninaiset olivat vaikeudet konekivää
rien hankkimisessa pääkaupungin valkoisille, ja epäonnistu
neista yrityksistä voitaisiin kertoa useampiakin esimerk
kejä, Oikeastaan vasta punaisen ajan viimeisinä viikkoina
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saavutettiin ponnistuksilla tuntuvammassa määrin menes
tystä. Silloin voitiin kerran toisensa perään tiedottaa, että 
taasen oli konekivääri viety varmaan talletuspaikkaan ja 
sijoitettu sen tai sen ryhmän varalle. Ja  kun aika oli täy
tetty, oli tuon pitkän pettymyksen sarjan jälkeen joka ta
pauksessa yhtä monta konekivääriä kuin harjoitettua kone- 
kivääriryhmääkin.

Aivan erikseen ovat mainittavat kauppahommat venä
läisen asehöyryn »Kabelnyin» kanssa. Se oli tullut Helsin
kiin säästyäkseen Saksalaisten kaappaukselta, kun nämä 
saapuivat Tallinnaan. Lasti, joka sisälsi huomattavia mää
riä kivääri- ja tykistö-ammuksia, miinoja ja miinanheittäjiä 
y.m., oli määräyksen mukaan luovutettava Suomen punaisil
le. Mutta näillä ei ollut aavistustakaan, että sellainen lasti 
oli heille tulossa, ja miehistö — suureksi osaksi virolaisia — 
laski, että kannattaisi paremmin myydä se valkoisille. Koko 
asemäärä tarjottiin 5:stä miljoonasta mk:sta, mutta joiden
kin keskustelujen jälkeen sovittiin hinnaksi i  miljoona 
mk. Laiva siirrettiin Hietalahden satamaan ja oli siellä pari 
viikkoa punaisten tietämättä mitään sen olemassaolosta. 
Meidän taholtamme ei ryhdytty mihinkään puuhiin tavaroi
den vastaanottamiseksi — ainoa ajatus kaupanteossa olikin 
vain, etteivät aseet joutuisi vihollisen käsiin. Viisi tuhatta 
markkaa oli koko summa, mikä maksettiin lastista, joka kau
pungin valloituksessa muitta mutkitta liitettiin muuhun 
sotasaaliiseen.

Sikäli kuin hankintatyö edistyi ja laajeni, tuli lisäksi uu
sia elimiä, ja pataljoonan sekä meidän välinen yhteistyö 
järjestettiin lujempiin muotoihin. Toinen rahanvälitys- ja
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keskustoimisto muodostui, kun herra »Seppälän» (tuomari 
Tammilehdon) tehtäväksi tuli ottiaa haltuunsa osa vanhoja 
sitoumuksia ja solmita uusia aseidenhankki jain ja asiamies
ten kanssa. Liike pienessä vastaanottohuoneessani Armfelt- 
intiellä olikin jo aikaisemmin alkanut laajeta siihen määrin, 
että se pani emännän kaikkea muuta kuin herkät hermot 
mitä vaikeimmalle koetukselle. Toiminimen lentävän asia
miehen tehtäviä hoiti »Lund» reippaasti ja väsymättömän 
tarmokkaasti, mutta ajan mittaan olisi, kuitenkin hänenkin 
suorituskykynsä ollut niihin riittämätön. Työnjako, joka 
saati’'n aikaan, kun Seppälän toimisto Erikinkadulle perus
tettiin, toi huomattavan helpotuksen ja edisti tuntuvasti 
hankinta työn tehokkuutta. Siellä tehtiin työtä pääasiassa 
samojen periaatteiden mukaan kuin toiminimi Strömberg- 
illäkin, vaikkakin pienemmässä mittakaavassa ja niin, että 
päälliköllä itsellään oli enemmän tilaisuutta toimittaa os
toja, järjestellä siirtoja, varastopaikkoja j.s.s.

Jottei liian paljon epäluuloja kohdistuisi tuohon rau
halliseen huvilaan Armieltintien varrella, muutettiin toi
minimi Strömberg maaliskuun alkupuoliskolla keskikau
pungille. Polttopiste sijoitettiin tämänjälkeen erääseen huo
nous ioon Pikku-Roobertinkadulle, missä vanhanaikaisen 
vierasvarainen ja ystävällinen isäntäväki kesti suurenmoi
sen tyynesti tuon päivä päivältä kasvavan liikkeen, jonka 
aiheuttivat enemmän tai vähemmän epäluulon alaisiksi jou
tuneet nuorukaiset Koko homma oli täydessä käynnissä, 
kun eräänä iltana ilmoitettiin, että Lund oli vangittu. Pian 
selvisi, etteivät punaiset tienneet mitään lähemmin hänen 
toiminnastaan — kivääri ja revolveri, jotka oli löydetty 
k ottar ka s tuk se s sa, olivat hänen rikollisuutensa varsinai
sina todisteina ja, sen jälkeen kun tuomarit olivat tulleet
vakuutetuiksi siitä, etteivät aseet olleetkaan hänen, voi 
5 Valk. salainen toim. Helsingissä.
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puolustusasianajaja ponnistella suurin menestyksentoivein 
hänen vapauttamisekseen, Hänen oivalliset sijaisensa 
Nanny Westerlund ja Gertrud Wichmann eivät ehtineetkään 
olla työssä kymmentä päivää kauempaa, kun Lund jälleen 
ilmestyi, ryhtyen uudelleen jatkamaan keskeytynyttä toi
mintaansa,

Tähän aikaan tuli järjestöön lisäksi eräs tärkeä nivel: 
päivittäiset neuvottelumme pataljoonain varus,mestarien 
kanssa. Täsmälleen kello 6 joka iltapäivä saapuivat herra 
Koponen (Sven Donner) ja Lehmus (Oskari Lyytinen) laa
joine aseluetteloineen ja herra Seppälä muistiinpanoineen, 
jotka koskivat viimeisiä hänen välittiämiään kauppoja, (Vii
meksimainittu, jota etsittiin »saboteeraavana» virkamiehenä, 
oli hyvin onnistuneesti muuttanut ulkomuotoaan ja käytti 
venäläistä upseerinuniformua, yksi noita ostetutta revol
vereilla vyössä ja kaikki »asiakirjat» suuressa salkussa,) 
Joukkue joukkueelta läpikäytiin, varusmestarit ilmoittivat, 
mitä aseita oli tullut lisää ja mistä ne oli saatu, heidän 
ilmoituksiaan verrattiin herra Seppälän ja minun ilmoituk- 
siini aseista, joita oli ostettu ja varattu eri ryhmille, ja jos 
joku kohta ei ollut yhtäpitävä — niin tapahtui useinkin — 
oli mahdollisimman pian otettava selville, missä vika oli: 
oliko asianomainen joukkuepäällikkö tai varusmestari huti
loinut luetteloissaan, vai olivatko hankkijat, jotka olivat 
lähettäneet tiedonannon ostoista ja sijoituksista, tehneet 
vääriä ilmoituksia. Neuvotteluissa annettiin myöskin patal- 
joonanvarusm ostareille ilmoitukset ostetuista, mutta vielä 
jakamattomista asevarastoista, nrtkä sitten heiden toimes
taan jätettiin komppania varusmestareiden tai näiden lähet
tien haltuun. Päätettiin lyhyiden aseiden ja käsikranaat
tien jaosta ja viitoitettiin suuntaviivoja vastaiselle han- 
kintatoiminnalle. Pohdittiin tarjouksia ja määrättiin mak-



suhintoja — usein oli tilaisuus identifioida tarjouksia, 
joita hankkijat olivat ©siittäneet eri henkilöille tarkoituk
sessa nostaa hintoja. Yleensä osoittautuivat nämä neuvot
telut varsin hyödyllisiksi, kun oli kysymys aseidenhankitn- 
nan suunnitelmallisesta harjoittamisesta ja yhteistyöstä 
sen järjestön kanssa, jolle aseet olivat tarkoitetut.

Kun jouduttiin huhtikuuhun ja saapui sanoma saksa
laisten maihinnoususta Hankoon, jännitettiin toiminta kai
killa aloilla äärimmilleen, eikä suinkaan vähiten aseiden- 
hankinnan alalla. Kaikki^ jotka aikaisemmin eivät olleet 
mitään tehneet asestuksen hankkimiseksi, saivat nyt äkkiä 
jalat alleen ja vaativat, että heidän olisi heti paikalla pitä
nyt saada kaikki mitä tarvitsivat. Perustettiin uusia komp
panioita ja pestattiin uutta miehistöä sellaisella vauhdilla, 
jota ei aikaisemmin oltu nähltiy, ja vaikea oli hankinnan py
sytellä lisääntyneiden tarpeiden tasalla. Kukaan ei enää 
välittänyt tavanmukaisista varokeinoista, pääasia oli lisätä 
asevarastoa niin paljon kuin mahdollista. Ei ollut enää 
kysymys yksityisistä kivääreistä, niitä ostettiin tukuttain, 
ainakin muutamia kymmeniä samalla kertaa, ja kuljetettiin 
keskellä kirkasta päivää ajoneuvoissa tai miten tahansa 
perille. Revolvereita ostettiin niin paljon kuin käsiin saatiin, 
käsikranaatteja samoin, ja konekivääri toisensa jälkeen 
liitettiin kokoelmiin.

Suurimman ja julkeimman yrityksen alkuunpanijoina 
olivat tänä aikana insinööri Staffans ja arkkitehti Wasa- 
stjema: eräs varasto, johon kuului 940 kivääriä, 100,000 
patruunaa ja paljon muuta, vietiin sopimuksen mukaan 
erään viaporilaisen varastonhoitajan avulla höyrylaivalla 
Liisankadun päässä olevaan laituriin, mistä sotilaat vedät
tivät sen venäläiseen varastohuoneeseen Mariankadun var
relle, etupäässä Kirkkonummen poikien tarpeeksi, kun
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heidän vapautuksensa hetki löisi ja he pääsisivät vankeu
desta aivan lähellä sijaitsevalta Reaalilyseolta, Sillä kertaa 
punaiset kuitenkin aavistivat ilkeän juonen ja takavari
koivat seuraavana päivänä koko varaston, josta vain 50 
kivääriä oli ehditty viedä pois erään valkoisen joukkueen 
tarpeiksi. Varasto joutui kokonaisuudessaan valkoisten 
käsiin vasta kaupungin valloituksen jälkeen — silloin oli 
vain ero siinä, että sitä ei tarvinnut maksaa. — Toiset tem
put, tosin eivät ne olleet näin suurisuuntaisia, onnistuivat 
paremmin, ja ylipäänsä lisättiin valkoisten asevarastoa huo
mattavasti viimeisinä päivinä ennen saksalaisten tuloa.

Valitettavasti ei ole enää tallessa kaikkia papereita, joi
den avulla olisi mahdollista arvioida punaisena aikana 
hankittujen aseiden kokonaissummaa. II Pataljoonan oi
vallinen varusmestari Lyytinen kaatui ensimäisinä Helsingin 
taisteluissa, eikä tämän kirjoittajalla ole ollut tilai
suutta käyttää hänen huolellisesti tekemiään luetteloita. 
Aikaisemmin on jo puhuttu tämän pataljoonan ensimäiisen 
komppanian mallikelpoisesta asestuksesta. Toinen ja kol
mas komppania olivat melkoista huonommin varustetut, 
samoinkuin yleensä järjestyskin niissä oli vähemmän 
tyydyttävä. Neljännessä komppaniassa sitävastoin — ja 
tästä saatiin kiittää komppanian tarmokasta varusmestaria 
Bymania — oli asestus lähimain täydellinen, kun ryntäys- 
päivä koitti (siihen kuului m. m. kokonaista kolme kone
kivääriä.) Mutta kuten sanottu, täsmällisiä numeroita ei 
II Pataljoonasta ole käytettävissä. Vieläkin vähemmän on 
niitä III ja IV Pataljoonista, joiden järjestö ei milloinkaan 
ehtinyt tulla niin lopulliseksi, että mitään menetelmällistä 
aseidenhankintaa niiden tarpeeksi olisi pantu toimeen. 
Jotkut yksityiset joukkueet — etupäässä III:s »Haagan
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pojäit» —< olivat kutakuinkin kunnollisesti asestetut, mutta 
yleensä oli varustuksessa tietystikin aikalailla toivomisen 
varaa.

I Pataljoonassa, missä tri Sven Donner hoiti pataljoona- 
varusmestarin työlästä tehtävää, oli asestus täydellisin. 
Täällä oli jaettu 1  komppanian miehistölle ja päällystölle: 
137 kivääriä sekä 25,500 patruunaa, 23 revolveria (kutakin 
kohden tavallisesti 120 patruunaa) ja 70 käsikranaattia; 
2 komppaniassa; 114 kivääriä sekä 17,000 patruunaa, 24 
revolveria; 3 komppaniassa: 164 kivääriä sekä 31,400 pat
ruunaa, 1 konekivääri sekä 6 patruunavyötä, 28 revolveria; 
4 komppaniassa: 121 kivääriä sekä 21,000 patruunaa, 50 
revolveria ja 100 käsikranaattia; 5 (teknillisessä) komppa
niassa: 67 kivääriä sekä 14,000 patruunaa, 2 konekivääriä 
ja 10 patruunavyötä, 85 revolveria. Yhteensä tulee koko 
pataljoonan osalle yli 600 kivääriä sekä keskimäärin 180 
patruunaa kivääriä kohti, edelleen 210 revolveria, 170 käsi
kranaattia ja 3 konekivääriä] (näiden lisäksi tuli vielä viimei
sinä päivinä ennen hyökkäystä 2, joita ei ehditty varata 
millekään määrätylle komppanialle.)

Paitsi ryhmille jaettuja aseita, oli vielä saksalaisten tul
lessa varastoja eri paikoissa kaupunkia ja sen lähistössä. 
Jos varmojen numerotietojen puutteessa koetetaan osa
puilleen arvioida punaisten aikana Heisinkin valkoisille 
hankittua asemäärää, niin päästään seuraaviin lähimaisiin 
tuloksiin( emme ota lukuun Mariankadun varastoa, jonka 
punaiset takavarikoivat): 1500—1700 kivääriä ja noin
250,000 patruunaa, suunnilleen 500 revolveria ja käsi
kranaatteja puolet siitä määrästä (aikaisempani 1300 koti
tekoisen lisäksi) sekä 11 konekivääriä ynnä 80 patruuna- 
vyötä.
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Hinnat vaUitelivat sangen suuressa määrin pyrkien kui
tenkin alenemaan kuta lähemmäksi loppua tultiin. Kivää
reistä, joista suurin osa oli amerikalaisia Winchester eitä — 
muut venäläisiä ja japanUaisia — maksettiin tavallisesti 
keskimäärin 400 mk, korkeintaan 650 mk. ja vähintäin 
100 mk. Revolverien hinnat vaihtelivat 200:n ja 850 mk:n 
välillä, normaalihinta oli 450—600 mk. Niitä oli kaikkia la
jeja, enimmäkseen browninkeja ja nagaaneja, mutta myös
kin mausereitia (pataljoona-, komppania- ja osittain joukkue- 
päälliköillä), colt'eja, parabellum’eja y.m. paitsi erilaisia 
»piparkakkurevolvereita». Ne käsigranaatit, jotka ostettiin, 
olivat enimmäkseen Nikolajeffin valmisteita (varrellisia) 
ja maksettiin niistä tavallisesti 50 mk. Konekiväärit olivat 
kaikki maksimi tyyppiä, jalustalla varustettuja, niitä tarjot
tiin usein varsin kohtuullisista hinnoista, mutta ne, j otka to
della saatiin, eivät juuri jääneet alle 5,000—7,000 mk. — 
Kaiken kaikkiaan käytettiin aseidenostoon ,jos otetaan Si
poon ja Kirkkonummenkin lähetykset lukuun, likimain 
kaksi miljoonaa markkaa.
sr-

Kysymys jonka pohtiminen saattaa tuntua epämiellyttä
vältä, mutta joka tulee jokseenkin etsimättä mieleen, var
sinkin kun ottaa huomioon viimeisten kuukausien monet 
yleiset kokemukset, on: miten rehellisesti menette! ivat 
kaikki ne, jotka usein vaillinaisen valvonnan alaisina jou
tuivat tekemisiin sangen huomattavien rahasummien kanssa 
aseiden ostossa? — Epäilemättä oli joukossa siveellisesti 
vajamittaisiakin aineksia. Mutta sellaisia tapasi pääasialli
sesti vain niiden joukossa, jotka tarjoutuivat välittäjiksi 
kaupoissa venäläisten kanssa ja silloin mielellään järjesti-



vät asiat niin, että osa rahoista pysähtyi heidän omiin tas
kuihinsa, Sellaisissa tapauksissa pääsivät siis arkipäiväiset 
kehnot keinottelijavaistot voitolle, niin epäitsekkäästi kuin 
asianomaiset monta kertaa luulottelivatkin palvelevansa 
synnyinmaan ja valkoisten asiaa. Mutta niiden valkoisten 
keskuudessa, jotka kokonaan omaksuivat tehtäväkseen tove
riensa varustamisen aseilla, oli suhde kyilläkin läpeensä toi
nen. Asia oli heille kaikki kaikessa ja raha yksinomaan 
väiiikkappaleena heidän työssään, ilman että sillä olisi olttbt 
mitään suhdetta heidän yksityisiin asioihinsa tai olosuhtei
siinsa, Kiusausta heillä tuskin oli olemassakaan — ei ollut 
mitään muuta ajatusta kuin järjestää kaikki niin käytännölli
sesti ja hankkia niin paljon kuin mahdollista. Missä oman 
elämän ja oman menestyksen vaara merkitsi niin vähän kuin 
se yleensä merkitsi näiden »hankkijäin» keskuudessa, oli 
jokseenkin itsestäänseltvää, ettei tarvinnut pelätä yksityis
ten itsekkäiden aineellisten etujen tavoittelun pääsevän val
lalle. Toisten uhrautuvan työn synnyttämää ehdottoman 
epäitsekästä vaikutelmaa ei häiritse se, että jotkut yksityi
set, toisentyyppiset henkilöt tunkeutuivat tälle alalle ja tiet
tävästi tekivät itsensä syyllisiksi petoksiin ja petosyrityk
siin,

Toinen, koko tämän toiminnan arvostelemiselle merkityk
sellisempi kysymys on, missä määrin tosiasiallinen hyöty 
kaikesta siitä, mitä tehtiin, vastasi käytettyjä kustannuksia 
ja kaikkia henkilökohtaisia ponnistuksia ja uhrauksia. Tä
män kysymyksen vastaus riippuu siitä, nrten yleensä arvioi
daan pääkaupungin valkoisten osuus vapaussodassa. Sillä 
niin paljon on varmaa, että ellei punaisena aikana olisi har
joitettu salaista aseidenhankintaa, niin ei olisi myöskään 
tullut kysymykseenkään mikään järjestö tai mikään valkois
ten aktiivinen esiintyminen, Aseiden hankinta se antoi tar-



koltusta kaikelle muulle järjestötyölle, ja ainoastaan sikäli, 
kuin sitä menestyksellisesti harjoiteltiin, oli punaisen Suo
men pääkaupungin nuorisolla mahdollisuuksia saada toi
veensa täytetyiksi ja päästä ottamaan toiminnallaan osaa 
maansa taisteluun.

Nythän kävi niin, että saksalaiset saivat lukea kunniak
seen ja ansiokseen Suomen pääkaupungin vapauttamisen. 
Kysyttäneen ehkä, pitäkö välttämättä näin tapahtua. Pu
naisten valta järkkyi perustuksiaan myöten, kun Helsingin 
kohtalo odotti ratkaisuaan. Valkoisten järjestöt eivät sil
loin enää edustaneet mitään halveksittavaa mahtia, ja 
heidän keskuudessaan oli paiijon sitä henkeä, joka vei Poh
janmaan valkoiset voittoon, kun he — huonosti asestettuina 
ja vielä huonommin harjoitettuina — ryntäsivät ryssien ka
sarmeja ja asepesiä vastaan. Toisaalta oli kyllä valkoisten
kin aineksien joukossa sellaisia, jotka tuskin olivat vaka
vasti selvittäneet itselleen, mistä oli kysymys, ja muutamia 
suorastaan raukkojakin (— vai mitä on sanottava esim, 
niistä yhdeksästä, jotka ennen hyökkäystä juoksivat pois 
konekiväärinsä luota ja jättivät sen niin perinpohjin oman 
onnensa nojaan, että se vielä viikkoja kaupungin valloituk
sen jälkeen oli piilopaikassaan?) Helsingistä taisteltaessa 
osoittautui, että jäljelle jääneet punaiset tappelivai epätoi
von vimmalla, joka varmasti olisi tuottanut mitä vakavimpia 
vaikeuksia harjaantumattomammille sotureille kuin saksa
laiset olivat. Avoimeksi on siksi jätettävä kysymys, olisi
vatko valkoiset yksinään voineet suorittaa kaupungin va-, 
pauttamistyön. Mutta varmaa on, että tahtoa oli todella 
merkitsevän osuuden suorittamiseen. Eikä liioin ollut vai
keata havaita, että tämä tahto oli paljon voimakkaammn 
edustettuna miehistön kuin sen herraryhmän keskuudessa, 
jonka oli valkokaartin esikuntana määrättävä sen toiminta.
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f i f o :

Ottaen huomioon minkälaiseksi pääkaupungin vapautus 
muodostui, ei voida suinkaan sanoa, että valkoisten valmis
telut olisivat olleet turhia tai merkityksettömiä. Tämän kir
joituksen puitteisiin ei kuulu kysymys, mitiä he toimittivat 
taistelujen aikana Helsingin kaduilla, mitä seuraavina työn
täyteisinä päivinä. Mutta itsestäänselvää on, että hankitut 
aseet tulivat hyvään tarpeeseen ja tosihyödyksi. Ja  yhtä 
ilmeistä on, että koko punaisen ajan kestänyt aseideohan- 
kinta oli välttämättömänä edellytyksenä ja todellisena pe
rustana kaikelle sille työlle, jonka pääkaupungin valkoiset 
suorittivat eri aloilla.





P. H. NORR

TIEDONANTOTOIMINTA
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Useimmat valkoiset järjestöt punaisena aikana Helsin
gissä olivat, kuten edellisistä kirjoitelmista selviää, pää
asiallisesti puhtaasti tilapäisjärj estoja, Ne eivät olleet min- 
kään aikaisemmin toimineiden yhtymäin suoranaisena jat
kona, vaan ne suunniteltiin, perustettiin ja järjestettiin het
ken vaatimuksia silmällä pitäen vasta sen jälkeen kuin pu
naisten rintama jo ulottui halki maan. Etelä-Suomi oli 
yleensä aikaisemmin esitetyistä syistä jäänyt sangen laimin
lyötyyn asemaan aikaisempana n.s. aktivistisena aikana, ja 
kun tilanne helmikuun puolivälissä pakotti toimintaan 
myöskin etelässä, täytyi siellä niinmuodoin alkaa jokseen
kin alusta. Mitään alustavia töitä ei oltu tehty, ei ollut val
miina mitään järjestöjä, joihin palvelushaluiset olisivat 
voineet liittyä, — ja kaikki se, mikä muutamia viikkoja ai
kaisemmin olisi voitu toimittaa vaivatta ja vastuksitta, 
täytyi nyt suorittaa mitä suurimmissa vaikeuksissa ja 
suunnattomassa vaaranalaisuudessa.

Siitä yleisestä säännöstä, että Etelä-Suomen valmistuk
set olivat kovin puutteelliset, on kuitenkin merkittävänä 
yksi tärkeä poikkeus. Eräs valkoisen toiminnan haara oli 
todellakin järjestetty etukäteen, ja täällä oli olemassa jär
jestö, joka oli pysynyt hengissä keskeyttämättä aktivisti- 
sesta kaudesta saakka ja senvuoksi kykeni ensi hetkestä 
täyttämään jotenkin ne vaatimukset, mitkä kapina sille 
asetti. Sotilaallinen tiedonantotoiminta oli maailmansodan 
alusta saakka ollut aktivistisen liikkeen vilkkaimman mie-
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lenkiinnon esineenä, sen kehitykseen oli aika-ajoin uhrattu 
yhtä paljon vaivaa kuin jääkäriliikkeen kehitykseen, ja voi
taneen liioittelematta sanoa, että oli aikoja, jolloin tiedon- 
automiesten työllä kotimaassa oli yhtä suuri merkitys Suo
melle kuin jääkärien työllä LockstedtTin leirissä. Mutta tä
män työn historia ei ole paikallaan tässä yhteydessä, vaan 
on se säästettävä vastaiseen yleiseen kuvaukseen suomalai
sen aktivismin historiasta,. Vain ohimennen voidaan tässä 
antaa vanhan »tiedonantoliiikkeen» menetelmistä ja työta
voista muutamia viittauksia, jotka ovat omiaan helpotta
maan sen toiminnan ymmärtämistä punaisena aikana.

Suurta sotilaallista tiedonantötoimintaa oli jo ryhdytty 
Suomessa järjestämään syksyllä 1914 jääkäriliikkeen 
kanssa samaan aikaan. Mainitun vuoden loka- ja marras
kuussa oli sijoitettu ensimäiset vakinaiset asiamiehet pai
koilleen ja lähinnä seuraavana aikana oli verkkoa laajen
nettu, kunnes se vähitellen käsitti koko maan. Sisäinen 
järjestö oli tällaisen toiminnan tavallinen muoto. Suurim
piin kaupunkeihin ja kaikkiin strategisesti tärkeihin paik
koihin perustettiin keskusasemia, joihin ali-asiamiehet jätti
vät tiedonannot. Nämä käsiteltiin siellä alustavasti ja lä
hetettiin sitten, joko näkymättömänä kirjoituksena pos
titse tahi erityisten pikalähettien mukana Tukholmaan, mi
hin järjestön päämaja oli tähän aikaan sijoitettu. Täällä 
käsiteltiin ainehisto ja sommiteltiin yhteen tiedot koko 
maasta ja täältä käsin johdettiin järjestöä kotimaassa, joko 
kirjallisin neuvoin tai salalähettiläiden avulla; niinpä oles
keli m.m. järjestön johtaja, tiedonantopiireissä suurta luot
tamusta nauttiva herra »Kallerman» itse Suomessa tammi
kuusta syyskuuhun 1916, henkilökohtaiisesfli järjestämässä 
ja täydentämässä järjestelmää* Ja  voidaan hyvin sanoa tu-
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lostien vastanneen uhrattua työtä. Menemättä mihinkään vaa
ralliseen varomattomuuteen voitaneen nyttemmin mainita, 
etteivät Tukholmassa kartat venäläisten Suomessa sijaitse
vista linnoituksista sotavuosina paljoakaan jääneet jälelle 
täydellisyydessä Venäläisen insinöör Esikunnain kartoista, 
ja että venäläisten joukkosi)oitusten sekä laajuus että laatu 
todennäköisesti tunnettiin paremmin Birgerjarlin kadulla 
Tukholmassa kuin venäläisessä pääesikunnassa Pietarissa,

Punaisen kapinan puhjetessa oli aktivistisella tiedonanto- 
järjestöllä jo monivuotinen toiminta takanaan ja oli se 
kouliintunut tiyöhön moninverroin vaikeammissa olosuh
teissa kuin mitä punaiset pystyivät aikaansaamaan, ja li
säksi sekä valppaampaa että kavalampaa vihollista vas
taan kuin mitä nämä osoittivat o levänsä, Senvuoksi saat
toikin ennustaa, että se kyllä kestäisi kokeen. Heti kapinan 
alussa osoittautuikin, että kaikki vanhat yhteydet olivat 
voimassa uusissakin olosuhteissa; ei yhdenkään punaisen 
ollut onnistunut luikerrella järjestelmän perille, ja ilman 
mainitsemisen arvoista hankausta vaihdettiin koko järjestö 
uusille raiteille. Äänettömästi ja varmasti se työskenteli 
kuten ennenkin, punaiset tuskin koskaan aavistivat sen 
olemassaoloa — eivät ainakaan milloinkaan totuutta koko 
laajuudessaan — ja uutisia virtasi yhtä säännöllisesti kuin 
ennenkin. Uutisten hankinnan alalla ei koskaan syntynyt 
vaikeuksia, aivan toisaalla näitä kohdattiin, kuten seu- 
raavasta saamme nähdä.

Vanhemmalle tiedorantotoiminnalle sotavuosina ei, kuten 
luonnollista on, aika ollut merkinnyt juuri mitään. Eihän 
siihen aikaan Suomessa esiintynyt mitään aktiivisia sota
toimia, ei ollut silloin mitään päämajaa, joka olisi kärsi- 
mättömästi odottanut päivän raportti satoa järjestääkseen 
omat suunnitelmansa sen mukaan; pääpaino ei ollut silloin



uutisten pikaisessa toimituksessa määräpaikkoihin, vaan 
niiden ehdottomassa luotettavuudessa ja täsmällisyydessä. 
Nyt oli tilanne yhdellä iskulla muuttunut. Kaksi taistelevaa 
armeijaa oli toisiaan vastassa pitkin rintamaa, joka ulottui 
halki maan, ja valkoisen armeijan päällystölle oli tietysti 
mitä tärkeintä saada heti viestit kaikesta, mitä Etelä- 
Suomqssa (tiedettiin punaisen armeijan liikkeistä. Tämä 
asetti itse asiassa aivan uusia vaatimuksia valkoisten ilmoi- 
tustoimelle. Nyt! vaadittiin aivan toisellaista tahtia uutis
ten v älityksessä kuin ennen, ja tähän kohtaan — pikaisen 
yhteyden aikaansaamiseen eri ilmoituskeskuksien välille 
— keskittyykin mielenkiinto kapinan alussa.

Kun punainen murtoviiva vedettiin 27 p. tammikuuta halki 
maan ja kaikki vakituinen liike Pohjois- ja Ettelä- 
Suomen välillä lakkasi, oli tiedonantojärjestöllä jatkuvasti 
käytettävinään kaksi mahdollista linjaa tietojen välittä
miseksi pohjoiseen. Yleisön mielikuvitusta askarruttivat 
aikansa huhut langattomasta »valkoisesta» lennätinase- 
masta, jonka muka olisi pitänyt olla Helsingissä, eikä lie
nekään enää sotasalaisuuden rikkomista, jos tämä huhu 
vahvistetaan todeksi. Helsingissä oli todellakin langaton 
vastaanotto-asema. Syksyllä 1917 oli samalla saksalaisella 
vedenalaisella, joka toi kuuluisan aselastin Loviisaan, 
ollut mukanaan myöskin langaton vastaanottoaparaatti, 
joka sittemmin kuljetettiin Helsinkiin ja sijoitettiin Kulo
saarelle erään henkilön luokse, jonka nimi on kuuluisa 
sekä venäläisissä että punaisen ajan asiakirjoissa. Mitään 
suurempaa merkitystä ei tämä langaton asema, kuitenkaan 
saanut. Siitä syystä, että Suomessa oli mahdotonta saada 
uusia osia kulutettujen tilalle, voitiin aparaattia käyttää 
ainoastaan säästeliäästi, ja yhteyttä Pohjois-Suomen kanssa 
ei sen avulla valitettavasti voitu saada aikaan. Muita
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tiedonantoja sillä kuitenkin voitiin jossakin määrin ottaa 
vastaan; ja ehkäpä selittääkin hiukan tuota ennus tustaitoa, 
joka välistä oli merkillistä Vapaan Sanan sotakatsauksille, 
se tosiasia, että kirjoittajalla on ollut suuren saksalaisen 
päämajan päiväraportti kauniisti puhtaaksikirjoitettuna 
edessään pöydällä.

Toinen yhdyslinja, joka oli olemassa kapinan alkaessa, 
oli saatu aikaan yksityisestä alotteesta. Ellemme erehdy, 
olivat muutamat rautatievirkailijat, helpottaakseen parail- 
laan tapahtuvaa maanalaista suojeluskuntatyötä, jo tammi
kuun puolivälissä ryhtyneet järjestämään Lackmanin ta
loon Rautatietorin varrella erikoista lennätinasemaa, joka 
oli suoranaisessa liikeyhteydessä maan pohjoisen osan 
kanssa asematalollle vievän erikois johdon ja edelleen rau
tatien kaakelien avulla. Kapinan ensi päivinä oli tämä 
ainoa tosiasiallinen yhdyslinja valkoisen Suomen ja pu
naisen Suomen valkoisten välillä. Mutta senkin päivät 
olivat luetut. Helmikuun 4 päivän aiamupuolella piirittivät 
punaiset pahaa aavistaen äkkiä Lackmanin talon, koti- 
tarkastus toimitettiin ja lennätinasema keksittiin sekä 
hävitettiin. Syyllisiä ei onneksi tavattu, joten tapaus ei 
vaatinut uhreja, mutta asia oli joka tapauksessa kyllin 
vakava: viikon päästä sisäisen sodan puhkeamisesta oli 
/maan pääkaupungin valkoisilta katkaistu kaikki yhteys 
pohjoiseen päin, eikä suuri tiedonanto järjestö enää voinut 
olla kosketuksessa rintaman takana olevan päämajan 
kanssa. Näin olivat asiat, kun taistelukentälle ilmestyi 
uusi mies ratkaisten kysymyksen hämmästyttävän lyhy
essä ajassa.

Insinööri Bertil Osolin oli jo aikaisemmin ottanut vilk
kaasti osaa aktivitstisiin salahankkeisiin maailmansodan 
aikana. Kolme kertaa oli hän santarmivallan aikana ollut
6 Valk. salainen toim. Helsingissä.
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vankeudessa, ja kaksi kertaa oli jo Siperian tuomio väikky
nyt hänen päänsä yllä, mutta joka kerta hänen oli onnistu
nut päästä vapaaksi, sillä hänellä oli hämmästyttävässä 
määrin sekä hyvää onnea että yritteliäisyyttä. Ollessaan 
Hyvinkään Sementtivalimon isännöitsijänä oli hän tar
mokkaasti ottanut osaa paikkakunnan suojeluskuntatyö- 
hön, ollen Mommilan retkellä mukana j.n.e. Kapinan alus
sa oli hän aivan sattumalta Helsingissä — silloin suunni-, 
teltiin juuri suurta ase-kaappausta Riihimäen ryssiltä — 
ja tämä sattuma osoittautui piankin yhtä onnelliseksi Ete
lä-Suomen valkoisten tiedonantotoiminnalle, kuin se epäi
lemättä oli »herra Olssonille» itselleen. Hänen tehtäväk
seen jätettiin nyt’ tavailla tai toisella koettaa saada jälleen 
kuntoon katkaistu yhteys pohjoiseen.

Muutamia päiviä ennen vallankumouksen puhkeamista 
oli insinööri O. sattumalta tavannut kaksi Helsingin len- 
nätinlaitoksen virkailijaa, herrat Montinin ja Tanskasen. 
Herra Tanskanen toimi tähän aikaan päälennätinkontto- 
rissa Kasarmitorin varrella, herra Moniin sitävastoin oli 
venäläisen esikunnan telegrafijstina Uudenmaan upseeri- 
kasarmilla Marian- ja Liisankatujen kulmassa. Molemmat 
herrat olivat halukkaita tekemään parastaan ja panemaan 
henkensä alttiiksi hyvän asian vuoksi, ja niin tuli venä
läisen esikunnan ja päälennätinkonttorin yhteydestä sen 
työn lähtökohta, jonka tarkoituksena oli uudelleen kiin
nittää katkenneet valkoiset yhdyssiteet.

Herra Osolin oli tullut ajatelleeksi, että yleisessä kiirees
sä ja sekasorrossa, joka oli ominaista kapinan ensi vai
heille, punaiset tuskin olivat osanneet olla kyllin ajatte- 
levaisia katkoakseen kaikki lennätinlangat Pohjois- ja Ete
lä-Suomen välillä; hän arveli, että he olivat todennäköisesti 
tyytyneet katkaisemaan ainoastaan päälinjat. Silloin taas
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ei pitäisi ollai mahdotonta päästä johonkin paikkaan val
koisen rintaman pohjoispuolelle joittenkin vähemmän tun
nettujen lennätin j ohto j en avuilla maaseutukeskus asemien 
kautta. Kokeilumahdollisuuksia kyllä oli. Niinä öinä, jolloin 
herra Moniin hoiti vuoroaan venäläisessä esikunnassa, hän 
voi huomiota herättämättä yhdistää venäläisen esikunnan 
mihin maaseutukeskusasemaan tuhansia. Epäluuloa herät
tämättä onnistui molempien herrojen saada nyt hoidet- 
tavikseen muiden tovereittensa yövuorot, ja yrityksiin 
ryhdyttiin heti, Lähimpinä öinä työskenneltiin uupumatta. 
Suomen lennätinverkkokartan avulla alettiin äärettömän 
varovaisestii hapuilla eteenpäin pitkin erinäisiä hämärä
peräisiä maaseutu johto ja, alituisesti ilmitulon vaarassa, 
alituisestii peläten, että langan toisessa päässä (kohdat
taisiin joku punainen. Mutta onni suosii rohkeita. Kaikki
alla kohdattiin hyviä ystäviä, kaikkialta saatiin apua 
eteenpäin ja niin voitiin vähitellen hiipiä keskuksesta toi
seen kohti rintamaa, tavoitteinen sitä kohtaa, jossa eristys 
olisi epätäydellinen ja kipinä saattaisi iskeä läpi.

Vihdoin tämä onnistuikin. Monien vaivojen perästä oli 
päästy aina Poriin saakka, ja täällä oli etsitty kohta. 
Porin asemalta ilmoitettiin, että jo aikaisemmin oli silloin 
tällöin öisin päästy Vaasan yhteyteen, vaikkakaan ei ilmi
tulon pelosta oltu uskallettu sitä enempää käyttää. Johto 
oli joka tapauksessa kunnossa. Ja  nyt yritettiin uudestaan. 
Huudettiin Vaasaa, ja Vaasa vastasi, ja samana yönä pu
huttiin Helsingin venäläisestä esikunnasta Mariankadulta 
valkoisen Suomen pääkaupunkiin. Yhteys pohjoisen ja 
etelän valkoisten välille oli jälleen rakennettu.

Kun näin pitkälle oli päästy, ei ollut enää mitään vai
keuksia kulkeissa edelleen kerran alotettua taivalta. Oli 
vain parannettava ja lyhennettävä reittiä, mikä siliten pian
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tapahtuikin. Aluksi voitiin päästä Vaasan yhteyteen vain 
Riihimäen, Tampereen ja Porin asemien välityksellä, mutta 
pian jätettiin välittäjät syrjään. Kun herra Tanskanen il
lalla poistui pääasemalta Kasarmitorin varrelta, yhdisti 
hän ensin tunnollisesti venäläisen esikunnan Riihimäkeen, 
siellä jatkettiin menettelyä j.n.e. niin että lopuksi herra 
Tanskanen Mariankadulla oli suoranaisessa yhteydessä sen 
lennätin virkailijan kanssa, joka eräässä Päämajan junan 
vaunussa Seinäjoen asemalla vastaanotti eteläsuomalaisen 
tiedonantoj ärjestön ilmoituksia.

Tähän tulokseen eivät herrat Olsson &C:o kuitenkaan 
tyytyneet. Onnellinen alku houkutteli jatkamaan. Kuten jo 
aikaisemmin on mainittu, olivat pikallähetit ja näkymättö
mällä musteella kirjoitetut kirjeet välittäneet tiedonantoja 
suuren ilmoitusosaston haaratoimistoista keskuspaikkaan 
Tukholmaan, ja senkin jälkeen kun keskuspaikka oli siir
retty Helsinkiin, jatkettiin samaa menetelmää. Sikäli kuin 
punaisten hallinnon aikana epäjärjestys lisääntyi rautatie- 
ja postiliikenteessä, huononi kuriiri- ja kirjeyhteys, ja uuti
set, kulkien hitaasti perille, menettivät osan arvoaan. Sen- 
vuoksi otettiin nyt päättävästi sähkölennätin avuksi näitä 
tiedonantoja varten. VaaniskeItiin sähköteitse uusia ystä
viä Viipurin, Kouvolan, Lahden, Turun y.m. asemilta, nämä 
asetettiin yhteyteen aikaisempien asiamiesten kanssa kysy
myksessä olevilla paikkakunnilla, ja pian virtasi uutisia 
joka taholta edes tuntiakaan viivästymättä tai myöhästy
mättä. Häikäilemättä lennätettiin tiedot keskellä päivää, 
illan kuluessa ne muokkailtiin ja sommiteltiin Helsingissä 
lopulliseen muotoon, ja kilo ll:sta  i.p. klo 5:teen a.p. työs
kenteli herra Moniin venäläisessä esikunnassa otsansa 
hiessä nakuttaen uutisia kenraali Mannerheimille Seinä
joelle. Että yhtenä ainoana yönä voitiin pohjoiseen lähet-
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tää enemmän kuin mitätön sanamäärä, selviää, jos luemme 
sen ajan papereilta. Meillä on tilaisuus, eräitä kohtia pois- 
jättäen, painattaa ne ilmoitukset, jotka maaliskuun 3:n ja 
6:n p:n välisinä öinä lennätettiin Päämajaan. Ne antanevat 
ehkä paremmin kuin mitkään kuvaukset käsityksen niiden 
tiedonantojen laadusta ja tarkkuudesta, jotka punaisen 
Suomen ilmoitusosasto voi toimittaa, ja ne ovat myöskin 
erikoisen mielenkiintoisia, niistä kun kuvastuu tärkeä vaihe 
vapaussodan sisäisessä historiassa. Tiedonannot seuraavat 
tässä:

Ylipäällikkö Mannerheim.
Helsinki 2/3.

»Ilmoitusosasto.» P. K. ilmoittaa 26/2, että Ahvenan 
maalta on viety Turkuun punaisten haltuun 4:s ja 5:s kent- 
täpatterii. Rantapatterit jätetty paikoilleen, sulkuosas- 
tot jätetty ruotsalaisten haltuun. Matruusit ovat luvanneet 
punaisille täydellistä tukea, siinä tapauksessa, että valkoi
set koettaisivat vallata kaupungin. Turussa lienee 6000 pu
naista. Sotaväen omaisuuden sanotaan punaisten ostaneen 
kolmesta miljoonasta markasta. Muun muassa ovat punai
set saaneet vaatteita ja käyttävät osittain venäläistä so
tilaspukua. Venäläis-suomalaisessa komiteassa on laivas
ton edustajana luutnantti Paschkevitsch.

27/2 ilmoitetaan: Balttilaisen laivaston sijoitus: Helsin
gissä Imen prikaati, 4 dreadnoughtia, 2:nen prikaati 3 
dreadnoughtia, Imen prikaati, 4 risteilijää saapui yöllä 
2ö/2 vasten Tallinnasta. 8 miinalaivaa Novik-tyyppiä, 9 ve
denalaista, 10 vartioalusta. Pietarissa: miinalaivat Novik ♦ 
ja Letug. Kronstadtissa: Risteilijät Rossija, Gramoboj, 
Graschdanin, Aurora ja Diana. Tallinnassa: 1 vedenalai
nen, 7 erilaista apulaivaa ja 2 rahtialusta on jäänyt1 jäljelle. 
Miehistö on keskimäärin vähentynyt 65—70%. Helsin
gissä on: l:sen prikaatin dreadnoughteilla 400 miestä — 
2:sen 400—500 miestä kullakin aluksella. »Minostsyllä»
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60—70 miestä (yhdellä niistä on ainoastaan 7 miestä). l:sen 
prikaatin risteilijöillä saapui Tallinnasta 800—900 miestä 
kullakin, selitettävä siten, että Tallinnasta paettaessa mel
kein kaikki jäljellä olevat matruusit läksivät mukaan). Ve
denalaisilla 1&—25 miestä.

Helsingin matruusien mieliala on apaatinen, kaukana 
taisteluhaluisesta. Mobilisoimiskäsky, jonka erinäiset ko
miteat ovat hyväksyneet, on kohdannut matruusi joukossa 
vihamielisyyttä, se kun estää heidän kotiin-paluunsa. Ei ole 
huomattavissa miehistön lisäämistä eikä mitään valmistuk
sia aluksilla. Tallinnasta saapuneet matruusit vaativat kos
toa upseereille, koska näiden on väitetty olevan saksalais- 
ystävällisiä, mutta eivät saa kannatusta Helsingin matruusi
en taholta, joiden keskuudessa on ilmeisesti huomattavissa 
poliittista raitistumista. Täkäläisten ‘anarkistien johtajat 
tekevät kaikkensa innostuttaakseen aatetovereitaan, mutta 
turhaan. Tallinnasta saapuneiden l,200:n matruusin jou
kossa on paljon levottomia aineksia, jotka pogromin uhalla 
vaativat palkkojen maksamista sekä parempaa ruokaa.

Laivaston taistelukunto: Tykistö laivoilla huonossa kun
nossa. Jos tykkejä voitaisiinkin käyttää hitaaseen ampu
miseen, tekee tämän mahdottomaksi täydellinen tykkimies- 
ten puute. Koneet kelpaavat vain mitä hitaimpaan vauhtiin. 
Alukset täydellisesti kelvottomia taisteluun. Parhaimmassa 
tapauksessa onnistuu ainoastaan l:sen prikaatin päästä 
10:n päivän kuluessa Krons,tadtiin.

Vartiopalvelus: Kuukausi sitten toimitettiin tlätä aluk
silla, mutta nyt sitä tosiasiallisesti ei ole ensinkään ole
massa. Miehistö viettää tuskin öitänsä laivoilla, eikä mi
tään vartijaa ole.

Laivaston päällikkyys: Vaikka »centrobalti» vielä on ole- 
5 massa, vallitsee siinä täydellinen sekasorto, ja laivojen koh

talo on kokonaan laivakomiteain käsissä. Amiraali Rasvo- 
soville on uudestaan tarjottu Itämerenlaivaston päällik
kyyttä. Hän on nykyään Pietarissa, missä kysymys ratkais
taan. Koska laivastoa on mahdoton panna taistelukuntoon 
ja lähettää satamasta, tullaan se lähimmässä tulevaisuu
dessa demobilisoimaan, Huhutaan, että vapaaehtoiset »Res-
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piiblikalla», mahdollisesti myös »Rurikilla» tulevat pom
mittamaan Tallinnaa kauaskanta villa tykeillä. 650 miestä 
meriväkeä (»morskija beregoviija roty») on 26/2 ja 27/2 läh
tenyt Pietariin. Laivaston vapaaehtoisten kirjoittaminen pu
nakaartiin on keskeytetty mobilisoimisen vuoksi. Joukkoja 
muodostetaan Tampereelle lähetettäviksi. 26/2 läksi 150 
miestä, 27/2 120 miestä Helsingistä Tampereelle. Lähetetty
jen joukossa paljon nuorukaisia ja vanhuksia. Useilla soti
laspuku. Huhu kertoo, että kun saksalaiset valtaavat Bolo- 
gojen, siirtyy hallitus Pietarista Helsinkiin.

Voikosken luona, Mouhun asemasillalla on nyt 3 suurta 
tykkiä. Aikaisemmin siellä olleet 2 kpl 3", viety Kouvolaan. 
Mouhussa m.m. 100 ä 150 sotilasta. Svetschnikov saapui 
Helsinkiin eilen a. p. — Kouvolasta ilmoitetaan 1/3: Punai
set varustaneet yhteiskoulun ja leiriytyneet sinne. Tänään 
i/g aikovat punaiset mennä kasarmeihin puolustautuakseen 
siellä valkoisten hyökätessä. Täällä on noin 500 punaista, 
8 konekivääriä ja 2 lentokonetta. Savon rintamalla noin 
2000 miestä ja 3 konekivääriä. Niiden joukossa vain 18 
sotilasta. Siellä on myöskin shrapnellitykki ja noin 2000 
shrapnellipanosta. Kouvolassa on vangittu kunnallisneuvos 
Colliander Valkealan kartanosta.

Riihimäeltä seuraavaa: Sinne saapui eilen 1/3 14 4" tyk
kiä, jotka punaiset veivät kasarmeihinsa. He aikovat siirtää 
kaikki työläiset kasarmeihin, jotka pian tyhjenevät. Punai
set varustavat kiireesti Riihimäkeä. Punakaartin päiväkäs
kyssä 2/3 komennetaan kaikkia 18—50-vuotiaita työmiehiä, 
jotka ovat Helsingin rakennuskonttorin töissä samoin kuin 
kaikkia ulkotyöläisiä liittymään punakaartin riveihin.

r

Olsson, k:tta Gran

Valtiosihteeri —
Vaasa.

Muutaman päivän perästä saapuu sinne Kallerman Tuk
holman kautta erityisiä tehtäviä suorittamaan. Hänen on
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saatava vapaat kädet yrityksissään. Toivomme ehdottoman 
tarkkoja allekirjoituksella varustettuja tiedonantoja var
sinkin sotatoimista rintaman takana.

A. K.

Valtiosihteeri.
Vaasa.

i
Ilmoittakaa Donnerille sähköteitse seuraavaa: Olemme 

saaneet oivallisia anodivastikkeiita. Järjestäkää niin, että 
Suomesta joka päivä lähetetään viipymättä tiedonantoja 
Runeberg'ille, joka on tähän saakka odottanut turhaan. Jos 
kieli tuottaa vaikeuksia, niin lähettäkää Suomeen vanha 
avaimemme. Aika F :n ehdottama, paremmin kuitenkin 1 tai 
3 tuntia myöhemmin.

Eck.

Ylipäällikkö Mannerheim.
Helsinki 3/3

2/3 klo 6,30 i.p. tiedusteli »koko Venäjän komitean» komi- 
saari Koslov Itämerenlaivaston päälaivoilta seuraavaa: 
Montako kivääriä, patruunaa ja revolveria Suomessa tar
vitaan? Amiraalialus Kretschefiltä a avattiin: Punaiset 
tarvitsevat 10,000 kivääriä sekä suuren joukon patruunoita 
(summaa ei ilmoitettu). Matruuseille tarvitaan 5000 kivää
riä, 150,000 patruunaa sekä 2000 revolveria. Aiomme va
rustaa jokaisen matruusin kiväärillä ja revolverilla. Komi- 
saari Koslov vastasi: Pietarin suomalaisella asemalla on 
paljon ampumatarpeita. Tästä varastosta lähetämme teille 
heti pyytämänne aseet.

2/3 saapui Riihimäelle sotilasjuna käsittäen noin 50 vau
nua. Riihimäelle jäi 400 miestä — loput jatkoivat matkaa 
Pietariin. 2/3 palasi Riihimäelle 31 vaunulastia punaisia 
Tampereelta. Riihimäen punaiset varustavat Riihimäkeä 
ja kiinnittävät puhelinjohtoja.

Siellä on nykyään 1200 punaista.
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2/ 3 Tampereelta seuraavaa: Päär inttämällä odotetaan 
punaisten hyökkäystä näinä päivinä. Siellä on noin 20,000 
miestä. Etelästä odotetaan noin 5000, Punaisten tunnus
lause päähyökkäyksessä »elämä tai kuolema». Helsingistä 
odotetaan paljon lentokirjasia sekä myöskin lentokonetta, 
joka toisi räjähdysaineita. Vilppulan rintamalla ovat pu
naisten tykit1 huonossa kunnossa, muutamista kun oli va
rastettu sulkuosat tykkejä T¡reelle tuotaessa. Tampereen 
tavaraniakasiinissa on 20 ruostunutta tykkiä, joita ei voida 
käyttää.

Viipurissa pidettiin 27/ 2 salainen kokous, missä olivat 
edustettuina Suomen venäläinen piirikomitea, armeijako- 
miitea, ja Trotskin valtuutettu Israel Peschniansky. 
Päätettiin: lakkauttaa aseiden ja ampumavarain lähetys 
Suomeen, kieltää venäläisten vapaaehtoisten läpikulku 
Viipurin kautta, ja siirtää venäläinen laivasto Kronstadtiin. 
Siinä tapauksessa, että Ruotsi sekaantuisi Suomen asioihin, 
päätettiin pysyä puolueettomina.

Punaisten pääasevarasto on Viipurin vanhassa linnassa, 
missä punaisten ilmoituksen mukaan on 150 tykkiä ja suuri 
varasto ampumatarpeita. Punaisten avuksi jää noin 500 
rysisää. Punainen esikunta tyytymätön viipurilaisen päälli
kön toimintaan. Ryssät ovat lahjoittaneet Tampereen punai
sille 318 kivääriä ja 1000 matruusipukua sekä myyneet noin 
2000 kivääriä, Bolschevikit lahjoittaneet Suomen puna
kaartille paljon rahaa. Svetschnikov siirtynyt esikuntineen 
Helsinkiin. Tampereelle jää divisionaesikunta. Vilppulan 
tykistön johtoon nimitetty Israel Peschnansky (Trotskin 
valtuutettu) sekä matruuseja. Läntisen siiven päälliköksi 
Vilppulassa upseeri Stalbov, Rahja luvannut kiireesti lähet
tää Tampereelle 60 konekivääriä ja yli 10 tykkiä. Punaisten 
aikomus muodostaa Vilppulan rintamasta itselleen voitta
maton asema. Venäläisten varastojen päälliköksi Tampe
reelle nimitetty upseeri Sergejev ja soturi N. Romanov. 
Punaiset saaneet engllantilaismallisia rautal e vyky päre jä.

Turusta seuraavaa: Tampereelle on lähetetty Turusta 
24/2 — 200 miestä, 25/ 2 — 100 miestä, 26/ 2 — 70 miestä 
ja samana päivänä »Raunistulan kuolemanpataljoona» 800
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miestä ja x/ 3 — 600 miestä. Turussa ei ole enää monta pu
naista jälellä. Siellä on korkeintaan 400 kivääriä. Valite
taan rahojen ja aseiden puutetta. Turussa on 40 laatikkoa 
patruunoita. Ilmoitetaan punaisten aikovan murtaa Vilp
pulan rintaman »hinnasta mistä hyvänsä.»

Riihimäelle saapuneista 17 tykistä on jälellä 14 kpl. Riihi
mäeltä lähetetty Viipuriin 118 suurta ja 5 pientä piikkilan- 
kakimppua sekä 48 laatikkoa nauloja. Mainittuihin tykkei- 
hin on paljon ammuksia. Riihimäellä * / 3 viisikymmentä 
porvaria pakkotyössä kasarmeissa, enimmäkseen lattiain 
pesussa — pappien pitää tyhjentää venäläisten käymälöitä. 
Puhelinkeskustelu Korkeakosken punaisen päällikön ja 
Aaltosen välillä Tampereella: »Mitä teen, kun kolmas 
komppania on tehnyt kapinan ja kieltäytyy tottelemasta 
määräyksiä?» Aaltonen: »Erota kapinan johtajat!» Kor
keakoski: »Sitä en uskalla tehdä, sillä kaikki toiset ovat ka
pinan rajalla.» Muilta seuduilta samallaisia ilmoituksia.

Helsinki 2/ 3 läksi 311 Tallinnasta saapunutta virolaista 
Pietariin matkustaakseen Pskov’iin. Laskettu irti kaikkiaan 
482 vankia, jotka sijoitettu Lappeenrantaan, Lahteen ja 
Tampereelle. Noin 200 ryssää pienissä ryhmissä Tampereel
le. Lenin sanoo, että rauha saadaan heti aikaan, ja jouti
laita joukkoja järjestetään Kaledinia ja Suomea vastaan.

Ruotsin pääkonsuli on välittänyt kirkkonummelaisten an
tautumisen seuraavilla ehdoilla: (Tässä seuraavat tunnetut 
antautumis ehdot).

Nykyään koettavat Ruotsin konsuli ja kapteeni af Ek
ström — Ruotsin sotilasiähetti — saada aikaan kaikkien Si
poon ja Porvoon hajanaisten joukkojen antautumista, jotta 
punaisten julmuudet siten lakkaisivat. Porvoon ja Sipoon 
taisteluista ei punaisilla ole vankeja, koska nämä ammuttiin. 
Sittemmin on vangittu muutamia Helsinkiin saapuneita. 
Maaseudulla murhataan tilanomistajia ja heidän poikiaan. 
Osa torppareita uskoo torpparilain nojalla saavansa maan 
omakseen ja liittyy punakaartiin. Punaisten julmuuksien 
vuoksi eivät valkoiset voi palata kotiseuduilleen, vaan oles
kelevat hajotetuin joukoin, osa Pellingiliä, Söderskärissä 
ja Pörtössä (100 ä 200 miestä). Nämä joukot voisivat ehkä
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murtautua jostakin rintaman läpi yhtyäkseen pääjoukkoi
himme — esim. Lahden tienoilla. Näille hajallisille joukoille 
voimme saada sanan, jos kenraali Mannerheim ei katso 
heillä olevan syytä antautua vangiksi, Odotamme heti vas
tausta.

Helsinkiin saapunut »Oceanic» tuoden Virosta sotatar- 
peita. Punaiset luvanneet Ranskan konsulille, että ranskan 
alamaisten sallitaan matkustaa rintaman läpi Kristiinaan. 
Voimme lähettää matkustajien mukana tavaraa, jos ylipääl
likkö tähän suostuu. Kerrotaan, että punaisten aikomuksena 
on lähettää Viipuriin 10 ä 12,000 miestä.

X k:tta Gran.

2/3 saapuivat punaisen hallituksen valtuutetut Tokoi ja 
Gylling Pietarista allekirjoitettuaan siellä sopimuksen Venä
jän kanssa. Tämän mukaan luovutti Venäjä Suomelle kai
ken Suomessa olevan kiinteän omaisuutensa, linnoitukset, 
maan, y.m. Samalla luovutettiin alue pohjoispuolella vii
vaa Korvatunturi, Petsamonjoen lähteet, Muotkavuono — 
Kalastajavuono — Supuska. Suomi puolestaan luovutti 
Inon linnoitusalueen sallien sinne vapaan läpikulkuyhtey- 
den. Punainen hallitus aikoo kuitenkin ilmeisesti* saada 
koko Venäijän-karjalan, mikä ilmenee Mannerin aikaisem
mista selityksistä eräälle maalaisliiton edustajalle, joka 
saapui kansanvaltuuskuntaan erään Karjalaa tuntevan hen
kilön kutsusta, sekä sitäpaitsi eräästä Työmiehen hiljattain 
julkaisemasta Karjalan kysymystä koskevasta pääkirjoi
tuksesta, mihin on luvattu jatkoa. Tästä jatkosta ei otak
suttavasti tule mitään.

Gran.

Helsinki 4/3.
Tampereelta ilmoitetaan punaisten hyökkäävän tiistaina. 

Manner oli siellä 2/3 yllytysretkellä.
Kaapattu puhelinkeskustelu 2/3: Ismail o v, Itämerenlai- 

vaston päällikkö, puhuu Helsingistä Pietariin: Dybenko

i
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laivasto-osastoiiieen Narvan edustalla. Olen lähettänyt hä
nen avukseen 500 miestä, sillä hänellä on heikko miesvoima, 
voi tuskin pitää puoliaan. Narva saksalaisten halilussa. 
Saksa varustanut 2 rykmenttiä järjestettyjä apujoukkoja, 
jotka jo ovat saapuneet Pskoviiin. Rykmenttien numerot 
ovat 33 ja 34. Ilmahyökkäyksiä Pietaria vastaan: 3 kuol
lutta, 5 haavoittunutta. Eilen 3:n ajoissa päivällä saksa
lainen lentokone tiedusteluretkeltä Helsingin ja sen ympä
ristöjen yllä. Täällä huhutaan itsepintaisesti saksalaisten 
nousseen maihin Ahvenanmaalla. Lähetin tiedustaja-aluksia 
ottamaan asiasta selvää, mutta niiden ei onnistunut saada 
mitään varmoja tietoja.

2/ 3 saivat punaiset hankituksi Lahteen kaksi pientä tyk
kiä. 3/ 3 saapui Helsingistä Riihimäelle kulkien itäänpäin, 
otaksuttavasti Mäntyharjulle, panssariveturi ja -vaunu. 3/ 3 
klo. 6 läksi 15 vaunulastia sotilaita Riihimäeltä.

Pietarista ilmoitetaan saksalaisten etenevän Pietaria 
kohti 50, 60 km päivässä.

Väitetään, että englantilaiset, ranskalaiset ja amerika- 
laiset lähettiläät matkustavat täältä Turun kautta. Heidän 
väitetään aikovan matkustaa Englannin lipun turvissa. — 
Helsingissä annettu julistus, että n.k. mannerheimiläis-ara- 
järveläiset setelit ovat vääriä ja ettei kukaan tule niitä lu
nastamaan. 4/ 3 Helsingistä lähtenyt Vilppulaan 350 pu
naista ja 50 ryssää. Tänä iltana pitäisi lähteä panssarijunan 
N:o 1 ja junallisen punaisia. Saksalainen lentäjä Lieber- 
mann laskenut maihin Pellingissä. Osia Porvoon-Sipoon 
joukoista matkustanut Tallinnaan.

Gran.

Helsinki 5/3.
Sunnuntaina tuli noin 400 punaista Heinolasta Lahteen 

hautajais juhlallisuuksiin. He matkustivat jälleen 4/3, paitsi 
150 punaista, jotka jäivät Lahteen. Lähtiessään he ottivat 
Lahdesta mukaansa 3 pientä tykkiä. Punaiset kertovat suu
ren päähyökkäyksensä tapahtuvan 6/ 3 aamulla Sysmän 
seuduilla.

•>
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4/ 3 saapui Kouvolaan kaksi junaa täynnä punaisia matkal
la Mäntyharjun rintamalle. Junissa muutamia Kirkkonum
mella olleita punaisia sekä sitäpaitsi virolaisia. Heillä oli 
mukanaan panssarijuna,, käsittäen kaksi vaunua ja veturin. 
Veturi keskellä, vaunut edessä ja takana, panssarilevyllä 
varustettuina. Vaunut katottomia. Junissa yhteensä 850 
miestä.

Riihimäeltä seuraavaa: 4/ 3 kilo 1 yöllä läksi etelästä saa
punut juna täynnä punaisia pohjoiseen. Aamulla klo 9 meni 
11 vaunua punaisia etelästä pohjoiseen. Klo 5 i.p. etelästä- 
päin 15 vaunullista punaisia pohjoiseen 5/ 3 klo 1 yöllä 11 
vaunullista ratsuväkeä, Riihimäen punaisia, Tampereelle.

Kaapattu Tukholmaan Edenille osoitettu sähkösanoma: 
Järjestä heti, että pääsemme Ruotsiin Turun kautta tai val
koisten linjojen kautta ulkomaisten lähetystöjen mukana 
Pietarista.

Lindhagen.

4/ 3 klb 3 läksi Kouvolasta Mikkeliin päin 3 panssariju
naa k onekivä är eine en.

Kaapattu Socialdemokratenille Köpenhaminaan osoitettu 
sähkösanoma: Tänään kokoontuivat hallituksen päämies Si
rola, punakaartin päällikkö Tarkia, ruotsalainen valtuus
kunta ja minä. Kokouksen alussa sai Manner sähkösanoman 
saksalaisten maihinnoususta Ahvenanmaalla ja herätti se 
suurta hämminkiä. Manner selitti: tämä merkitsee taistelua 
elämästä ja kuolemasta. Koko suomalainen osa väestöä tulee 
nousemaan saksalaisten sekaantumista vastaan. Koetimme 
selittää, että tilanteen oli nyt katsottava muuttuneen val
koisten eduksi. Mutta sotaministeri Haapalainen ei usko
nut tätä ja selitti, että jokatapauksessa Suomen aluesuhteet 
panevat suuria esteitä vieraiden joukkojen etenemiselle. 
Manner arveli, että jos Saksa todella heittäisi painonsa 
vaakakuppiiin punaisia vastaan, olisi asia ratkaistu, ei usko
nut saksalaisten pyrkivän suoranaisesti sekaantumaan Suo
men oloihin. Kysyin, uskotko Manner sattuneen tilanteen 
vuoksi sovittelua mahdolliseksi, mutta Haapalainen kes
keytti: emme halua mitään sovitteluilta, minkävuoksi Te
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haluatte sovittelua? Vastasin verilöylyn ja taantumuksen 
välttämiseksi. Manner lisäsi, että meidän tappiomme Suo
messa ei merkitse samaa kuin taantumus, tämä voi tapah
tua ainoastaan jos taantumus on vallalla koko Europassa. 
Tunnuslauseemme kuolema tai elämä, se ei ole Suomen työ
läisille mikään korulause vaan syvintä vakavuutta. He 
tulevat taistelemaan viimeiseen mieheen. Toin esiin pu
naisten tekemät julmuudet, jotka olin saanut kuulla silmin
näkijäin todistamina. Manner ja Haapalainen myönsivät 
tapaukset tosiksi, mutta ilmoittivat, että syylliset oli pidä
tetty. Esittivät todisteita valkoisten harjoittamista jul
muuksista. Huomautin Mannerille Helsingin Isvestijan kir
joituksesta, missä avoimesti kehoitetaan punaiseen terro
riin ja sanoin, sellainen kirjoitus suvaitaan ja samalla 
kielletään porvarillisten lehtien julkaiseminen. Manner 
vastasi, niiden lakkauttaminen oli välttämätöntä vastaval
lankumouksellisten kirjoitusten estämiseksi, mitkä senlisäksi 
olivat vaarallisia porvarillisille sanomaliehtimiehille. Haapa- 
lainenkin, huomautettiin Isvestijan kirjoituksessa, on venä
läisten puolella. Kun loppuselvitys on allekirjoitettu, ei 
matruuseilla ole täällä mitään valtaa. Me riisumme heidät 
aseista. Viipurissa riisuttiin eilen aseista kuusi vaunulastia 
sotiliaita. Lähetämme joka päivä venäläisiä sotilaita Venä
jälle. Helsingissä taistelemme kovasti venäläisten sotilasten 
taholta tapahtuvia anastuksia vastaan. Kun anarkistit oli
vat vallanneet toissa päivänä kaartinkasarmin, veimme sinne 
konekivääreiltä ja pakotimme heidät jättämään aseensa. 
Tämäniltaisessa neuvottelussa valtuuskunnan ja koko komi- 
sariaatin välillä tulee pohdittavaksi päivän tilanne ja sovit- 
telukysymys.

Marius Wulff.

Vitkovski lennättää, että radiolennätanasema on avoinna 
klo 10, 13, 18, 23. Yllämainituilla kellonlyönneillä ollaan 
yhteydessä Porin, Lahden ja Riihimäen kanssa.

Kaapattu sähkösanoma: Petrograd, Smolna, Kansan
valtuuskunnan neuvokset Lenin ja Trotski: Anarkistikom-

i



munistien Helsingissä pitämän kokouksen sihteeri ilmoittaa 
Teille täten, että Suomen hallitus (punainen) ehdottomasti 
haluaa saada aikaan sodan Suomen köyhälistön ja osan 
laivastomiehistön välille, kilihoiittlaen kansanjoukkoja anar
kistien kimppuun. Anarkisteja, pidätetään ja viedään van
keuteen. Katsoen nykyiseen merkitsevään valtiolliseen ase
maan ja suureen vastuunalaisuuteen, pidättäydymme me 
anarkistit toistaiseksi avoimesta taistelusta Suomen halli
tusta vastaan, mutta vain sillä ehdolla, että te, toverit, ryh
dytte kaikkiin vallassanne oleviin toimenpiteisiin meitä 
anarkisteja vastaan suunnattujen hyökkäysten ja vainojen 
lopettamiseksi, Kokouksen sihteeri Ilja Lesmin,

N. Kustnatsov.

Eri tahoilta kerrotaan, että punaiset aikovat hyökätä 
Mannerheimin kimppuun selkäpuolelta Muurmannin radalta 
käsin.

Tampereelta vahvistetaan tieto, että punaisia on koko 
maassa 35,000, niistä Tampereen seuduilla 20,000 miestä, 
Vilppulassa 2/ 3 12,582 miestä; Ikaalisissa 2000 miestä ja 
Porin seuduilla 2000. Vilppulaan viety noin 20 tykkiä. 
Siellä on ainoastaan vähän shrapnelleja.

Kaapattu Pietariin lähetetty sähkösanoma: Ylipäällikkö 
Eremeijev—Rakja Moschajeville: Suomen hallitus anoo, 
että Kouvolan asemalle lähetettäisiin mahdollisimman pian 
1 tiedustelulentokone Sopivitsch-tyyppiä tai saksalaista 
Albatross-tyyppiä. Kiireellinen vastaus.

Ylipäällikön apulainen Svetschnikov,

Turusta ilmoitetaan, että sieltä on helmikuussa mat
kustanut sotilaslipullä 2124 sotilasta Pietariin, 693 Hel
sinkiin ja 397 muualle Suomeen. Maaliskuussa, 3:teen päi
vään mennessä, 485 Pietariin ja 112 muualle Suomeen. x/ 3 
läksi Turusta Pietariin sotilasjuna, jossa oli 1300 miestä 
ja 100 hevosta. Turussa tykkilaivat »Bobr» ja »Giljak» 
sekä moottoriveneitä. 3/ 3 aikoi Turun miliisipäällikkö riisua
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aseista sieltä lähtevät sotilaat, mutta matruusit uhkasivat 
ampua ja pääsivät pakoon. 26/ 2 Turusta poistuneista pu
naisista läksi 1100 miestä sekä joukko sotilaita ja 2 tykkiä 
Kankaanpäähän. Tampereelta vietiin samana päivänä Kan
kaanpäähän 3 tykkiä ja 3 konekivääriä, joiden käyttäjät 
olivat venäläisiä.

Gran.

Helsinki 6/ 3

Kouvolaan saapui 5/ 3 70 punaista. Vihdistä, Ryttylästä, 
Oitista ja muilta tahoilta on saapunut 1000 miestä Riihi- 
mäelle, ja kerrotaan, että viikon lopulla pitäisi saapua 
lisää 4000 miestä. Niiltä harjoitetaan siellä ja lähetetään 
sitten sinne, missä parhaiten tarvitaan.

Kaapattu Tukholmasta tullut sähkösanoma: Egede Nis
sen saapunut, Vallenius karannut Ahvenanmaalle, missä 
Kollontay ja valtuuskunta pidetettyinä. Jätetty vastalause 
Ahvenanmaan anastuksen johdosta. Tämänpäiväisessä väli- 
kysymyskeskustelussa lausui Branting, ettei Ahvenanmaan 
kysymystä ratkaista Brest-Litovskissa, vaan lopullisissa 
rauhanneuvotteluissa. Uutisia täältä: Pori joutunut viholli
sen käsiin, Trotski antanut vallankumousmääräyksen: 
toiminnanhetki käsissä, keskittäkää 15,000 punakaartilaista 
Helsinkiin ja sen ympäristölle, anastakaa valta, vangitkaa 
hallitus. — Höglund tehnyt sopimuksen, että tie annatte 
aseellista avustusta, jos vallankumous puhkee täällä.

Kirj eenvaihta j anne Usenius.

Vihdissä 7 komppaniaa punaisia, joiden ylipäällikkö on 
maisteri Jalava. Nummelassa on päällikkönä Emil Väre. 
Kerrotaan, että väestö Tervakoskella, osa työläisiäkin odot
taa valkoisten tuloa. Iittalassakin on sellaista väkeä. Siellä 
on nuorisoseurantalo punaisten päämajana. Pieftiarista 
saapunut Helsinkiin kolme vaunulastia shrapnelleja, 6 vau
nulastia karteesia, 29 konekivääriä jia 2 vaunulastia kivää
rejä. Eikö tämä sodi rauhansopimusta vastaan?



Saatujen tietojen mukaan on eräs asejuna matkalla Ar
kangeliin. Arkangelista on saapunut 10 hiihtäjää anomaan 
aseita, jotta sieltä rautatien rakennustöissä olevat 10,000 
miestä kykenisivät hyökkäämään valkoisten selkäpuolelta.

Eilen mainittu panssarijuna vei 8 konekivääriä ja 2 kpl 
4" iavettitykkiä, 2/ 3 palasi Tampereelta Riihimäelle 1000 
miestä lomalle. Tampereella vangittu 300 henkilöä, joita 
säilytetään kasarmeissa.

Gran.

Kuten näkyy, käsittelevät yllä esitetyt t:edonannot 
suurempia sotilaallisia ja valtiollisia tapahtumia punaisen 
rintaman takana. Mutta oli toinenkin sarja tiedonantoja, 
jotka suoranaisemmin koskettelivat itse sotatoimia, nimit
täin nuo laajat puhelinkeskustelujen selostukset, joiftla joka 
yö lähetettiin ylipäällikölle. Näytteeksi niiden muodosta 
voimme tähän lainata muutamia tiedonantoja maaliskuun 
9:ltä ja 10 :liä päivältä, valkoisten ensimäisiltä hyökkäys- 
päiviltä, jolloin punaisten tappio jo selvästi kuvastuu hei
dän puhelinkeskusteluistaan Tampereen—Helsingin linjalla.

Kaapatulta puhelinkeskusteluja Tampere—Helsinki 9/3.
3,45 i. p. Kiikoisiin pyydetään pikaista apua:, muuten siellä 
ollaan hukassa. Vastaus: emme voi lähettää apujoukkoja, 
meillä! on kyllä tiuhat Turusta tullutta miestä, mutta suuri 
osa niistä ei ole koskaan nähnyt kivääriä. Olemme kyllä 
koettaneet saada edes osaa heistä lähtemään, mutta he 
kieltäytyvät, eikä meillä ole kylliksi asestettua miehistöä, 
jotta voisimme heitä pakottaa. Sanovat kivääriensä olevan 
sellaisessa kunnossa,, että niiden puhdisftaimiseen menee 
koko päivä, ja monet kiväärit ovat kelvottomia.

4,45 i, p. Ruovedelle pyydetääln apua, Aholan kylässä 
on ollut taistelu. Kuhmalahdella olemme joutuneet tappi
olle pienenlaisessa taistelussa. »Ellet heti lähetä apujouk
koja, ei sinun tarvitse enää. pistääkään nenääsi tänne, 
saatkin olla siellä Helsingissä, missä kaikki muutkin toi-
7 Valk salainen toim. Helsingissä.
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mettomat, sinnehän sinun muka oli mentävä, kun tiesit, 
eitä meillä täällä oli käsissä kovat päivät j.n.e.

9,45 L p. Ylipäällikkö Salmela. Helsinki, Lähetä beta 
2000 kpl. 3" shrapnelleja. Tarvitsemme niitä tuossa tuo
kiossa, lahtarit ovat alkaneet hyökätä. He ovat alkaneet 
tunkeutua Lavialta Suodenniemelle päin ja Ikaalisten rin
tamalta etelään, Viljalan kylän luona on ollut kaksipäiväi
nen taistelu, väkemme hyökkää, useita kuolleita ja haavoit
tuneita.

10,15. Helsingistä ilmoitetaan, ettei ole niin paljon shrap- 
neileja.

10.30. Porin lähellä on tuhottu eräs kirkko, toinen palaa 
Norrmarkussa meidän tulemme sytyttämänä.

10.50. L p. Lylyssä olemme menettäneet erään kylän.
11.25. i. p. Viialasta Valkeakoskelle ilmoitetaan, että 

siellä on nähty kolme lentokonetta, jotka nyt leijailevat 
Toijalan—Viialan välillä. Siellä luullaan niitä meidän omik
semme, mutta meillähän on ainoastaan yksi!

10/3. 12,40. a. p. Kuruun pyydetään apujoukkoja heti, ja 
enemmän ampumavaroja.

2,00. a. p. Hämeenlinnasta lähetettiin tänään panssari
juna ja Helsingistä toinen. Karjalainen Lylystä: nyt alkoi 
leikki. Säästäkää' shrapnelleja, ne maksavat 1000 mk kpl. 
Meillä on vain 2000.

10,0 0. a. p. Hämeenkyrö. Valkoiset hyökkäävät vimma
tusti. Miehemme ovat uupuneet. Vastaus: teidän täytyy 
saada miehet tappelemaan. H:kyrö: koko rintamalla, Porista 
asti ovat hyökkäykset alkaneet. Ylipäällikköä ei näy.

12.25. Lp. Kasarmeille: joka mies rintamalle!
12.30. *'P* Kuhmalahdelta: lahtarit ovat alkaneet hyö' 

kätä.
1,3q i.p. Kurusta: miehet kieltäytyvät 'tappelemasta.
3.30. i.p. Kurusta: meillä on vähän väkeä ja pitkä rin

tama. Vihollinen väkevä. Joukkomme lyödyt pakoon. 50 
kuolluilla, 200 haavoittunutta ja 300 vangittu.

3.50. i. p. Kuhmoinen. Valkeasaari. Vehka järvelle läh
teneet joukot ovat hajoitetut.

6-25. i.p. Pälkäneeltä: Joukkomme hajotetut Ikaalisissa.

_______
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7,55. i, p. Kuruun ruhoillaan apua!
8 ,10. Lp. Hämeenkyröstä: huonoja uutisia. Vasemman 

siipemme on täytynyt peräytyä, oikean samoin. Venäläiset 
kieltäytyvät taistelusta.

8 ,10* *' P' Lahtarit lyöneet joukkomme Sihurin ja Sakko- 
lan kylien luona.

9,00. Lp. Oikean siiven joukot peräytyneet Länkipohjaan 
ja Vilkkilään, ylipäällikkö Karjalaisen joukot ovat Lylyssä, 
Viialan kylän eteläpuolella. Täällä liittynyt joukkoja oi
keaan siipeen Yli- ja Ala-Sankkiian luona.

i l ,30. i. p. Joukkomme hajotetut Luopioisissa.

Tässä esitetyt tiedonannot vaatinevat vielä muutaman 
sanan selitykseksi. Kuten näkyy, ovat tiedot punaisten 
joukkojen- ja soiatarpeidenkuljetuksesta rautateillä yleensä 
varsin tarkat, mikä seikka saa selityksensä siitä, että suuri 
joukko rautatieläisiä oli tiedonantojärjeston palveluksessa. 
Sinä hetkenä, jolloin sotilasjuna läksi joltakin suuremmalta 
asemalta — ja varsinkin, jos se sivuutti Venäjän rajan 
matkalla Suomeen — seurasivat sen kulkua keskeymättö- 
mät tiedonannot Helsinkiin — keskuspaikassa Helsingissä, 
saatiin tavallisesti viisikertaisesti vahvistettuina kaiikki 
ne tiedonannot, jotka koskivat mainitunlaisia kuljetuksia 
rautatiellä. — Toisen tärkeän tietojenlähteen muodostivat, 
kuten ilmoituksista selviää, siepatut puhelinkeskustelut ja 
sähkösanomat. Niinpä siepattiin esim. Riihimäellä kaikki 
ne puhelinkeskustelut, jotka tapahtuivat suoralla linjalla 
Helsinki — Pietari, erityisen kuuntelukojeen avulla, joka 
oli kiinnitetty lennätiinpäällikön yksityiseen kirjoituspöy
tään, samoin kuunneltiin lukuisia keskusteluja Tampereelta 
eri paikkoihin punaisten rintamalla. Kaapatut sähkösanomat 
taas muodostavat eri lukunsa. Itse sitä koskaan aavista
matta, olivat punaiset varsinaisen sähkösanoma,sensuurin 
alaisina, ja tämä oli huomattavan paljon tehoisampi kuin
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heidän omansa. Kaikki tärkeämmät sähkösanomat, jotka 
he lähettivät rintamille tai Pietariin, joutuivat Helsingissä 
valkoisen sensuurin alaisiksi ja heitettiin ne säälimättä 
paperikoriin, jos ne havaittiin loukkaaviksi. Herrat Aalto
nen ja Svetschnikov lienevät kyllä monasti esim. hämmäs- 
telleet sitä täydellistä äänettömyyttä, millä Pietari vastasi 
heidän kiihkeisiin vuoritykistö ja ammustiiauksiinsa. Kirk
konummen taistelua varten. Sähkösanoma oli lähetetty, 
siitä ei ollut epäilystä — punainen komissaarius lennäiin- 
laitoksella voi helposti päästä vakuutetuksi, että niin oli 
asia, tutkimalla lähtevien sähkösanomani päiväkirjaa Ien- 
nätinasemalla Kasarmitorin varrella. Tilaukset löytyivät 
sielltiä aivan oikein nakutettuina ja luetteloituina; mutta sen
sijaan, ei komissaarius tiennyt, että hähetettäessä oli: apa
raatin virta ollut katkaistuna.

Mitä tulee lopuksi valtiollisiin uutisiin, jotka täyttävät 
huomattavan osan pohjoiseen päin lähetetyistä tiedonan
noista, ovat ne peräisin monista eri lähteistä. Ylipäänsä voi
daan sanoa, että tiedonanto järjestö oli koko ajan jokseen
kin hyvin selvillä siitä, mitä tapahtui vihollisen leirissä. 
Huolimatta kaikesta yhteiskunnallisesta paatoksesta, eivät 
punaiset suinkaan olleet vailla yksityistaloudellista vaistoa, 
ja melkein uskomatonta lähenteli se lahj omis järjestelmä, 
mikä heidän leirissään rehotti. Sekä punaisessa pääesikun
nassa että Helsingin paikallisessa esikunnassa oli uutteroita 
tiedottajia — mutta emme halua viipyä tässä aineessa. 
Toinen tiedotta j a luokka, aivan toisenlaatuinen, vaatii sitä
vastoin tässä yhteydessä kunnioittavan mainitsemisen. 
Maallamme ei yleensä ole mitään syytä kehua venäläistä 
upseeristoa, ja olosuhteet tullevat aina tekemään sen varsin 
epäiltäväksi Suomen ystäväksi- Mutta emme koskaan saa 
unohtaa, että se kuitenkin suurimpana hädänhetkerämme
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on toiminut sangen huomattavasti eduksemme. Samoin 
kuin suojeluskuntia järjestettäessä, niin ovat venäläiset up
seerit tälläkin alalla uhkaavassa hengenvaarassa tehneet 
valkoisille sangen merkitseviä palveluksia. Aivan varmaa 
on, että tiedonanto järjestö ei koskaan olisi ilman heitä 
voinut lähettää niin tarkkoja ilmoituksia siitä, mitä eri 
tahoilla punaisissa esikunnissa tapahtui, tai niin hyvissä 
ajoin paljastaa korkeimman punaisen johdon sotaretki- 
suunnitelmla.

* * *

Maaliskuun alkuun saakka toimi Mariankadun ja Seinä
joen välinen yhteys häiritsemättä. Mutta maaliskuun 10 :n 
päivän tienoilla alkoi linja »töksähdellä» ja eräät merkit 
viittasivat) siihen, että loppu oli lähellä. 12 p. maaliskuuta 
tapahtui räjähdys. Punainen lennätinkomissaarius Porissa 
oli alkanut epäillä, oliko kaikki niinkuin olla piti, ja huusi 
eräänä yönä kokeiksi »Waasaa». Vaikka huutoa ei seuran
nutkaan määrätty tunnussana, vastattiin Waasasta kuiten
kin, ja ilmitulo oli selvä. Porin punakaarti hätyytettiin heti 
paikalle. Lennätinasema piiritettiin ja kaapattiin pohjoinen 
johto. Tälläkin kertaa pääsivät syylliset jälkilaskuista, he ta 
kun ei koskaan keksitty, mutta suoranainen yhteys Manner
heimin kanssa oli ja pysyi katkaistuna.

Tiedonanto toiminna 11 e kokonaisuudessaan olisi Porin on
nettomuus antanut vaikeimman iskun, jos se biisi tullut ai
van odottamatta. Mutta niin ei käynyt. Insinööri Osolin oli 
jo kauan aikaa ollut valmistunut siihen, eitlä Porin linja jo
nakin päivänä keksittäisiin, ja oli senvuoksi hyvissä ajoin 
ryhtynyt toimenpiteisi u aivan uuden yhteyden luomiseksi 
itsensä ja pohjoisessa olevien valkoisten välille, mahdollis-
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ten tarpeiden varalta. Suunnitelma, jonka hän tämän yhtey
dessä oli tehnyt, oli kieltämättä melkoisen rohkea. Hyökä
tessään Itämeren maakuntiin olivat saksalaiset tähän aikaan 
jo ehtineet jokseenkin lähelle Tallinnaa, ja saattoi olla 
vain päivien kysymys, milloin tämäkin kaupunki miehitet
täisiin. Nyt aikoi insinööri Osolin saada haltuunsa jonkun 
Tallinan kaabeleista ja heti saksalaisten hyökättyä Tallin
naan koettaa päästä lennäitinyhteyteen heidän kanssaan, 
Libaun langattoman lähetysaseman välityksellä voitaisiin 
sitten varmaan aikaansaada yhteys Vaasaan.

Hyvissä ajoin lähetti O, sekä Tukholman että Vaasan 
kautta sanan Saksan armeijan johdolle, että tämä, heti Tal
linnaan saavuttuaan panettaisi kuntoon kaabelin nro 254, 
jonka päätekohta Helsingissä olisi silloin valkoisten kä
sissä. Keskustelut toimitettaisiin/ tavallisella Morse- tai 
Hughesaparaatilla ja tiedonantoja edeltäisi tunnussana, jo
ka myöskin ilmaistiin. Tähän saakka oli kaikki kunnossa, 
mutta vaikein oli jäljellä, nim. saada todellakin haltuunsa 
ilmoitettu Tallinnan kaabeli. Tästä hetkestä alkaen määrät-
tiinkin jännittävän näytelmän tapahtumapaikaksi Kaivo
puisto, se kohta, missä Tallinnan kaabeli nro 254 johtaa 
eräästä lennätinpylväästä veteen. Insinööri Osolinin ensi- 
mäisenä huolena oli hankkia läheisyydestä uudeksi asemak
si sopiva huoneusto. Useita huoneustoja Itäisessä Kaivo
puistossa tarkastettiin mutta hyljättiin erilaisista syistä, 
kunnes lopuksi tavattiin ihanteellinen huoneusto huvilassa 
nro * * * .  Erään eri sisään käytävällä varustetun huoneen yh
teydessä, jossa talon poika piti asuntoa, oli tavattoman suu
ri vaatesäiliö, ja tämä sovitettiin heti uuteen tarkoituspe
rään. Mitä syvimmässä salaisuudessa aloitettiin työ. Sisä
puolelle, lähelle ovea, asetettiin hyllyillä varustettu valesei- 
nä, joka saattoi uteliaan vieraan siihen harhaluuloon, että
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hän katseli tavalliseen ahtaaseen vaatesäiliöön: ainoastaan 
mitä tarkin tutkimus saattoi paljastaa alimman hyllyn alta 
pienen luukun, jonka kautta päästen »Olssonin» pyhäkköön. 
Tämä sensijaan näytti sitä enemmän epäluuloa herättäväl
tä. S :ellä oli käytetty kaikki tila, viimeistä tuumaa myöten: 
kaksi sähkölennätinaparaattia, telefconiaparaatti, johtolan- 
karullia, taskulampun pattereita, voltamètrejä, eristysmit- 
tareita, kemiallisia nesteitä, pihtejä, ruuvimeesseleitä, ja po
ria y.m, y.m., lyhyesti sanoen, siellä tapasi täydellisen va
raston kaikkea, minkä täytyi rehellisen punakaarti]aitssil
mäparin katselemana sisältyä käsitteeseen: luvaton ja vas
tavallankumouksellinen. Tässä piilosopessa työskentelivät 

. nyt insinööri O solin sekä herrat Tanskanen ja Montin kuu
meisella innolla vuorokauden toisensa jälkeen voidakseen 
pitää saksalaisille antamansa rohkean lupauksen. Keskellä 
aherrusta sattui äkkiä Porin tapaus ja lisäsi vauhtia. Koko 
tiedonanto järjestön toiveet kohdistuivat nyt Kaivopuiston 
»luolaan» ja siihen mitä sieltä lähtisi. Oli kiiruhdettava.

Ja  Porin onnettomuuden jälkeisenä päivänä ryhdyttiin 
ratkaisevaan yritykseen sellaisella kylmäverisyy della ja jul- 
keudella, mikä lähenteli kerrassaan uskomatonta. Keskellä 
kirkasta päivää menivät herrat Tanskanen ja Olsson, — 
edellinen venäläiseen sähköttä jän virkapukuun puettuna — 
mukanaan saksikengät, työkaluja, johtoja ja juotelamppu, 
Kaivopuistoon, siihen kohtaan, missä Tallinnan kaabeli oli 
kiinnitetty maahan. Ja  täälläkös nyt alkoi kuusituntinen työ 
korkealla sähkölennätinpylväässä joutilaana vetelehtivän 
yleisön ja pahaa-aavistamatta ohimarssivien punakaarti! ai s- 
patrullien nenän edessä. Kaabeli kaapattiin ja sen molem
mista päistä johdettiin näkymättömiä lankoja maahan ja 
edelleen maan alitse »luolaan» n:o * * * .  Jo  samara diana 
voitiin toisen kaabelin pään avulla keskustella Kasarminto-

■ I______



rilla olevan pääaseman kanssa, ja toisaalla voitiin aikaa ko
keet ja pyrkiä saksalaisten yhteyteen Tallinnaan.

Näin pitkälle oli kaikki käynyt hyvin, mutta jo seuraa
vana päivänä sattui tapaus, josta olisi vomut olla kohtalok- } 
kaita seurauksia. Päälennätinaisemaila oli saksalaisien Tal
linnaan tulosta asti suurella mielenkiinnolla tarkattu Tal
linnan yhteyttä suurella kaabelitaululla; lennätnvirkailijat 
olivat ottaneet tavakseen urheilla silloin tällöin pistämällä 
yhdistyspuikon Tallinnan reikään saadakseen muika nähdä, 
kuten leikillä sanottiin, »vas tais ivatko saksalaiset.» Mitään 
positiivista reaktiota ei kuitenkaan koskaan oltu saatu ai
kaan, ja virtamittari oli pysyvästi osoittanut syrjävuotoa 
kaabelissa. Mutta Kaivopuistossa suoritetun onnellisen 
tempun jälkeen tapahtui jotakin. Herrat Moniin ja Osolin S 
isuivat luolassaan, jonka herra Tanskanen oli pääkontto
rissa yhdistänyt Poriin, ja olivat paraillaan vilkkaassa suo
menkielisessä keskustelussa tämän paikan kanssa. Herra 
Tanskasen tehtäväksi oli jäänyt vartioida sillä välin kaa- 
beliitaulua, mutta syystä tai toisesta hän oli poistunut pai
kaltaan. Eräs nuoremmista lennätinvirkailij öistä sattuu kul
kemaan taulun ohi ja pistää, toistaen vanhan leikin, yhdis
tyspuikon Tallinnan reikään. Seuraavassa silmänräpäyk
sessä kaikuu sali hänen hämmästyneestä huudostaan: »Tal
linnasta vastataan!» ja koko henkilökunta parveutuu heti 
hengettömiin jännittyneenä aparaatin ympärille, joka to
siaan osoittaa keskustelun olevan paraillaan käynnisä. Mut
ta tällä hetkellä olivat herrat M. ja O. »luolassa» jo ehtineet 
saada hälyytryksen. Äkillinen muutos virran voimakkuu
dessa ja takominen aparaatissa osoittivat, että jotakin oli 
hullusti ja että keskustelua jossakin kuunneltiin. Silmän
räpäyksessä ymmärsivät molemmat, mitä oli tapahtunut, ja 
kaikki tapahtuman mahdolliset seuraukset olivat selvinä

el
in



heidän edessään: suomenkielisen keskustelun ilmitulo Tali- 
linnan kaabelilla, suunnaton huomio, mitä asia herättäisi, 
sen seurauksena tutkiminen, etsiskely ilmajohtoja myöten 
Kaivopuistoon, siitä välttämättömänä seurauksena viimei
sessä lennätinpylväässä toimitetun tempun ilmitulo — ja 
vihdoin niiden mukavien jälkien seuraaminen, joita osoitti
»luolaan» johtava Ariadne säie ........ Tulevaisuus ei ollut
miellyttävä, mutta vielä oli tilanne mahdollisesti pelastetta
vissa, Ehkäpä ei pääasemalla oltu ehditty paljoakaan kä
sittää Riihimäen keskustelusta. Silmänräpäyksessä oli mo
lemmilla suunnitelmansa valmiina. Herra Montin asettui 
aparaatin ääreen, herra Osolin saneli, ja keskustelu kaabe- 
lilla jatkui kuin ei mitään olisi tapahtunut:

Wenn der Hauptmann nach Libau kommt, führt ihn so
fort nach Etappe 154 dann gehtis morgen los nach Osten um 
den Plan auszuführen, . . .  Wer da? Ist Regulus in Libau 
da? ,. Hier Major Blix Reval. . .  Wer da?!! Wer da?! ! !

Epäröiden tuli vastaus Kasarmintorilta:
»Nicht Libau hier. Hier Helsingfors.»
Juoni oli onnistunut. Pääkonttorissa, missä henkilökunta 

yhä jatkuvasti seisoi kuin lumottuna heilahtelevan osoit
tajan ympärillä, luultiin täydellä todella oltavan tekemi
sissä harhaanosuneen saksalaisen tiedonannon kanssa, joka 
oli kuin kaiku suuresta, kaukaisesta maailmasta, mistä 
niin kauan oltiin oltu eristettyinä. Tuntien aivan varmaan 
vilpitöntä surua lukivat kunnon lennätinvirkailijat tuon 
miellettömän, harhaanyhd'stetyn majuri Blixin jäähyväis- 
tervehdyksen: »Geh zum Teufel! Geh zum Teufel!! Geh zum 
Teufel!!!» — ja näkivät virtamittarista Tallinnan kaabelissa 
syrjävuodon.

Joutuisi liian pitkälle, jos tässä tahtois5 kuvata kaikkia 
niitä seikkailuja ja välikohtauksia, joita tämän lisäksi liit
tyy Kaivopuiston »luolan» historiaan. Riittäköön, kun sano
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taan, että aluksi yritettiin yhtä onnettomina päästä saksa
laisten yhteyteen kuin pääasemalla ponnisteltiin tuon jul
mistuneen majuri Blixin jälleenl öyt ämiseksi, ja että yhteys 
saavutettiin vasta, kun insinööri Osolinin itsensä erinomai
sen seikkailurikkaan retken jälkeen oli onnistunut Suur- 
saaren kautta päästä Tallinnaan. Tällä väliajalla täytyi 
kaikki tiedonanto järjestön sähkösanomat lähettää Ruotsin 
kautta, salakirjoituksena ja — hirveätä sanoa — muka 
»Lindhagenfn» ja »Sirolan» allekirjoittamina, sitten näet 
saatiin sivuutetuksi Uudenkaupungin punainen sensuuri! 
Kun insinööri Osolin oli saapunut Tallinnaan ja lennätin- 
jofato saatu selväksi, lähetettiin kuitenkin kaikki tiedon
annot Kaivopuiston kautta* ja aina Helsingin vapautus- 
päivään saakka oli tiedonantojärjestellä tilaisuus lähettää 
tätä tietä sekä saksalaisille että pohjoiseen päämajaan ar
vokkaita ilmoituksia.

* * *

Eräs tiedonantotoiminnan haara punaisessa Suomessa 
ansainnee vielä erikoisen mainitsemisen, koska se osittain 
kosketteli muita kuin ylläkuvatutta aloja ja palveli toista 
tarkoitusperää kuin mitä suurella järjestöllä oli. Tähtääm
me siihen tiedonanto toimintaan, jota harjoitettiin Helsin
gissä ja joka lähinnä hyödytti vastamuodostettua paikal
lista suojeluskunta järjestöä.

Helsingin valkokaartihan oli, kuten tunnettua, perustettu 
sille edellytykselle, että ellei ulkoista apua maalle saataisi, 
koettaisivat myöskin EteläuSuomen valkoiset suorittaa to
dellisen osuutensa sodassa ja äkillisellä ryntäyksellä hel
pottaa pohjoisessa taistelevan armeijan työtä. Että sellai
sessa taistelussa Helsingillä, itse punaisen vallan ydin-
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kohdalla, olisi erinomainen merkitys, oli kaikille selvänä, 
ja senpävuoksi kohdistettuakin suurimmat ponnistukset 
siihen, että saataisiin pääkaupungin vastamuodostettu val
koinen joukko mahdollisimman voimakkaaksi ja hyvin- 
asestetuksi. Mutta jotta mahdollinen äkkirynnäkkö Hel
singissä onnistuisi, ei ollut kylliksi se, että oma joukko oli 
voimakas ja taisteluvalmis, oli myöskin välttämätöntä, että 
koko ajan oltiin perinpohjin selvillä vihollisen miesvoi- 

\  masta ja sen sijoituksesta kaupungissa, hänen varoistaan,
I } puolustuslaitoksistaan ja heikkouksistaan, Jo  helmikuun 

puolivälissä perustettiin senvuoksi valkoisten toim intä oh
jelmaa järjestettäessä erikoinen ilmoitusosasto, jonka teh
täväksi uskottiin koko tämä puoli valkoisten työssä.

Osaston ensi tehtäväksi tuli hankkia tarkkoja ja sään
nöllisiä numeroita punaisten miesvoimasta ja sen sijoituk
sesta kaupunkiin ja sen ympäristöihin sekä joukkojen siir
tämisistä. Tehtävä ei ollut aivan helppo, punaisten sotilas- 
järjestelmän täydellisen säännöttömyyden perusteella — 
komppaniain miesluku vaihteli kovin, ja mitään suurempia 
sotilasyhtymiä ei yleensä ollut olemassakaan. Senvuoksi ei 
voitu tyytyä tietämään vain, mitä punaisia joukkueita kul
loinkin oli kaupungissa, punainen miesvoima oli päivä päi
vältä laskettava, mies mieheltä, jos mieli saavuttaa liki
mainkaan luotettavaa tulosta. Tätä menetelmää lähinnä 
käy tattiinkin. Vahdinvaihdoissa julkisilla paikoilla pidettiin 
huolellisesti silmällä vaihtomiehistön lukumäärää, tehtiin 
päivittäisiä laskelmia harjoitusjoukkojen sijoittelusta eri 
kasarmeihin, joukkojen kuljetusta kaupunkiin ja kaupun
gista pois valvottiin mitä tarkimmin ja katuvartiot tarkas
tettiin vähintäin kerran viikossa. Näistä tiedoista, joita näin 
oli saatu, voitein muutamilla yksinkertaisilla matemaatti
silla tempuilla saada selville punaisten kaupungissa olevan
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miesvoiman täsmällinen lukumäärä kunakin hetkenä, ja 
tämä luku voitiin sittemmin tarkistaa punaisten paikalllis- 
esikunnasta saatujen henkilökohtaisten ilmoitusten, siepat
tujen puhelinkeskustelujen sekä venäläisen esikunnan il
moitusten avulla.

Tämä oli yksi puoli paikallisen tiedonanto-osaston toi
minnassa, mutta ei ainoa. Yksi tärkeimpiä seikkoja Hel
singin mahdollisessa valtauksessa oli tietysti, että heti 
voitaisiin saada käsiin punaisen liikkeen kaikki johtomiehet, i 
mutta tämä ei ollut ajateltavissakaan, niinkauan kuin puut- \ 
tui tarkkoja henkilökohtaisia tietoja heistä. Punainen val
tahan oli, kuten tunnettua, merkillinen varsin pitkälle mene
västä nimettömyys!ärjesielmästä, jota noudatettiin johto- 
henkilöiden taholla, varsinkin sotilasalalla. Yhdeksi tie
donanto-osaston tärkeimmistä tehtävistä tuli sen vuoksi 
jossakin määrin kohottaa tätä nimettömyyden huntua, ja 
tämän tehtävän suorittamisessa nähtiin paljon vaivaa. Tär
keäksi tietolähteeksi tässä suhteessa tuli punainen sanoma
lehdistö. Jok ainoasta siellä esiintyvästä nimestä pidettiin 
tarkasti kirjaa, vastaavat osoitteet etsittiin käytettävissä 
olevista hakemistoista ja tarkistettiin urkkijalähettien avul
la. Toisia nimiä saatiin suoranaisten ilmoitusten ja ilmi
antojen avulla, joita tehtiin sekä valkoisten että punaisten 
taholta, palkattujen vakoilijoiden avulla punaisten leiristä, 
samoin eri esikuntien kanssa kosketuksissa olevien venä
läisten upseerien avulla, ja vihdoin tekemällä suoranaisia 
havainnotta. Tiedonanto-osasto otti nimittäin päättävän 
askeleen asettaakseen punaiset näiden omassa kaupungissa 
suoranaisen valvonnan alaisiksi. Kolmen eri vakoilu jär
jestön avuilla, jotka olivat kokoonpannut suurimmaksi 
osaksi partiopojista ja käsittivät noin 150 toimivaa jäsentä, 
pidettiin alituisesti silmällä kaikkia punaisten päämajoja,
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ja jok’ainoaa niistä poistuvaa henkilöä, jonka ulkomuoto 
näytti jossain määrin huomattavalta, seurattiin, kunnes 
hänen nimensä ja osoitteensa oli saatu selville. Tällä tavoin 
kerättiin vähitellen runsas nimi- ja osoiteainehisto, joka 
olisi ollut verrattoman arvokas Helsingin valtauksessa ja 
joka toisiasiallisesti! osoittautui kaupungin vapautuksen 
jälkeen varsin arvokkaaksi apukeinoksi kaupungin rauhoit
tamisessa ja kapin an johtajia ets iskettäessä.

Paljon olisi vielä lisättävä paikallisen tiedonanto-osaston 
ja sen alaisina työskentelevien erilaisten järjestöjen toimin
nasta, mutta aine on liian llaaja eikä se kenties myöskään 
tarjoa riittävästi jännittävää mielenkiintoa, suuren yleisön 
maulle. Eihän tämä työ sitäpaitsi, enempää kuin mikään 
muukaan punaisena aikana Helsingissä harjoitettu järjestö
työ, päässyt koskaan käytännössä toteutumaan, niinkuin 
alun pitäen oli aiottu. — Tämän seikan syitä ei kannata 
tässä enää mainita, näiden rivien tarkoituksena on aino
astaan ollut osoittaa, että valkoiset punaisessa Suomessa 
tekivät tiedonanto-toiminnan alallakin suurta ja uhrautuvaa 
työtä. Olosuhteet pakottivat nyt kerta karkki a an Etelä-Suo
men nuorison suorittamaan osuutensa hiljaisuudessa — 
muitta, kuten tunnettua, eivät siten saadut tulokset aina 
ole pienimpiä.









— Kaksi kertaa eläessäni olen itkenyt harmista, että olen 
tyttö, on erään hyvän ystäväni tapana sanoa, ensikerran 
kaksitoistavuotiaana, kun en voinut kiivetä veljeni kanssa 
kirsikkapuuhun, toisen kerran, kun nuorukaiset läksivät 
Saksaan, enkä minä ollut yksi heistä.

Ensiimäisessä katkerassa tilaisuudessa lienee hän saanut 
kantaa- tuskansa yksinään, mutta tuohon toiseen kyynel- 
virtaan sulatettiin tunteita, jotka elävöittivät useita meistä 
naisylioppilaiista, kun miestoverimme, toinen toisensa jäl
keen, hävisivät, ja meille vähitellen selviisi, minne matka 
piti. Ei niin, että meihin olisi suorastaan tarttunut miekan- 
hiomishalu, mutta ituo masentava tietoisuus, ettei ollut 
mitään vastaavaa tapaa, millä me olisimme uhrimme kan
taneet, sai aikaan sen, että kauniimpiin tunteisiin, joita 
heidän toimintansa meissä herätti, liittyi myöskin kateutta.

Olisi kuitenkin ollut liikaa, jos meidän olisi pitänyt täy
sin toimettomina suhtautua asiaan vuosien vieriessä etanan- 
käyntiään. Vähitellen ilmenikin useita tilaisuuksia, joiden 
avulla pääsimme osallisiksi toimintaan, joskin vain 
pienoisella alalla siitä, mitä aluksi uskalsimme toivoa. Jo 
keväällä 1915 muodosti kahdeksan, kymmenen tyttöä, jotka 
olivat aavistaneet toistensa olevan tietoisia salaisuudesta, 
salaliiton, ja jossain määrin milloin kasvaen milloin vä
heten pysyi tämä uskollisesti koossa sekä ilossa että su
russa, jättääkseen vasta viime keväänä politiikan hylly
vän maaperän. Rinnan meidän »tyttöjen» kanssa ja pää-
S Valk. salainen toim. Helsingissä.
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asiallisesti samoin keinoin, työskenteli eräs ryhmä »rouvia», 
useimmat noita muinoisia kokeneita kagaaleja. Kun oli 
tarpeen panna suurempi koneisto käyntiin, kuten esim, 
keräyksissä, värvättiin uusia voimia naisylioppilaiden tai 
muiden oikeauskoisten keskuudesta, helpoimmin niitä löy
dettiin niiden nuorukaisten sisarten ja morsiiamien jou
kosta, jotka olivat lähteneet kauaksi merten taa.

Ensimäisenä ilmeni aktiivisuutemme siinä, että suori
timme samariittikurssin, ollaksemme valmiit lähtemään 
kentälle, kun soturit muutaman viikon perästä palaisivat 
kotimaahan. Mutta voi, pitkiksi kävivät ne viikot, ja me 
ehdimme suorittaa monia erilaisia kursseja, ennenkuin 
aika oli täytetty. Toinen lähestyvän sodan enne oli, että 
siihen saakka jokseenkin tuntematon sukankudin joutui 
taas käsiin, eikä liene liian rohkeata väittää, että uusi sak
salaisten hyökkäys itäisellä rintamalla tavallisesti kuvastui 
pienenä syrjäheijastuksena tämän toiminta-alan lisään
tyneessä vilkkaudessa. Syksyllä 1915 lasketuinkin ensi pe
rustus tulevan sotajoukon varustamiseksi • sukilla, alus
vaatteilla ja sidetarpeilla.

Tällävälin saimme pian kokea sen ilon, että herrat akti
vistit käyttivät toimintaamme. En unohda, kuinka hartaina 
ja jännittyneinä ryhdyimme ensi tehtäväämme, niin alussa 
voivat tunneaislimme vielä reageerata täysin voimin, mutta 
asiahan koskikin sellaista, mitä siihen saakka oli pidetty 
vallankumouksellisen mystiikan ruumistumisena, nimit
täin salapainoa. Pimeän syysillan toisensa jälkeen vietimme 
johtajamme luona monistaen noita kallisarvoisia silkki- 
papereita, jotka myöhemmin illalla nouti eräs nuorukainen, 
jonka nimeä me, yksinkertaiset työläiset, tuskin uskalsimme 
aavistaa ja jonka kasvoihin vielä vähemmän saimme kat
soa. Tätä tehtävää seurasi muita erilaisia. Muutamat meistä
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kehittyivät harjaantuneiksi pikaläheteiksi, jotka usein vie
railivat Pohjanmaan rannikkokaupungeissa. Toiset toimi
vat juoksultyttöinä kaupungissa, he olivat yhdistävinä nive
linä maailman ja epäluulonallaisten yksilöiden välillä, jotka 
eivät voineet näyttäytyä toisten seurassa, ja heidän surulli
nen velvollisuutensa oli kuljettaa joskus mustaa jobinpos- 
tia: uusista vangitsemisista, kotitarkastuksista, etsiskelyistä. 
Mutta suotakoon anteeksi,jos näiden lähettien mielissä tra- 
gillisuutta välistä lievensi ilon murunen siitä, että saivat 
olla osallisina oikeissa valtiollisissa yrityksissä.

Mikä siitä vastoin oli vailla kaikkea runoudenhohdetta, 
mutta mikä säännöllisesti uusiutui kategorisen imperatiivin 
voimalla, oli rahankeräys. Ehkäpä se joka tapauksessa 
tuotti suurimman tyydytyksen senvuoksi, että siihen oli 
suurin vastenmielisyys, ja olihan aina lohdutuksena se, 
että sai tilaisuuden kehittää itsessään jonkunlaista rohke
utta, s.o. siiloin kun oli soitettava kelloa enemmän tai vä
hemmän varakkaiden sukulaisten tai tuttavien eteisen- 
ovella.

Mutta paitsi sitä, että saimme »toimintatarpeemme» 
tyydytetyksi, saimme noina mustina vuosina pimeyden 
töissä harjaannusta, mikä oli tuleva meille verrattoman ar
voiseksi punaisena talvena, kun purkaus vihdoinkin tapah
tui. Aloimme jo olla toinen toistamme taitavampia koh
taamaan ymmärtäväisesti ja tyynesti vastoinkäymisten pit
kää sarjaa ja opimme ottajinaan laskelmiimme, ettei tulos 
aina ole yhtä kuin kehittyneen työtarmon summa. Käytän
nöllisistä syistä koetimme haihduttaa synnynnäisen ujou
temme ahdistaa muita, nimenomaan aivan vieraita henki
löitä, vaivata heitä tehtävillä, kerjätä heiltä rahaa j.n.e. Ja  
vihdoin oli meillä tänä aikana ainutlaatuinen tilaisuus ke
hittyä kultaisessa vaikenemisen taidossa.

r
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Tuli sitten syksy 1917. Tilanne oli nyt muuttunut. Suo
jeluskunnat ja niiden muodostaminen olivat: herättäneet ih
miset unesta ja aktivismista alkoi tulla yhteismaa, jota yhä 
useammat polkivat. Yhdistyksemme laajeni ja vakintui- 
kin tavallaan, kun muodostettiin valtuuskunta, johon kuu
luivat kaikkien osakuntien ja Teknillisen Korkeakoulun 
edutajat. Tällä tavoin toivoimme parhaiten saavamme kä
siimme työhaluisia tovereita erilaisista piireistä, ja myö
hemmin osoittautuikin tämä järjestelmä hyvin käytännölli
seksi. Kysyimme nöyrästi viranomaisilta, voisimmeko jolla
kin tavoin asiaa hyödyttää, ja saiimmekin lupauksen, että 
vastaisuudessa saisimme runsaasti työtä. Tätä odotellessa 
käytettiin aika enemmän tai vähemmän arvoisiin samariitti- 
kursseihn.

Vihdoinkin, joulukuun ensi päivinä muistaakseni, herro
jen alkoi käydä meitä sääliksi, ja meiltä vaadittiin voimia. 
Varustukset olivat edistyneet niin pitkälle, että joukko- 
osastojen vaateparsien tilaus oli astunut päiväjärjestyk
seen, ja tämä tehtävä jätettiin nyt osittain naisten käsiin. 
Pari rouvaa otti huostaansa alusvaatteiden hankkimisen, pa
ri taas ampumakintaiden, kaulaliinojen j.s.s. hankkimisen, ja 
pian surisivat! ompelukoneet sekä työttömien että muiden 
uutterain ompelijain luona. Toiset taas ottivat hoitaakseen 
suunnattomia villalankavarasitoja, ja lankaa alkoi nyt tul
via yli kaupungin virratakseen sitten muutamia viikkoja 
myöhemmin takaisin sukkien, rann:kkaiden tai muodin vii
meisten luomien, polvisuojustimien muodossa. Maaseutu- 
kaupunkeihin lähetettiin määräys, että sielläkin heti ryhdyt
täisin samalliaisiin toimenpiteisiin. Kaiken piti olla val
miina tammikuun kuluessa.

Mutta paitsi tätä työtä saimme me tytöt jokseenkin sa
maan aikaan vielä toisenkin askartelun, joka sitten valtasi

\V  ' V
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suurimman osan aikaamme. Otimme nimittäin samalta ta
holta vastaan tilauksen, joka käsitti kaksikymmentä tu
hatta jodipulloa, jotka oli aiottu valkokaartilaisten hen
kilökohtaiseksi varustukseksi. Kaksikymmentätuhatta jodi- 
pulloa! Luku tuntui meistä ensin luvalla sanoen hieman 
huimaavalta, mutta kun se heti aleni kuuteeniioistatuhan- 
teen, syystä että oli mahdotonta saada useampia pulloja, 
emme epäröineet ryhtyä toimeen. Olimme kaikki enemmän 
tai vähemmän humanisteja väriltämme, emmekä tunteneet 
jodia ja sen ominaisuuksia, senvuoksi emme voineet aavis
taa, että tästä »joditehtaasta» koituisi surunlapsemme — 
mutta ehkäpä juuri senvuoksi rakkaimpamme,

Aitaksi aiheutti meille aika lailla päänvaivaa laborato
rioksi sopivan huoneuston hankkiminen. Joku luuli kuul
leensa, että jodista leviää melkoisen väkevä tuoksu, em
mekä senvuoksi tahtoneet vahingoittaa kenenkään yksityi
sen aluetta. Kaupungin huonepula, josta paljon oli kirjoi
tettu, tuli nyt äkkiä meille kouraantuntuvaksi tosiasiaksi 
ja kaikki etsiminen näytti turhalta. Mutta lopuksi saimme 
ystävällisten ihmisten välityksellä käytettäväksemme kel
larihuoneen eräässä kaupungin hallintorakennuksessa ja 
eräänä iltana joulun alla hapuilimme sinne labyrinittimaisia 
sokkelokäytäviä pitkin alkaaksemme työmme. Tehtaantyt
töjä oli vain neljä, useampia ei olisi mahtunut; kääntymään 
ahtaassa hökkelissä, ja siellä vihki eräs ammattitaitoinen 
nainen meidät tämän taidon salaisuuteen. Menettelytapa 
ei ollutkaan niin aivan yksinkertainen, sen huomasimme 
pian. Päivää ennen olimme jo hienontaneet jodikristallia 
ja sekottaneet sen puhtaaseen sp riihin, kymmenen litran 
pulloon, ja nyt oli vain kaadettava valmis liuos pieniin 20 
g:n pulloihin. Ensin tyhjensimme tuon vaikeasti käsiteltä
vän suuren pullon tavallisiin pulloihin ja niistä sitten pie-
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niin, noudattaen miltä suurinta varovaisuutta. Siinä olivat 
nimittäin pöydät, lattiat, vaatteet y.m. alituisessa hengen
vaarassa, sillä pian saimme kokea, että jodin vaikutus oli 
miltei ikuisesti hävittämätön. Lasi- tai kumitulppia, joilla 
jodipullot tavallisesti ovat varustetut, nesteen haihtumisen 
estämiseksi, emme tietysti saaneet hankituksi tälläisenä 
aikana, vaan täytyi meidän tyytyä tavallisiin korkkeihin ja 
kastaa ne lämmitettyyn parafiiniliuokseen, joka heti ko
vettui suo jääväksi kalvoksi niiden ympärille. Kun tämä oli 
tehty, varustettiin pullot kaikkien taiteen sääntöjen mu
kaan paperilla tuilla. Ohjelman viimeisenä numerona oli 
pullojen kääriminen paperiin, jotta saataisiin jodi suoja
tuksi sitä vahingoittavalta päivän valiolta — tummia pullo
jakaan emme olleet voineet saada riittävää määrää. Ja  
tämä meidän oli tehtävä 16,000 kertaa! Tunnelma laskeu
tui huomattavasti, ja kun vihdoin poistuimme paikalta, ei
vät silmämme voineet huomata enempää kuin kaksisataa 
valmista pulloa.

Seuraavana päivänä teimme aamupäivävalaistuksessa 
eräitä laskelmia, ja niiden tuloksena oli, että voimme toivoa 
selviytyvämme tilauksesta noin juhannuksen tienoilla. 
Joka eläisi, se näkisi! Niin, kuka eläisi, siinäpä juuri pulma 
olikin. Emme olleet monta minuuttia olleet tekemisissä jo
din kanssa, ennenkuin tunsimme kamalaa kirvelyä nenässä 
ja kurkussa, silmät) olivat alkaneet kyyneltyä, kotiin tul
tuamme olimme kuolemaan saakka väsyneitä ja sitten 
saimme iloksemme tuntea poltteita kurkussa ja paremman
puoleista nuhaa. Meidät' valtasi jonkinlainen aavistus myr
kytyksestä, ja lääketieteellisestä käsikirjasta saimme nyt tie
tää, että hengittämällä suuressa määrin jodia voi saada hen
genvaarallisen myrkytyksen. Niinpä siis! Joku vieno kieli
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sisimmässämme värähti tosin hiukkasen toivosta, että hau- 
takivellemme kirjoitettaisiin: Syntymämaa pystytti pat
saan.

Mutta meillä ei ollut aikaa käydä hentomielisiksi, vaan 
meidän täytyi kiiruhtaa. Eräät1 yritykset siirtää osa tilauk
sesta ammattimiesten käsiin, epäonnistuivat. Niin paljon 
olimme kuitenkin saaneet selväksi, että meidän täytyi kut
sua enemmän työvoimia ja saada ilmavampi huoneisto, 
ja nyt oli onni meille hetkisen niin suopea, että saimme 
sijoittua jouiluviikoksi erään yleishyödyllisen yhdistyksen 
huoneuston keittiöön — Siltasaarelle! Siellä oli meillä 
aivan erinomaista, lukuunottamatt>a eräitä onnettomuuksia 
ja välttämättömiä vaikeuksia, ja työpajassa oli touhua 
aamusta iltaan — jouluaattona tosin lopetimme kotiemme 
vuoksi työn jo kello 5. Pian totuimme hai uunikin, eikä 
mitään uusia epäilyttäviä oireita liittynyt entisiin, jotka 
olivat jo käyneet kroonillisiksi. Mutta hyvänen aika, miltä 
siellä näytti ja miltä me itse näytimme! Kaikki mikä huo
neessa oli metallin nimistä, oli peittynyt ruostemaisella 
aineella, ja pöydät ja lattiat olivat suojatut sanomalehti
paperilla, jottei onnettomuus tulisi liian valtavaksi, jos 
jodi kohoaisi yli pullon reunojen. Vaatteistamme levisi 
tuoksu, joka ei tehnyt meitä kovinkaan tervetulleiksi kotiin- 
palatessamme. Ja  entäs kätemme sitten! Eräältä ne syö
pyivät kokonaan rikki, me toiset tyydyimme silloin tällöin 
uhraamaan yömme unen sormiemme pakotuksen vuoksi. Ja  
kaikkien sormet vivahtivat samaan ruskeankeltaiseen, likai
seen väriin, jota ei ammoniakki, ei Blendapulveri eivätkä 
muut koetellut keinot saaneet häviämään, ainoastaan ajan 
hammas.

Mutta kun uusivuosi tuli, täytyi meidän taas ajatella 
muuttoa. Maa alkoikin hiukkasen polttaa jalkaimme alla.
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Muuan nokikolari, joka suureksi hämmästykseksemme 
saapui nuohomaan savupiippua, osoitti huomattavaa har
rastusta kemialliseen valmisteeseemme, raskaiden pakki- 
laatikoittemme kuljetukset herättivät pihalla oikeutettua 
huomiota, ja jodin tuoksu alkoi arveluttavassa määrin 
viedä voiton ruuankärystä porraskäytävässä. Tammikuun 
4 p. pakkasimme kapistuksemme kokoon ja hankasimme 
puhtaiksi jälkemme. Tätä tehdessämme saimme kuulla 
Venäjän tunnustaneen Suomen itsenäisyyden, se oli kui
tenkin yksityisseikka, mihin emme ehtineet kiintyä, jat
koimme pakkaustamme ja pallo viinapullo reen pohjalla 
ajoimme läpi kaupungin, missä leijonaliput liehuivat ja 
ihmiset koettivat näyttää vapautuneilta. Mekin olimme 
iloisia, mutta vain sentähden, että olimme sinä päivänä 
saaneet summan nousemaan 3000 pulloon.

Niinpä olimme sitten taas kodittomina ja meidän täytyi 
hakea uutta asuntoa. Muutamia päiviä kestäneiden etsis
kelyjen jälkeen keksi eräs meistä Kaivopuistossa myymä- 
lähuoneuston, joka teki aution vaikutuksen, otimme selvää 
vuokralaisesta, aikeemme onnistui, ja pian leijaili jod - 
höyry ympäri matalaa puutaloa. Itse myymälää voimme 
käyttää ainoastaan varastohuoneena, sen kaksi suurta 
näyteikkunaa oli vilkasliikkeiselle kadulle päin, mutta sisä
puolella olevasta pienestä kamarista tuli mitä idyllisin työ
huone. Siellä askartelimme neljätoista päivää ja olimme 
saaneet lisäksi 2000 pulloa, mutta sitten tuli äkkiä loppu. 
Tuota kallisarvoista spriitä saimme tavallisesti erään sekä 
poliittisesti että moraalisesti koetellun nuorukaisen väli
tyksellä, jonka onnistui jonkinlaisin vehkein hankkia tätä 
muuten harvinaista tavaraa. Mutta nytpä selitti »spriipoi- 
kamme» eräänä päivänä, että oli mahdotonta sitä enempää 
hankkia. Tämä este oli voittamaton, ja meillä ei ollut muuta
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neuvoa kuin jättää työmme. Meidän onnistui kuitenkin 
samaan aikaan saada erään oikean tehtaan huostaan loppu- 
tilauksen suorittaminen.

Välistä meissä heräsi työskennellessämme ajatus, jota 
tuskin tohdimme ajatella loppuun: — Mitäs, jos sekoituk
sessa onkin joku virhe, jos korkit eivät pysy tiiviisti kiinni, 
ja pullot ovat tyhjiä käsille otettaessa! Mutta sitten, kun 
kaikki muukin oli valoisaa ja suloista, saimme asiantun
tijoilta, jotka olivat joutuneet tilaisuuteen koetella jodia, 
vahvistuksen, että se oli ensiluokkaista tavaraa. S urun- 
lapsestamme oli tullut ylpeytemme!

Suojeluskuntalaisten sanitäärivarustukseksi ei kuiten
kaan riittäisi ainoastaan jodipullo, vaan siihen kuului tie
tysti myöskin sidetarpeita. Tammikuun puolivälissä alettiin 
kääriä siteitä. Meillä oli suuri ilo saada heti, enemmiltä 
harharetkittä, käytettäväksemme täkän työhön eräs huone 
Sairaanhoitiajataryhdistyksen oppilaskodissa, ja siellä 
saimme uurastaa häiritsemättä koko punaisten ajan. Mität
tömästä alusta laajeni tämä liike myöhemmin yhä, ja 
ajoittain oli siellä työssä 50—60 naista joka päivä. Kun 
kapina kukisti suunnitelman, että nämä sidetarpeet ja jodi- 
pullot jaettaisiin erityisille suojeluskunnille, koetimme 
toimittaa niitä sellaisiin paikkoihin, missä niillä tarvit
tiin. Useita lähetyksiä toimitettiin maaseudulle, m.m. sai
raaloihin aina Karjalaan saakka, osaksi ambulanssien 
mukana, osaksi pienemmissä määrin, [kuten [esimerkiksi 
matkatyynyjen sisuksina, yksityistien matkustajien mu
kana. Jotkut kuljetukset epäonnistuivat, kaksi sidetarve- 
säkkiä, Ijoiden iluulti|in onnellisesti isaapuneen Viipuriin, 
oli m.m. päätynyt Tilkan sairaalaan, missä ne tosin lopulli
sesti koituivat saksalaisten hyväksi. Mutta toiset kulkivat 
ristitulen läpi ja pääsipä eräs jodilaatikko Pellingin joukon
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mukana Tallinnaankin. Loppupuolella keskitettiin kuiten
kin työ lähinnä Helsingin vastaperustettujen pataljoonien 
varustamiseen kaikella mitä ne tarvitsivat, sanitääritar- 
peiden valmistamiseen y.m. Kaikki, mitä oli varastossa 
kaupungin tultua valkoiseksi, tuli hyvään tarpeeseen, ja 
vielä koko kevään hankittiin sidetarpeita sairaaloihin, 
saniteettiosastoilile j.n.e. Jotkut tämän piirin jäsenet teki
vät alotteen sitomisasemien perustamiseksi, niitä järjes
tettiin kaikessa salaisuudessa kaupungin eri osiin ja niissä 
annettiin ensi apu haavoittuneille Helsingin jouduttua 
sotanäyttämöksi.

Vaatekappaleiden oli määrä, kuten sanottu, olla val
miina tammikuun kuluessa, ja kun tilaukset alkoivat tulla 
suoritetuiksi, vuokrattiin kaksi huonetta tavaroiden varas
tohuoneeksi. Tarkoitus oli koota sinne kaikki ja lähettää 
sieltä edelleen määräyksen tultua. Huoneet alkoivat pian 
täyttyä pakkilaatikoista ja 26 p:n illalla pakkasimme vielä, 
sydämissämme ylpeillen, 500 mitä oivallisinta villapaitaa, 
jotka eräs tehdas juuri oli lahjoittanut. Mutta sitten puh
kesi ilkivalta ilmoille ja saattoi kaiken epäjärjestykseen.

Kaikkein ensimäisinä päivinä ei juuri ilmennyt meidän 
taholtamme mitään ^suunnitelmallisia pyrkimyksiä. Ase
tuttiin odottavalle kannalle, katsottiin, mitä seuraisi ja 
antauduttiin intohimoisesti tehokkaaseen kutomistyöhön, 
joka nyt pääsi vauhtiin joka taholla ja jolla todellakin oli 
ihmeellisen hyväätekevä vaikutus itsekunkin mielentilaan, 
johon toisaalta vaikuttivat mitä julmimmat kertomukset 
kauheista ilkitöistä ja toisaalta mitä toivehikkaimmat huhut 
valkoisten voitoista. Tai huvittelihe yksi ja toinen »potki
malla» miehisiä tovereitaan menemään kohti saaria ja luo
toja, jotta näiden lähtö kaupungista tapahtuisi mahdolli
simman viattomassa valossa eikä herättäisi tarmokkaita

r
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toimenpiteitä punaisten vahtipatrulHen taholta. Mutta ei 
viipynyt monta päivää, ennenkuin asema setvisi ja rinta
mantakainen työ kehittyi kiiinteämpiin muotoihin. Pian 
saatiin tietää molemmista Helsingin suojeluskunnan pää- 
leireistä, että miehillä muun puutteen lisäksi oli tuntuva 
lämpimien vaatteiden tarve. Ja  naisten taholla tuli päähar- 
rastus pitemmäksi aikaa keskittymään vaatteiden toimitta
miseen heille, mikäli olosuhteet tämän sallivat, sekä niiden 
miesten varustamiseen, jotka vielä uskalsivat yrittää pois
tua kaupungista. Mitä kodeissa salaa kudottiin ja ommel
tiin, se lähetettiin matkaan, useat liikemiehet antoivat tyy
tyväisinä valkoisten ryöstää varastonsa, ennenkuin punaiset 
ehtivät tehdä sen, ja niin oli; meillä nyt varastomme, mistä 
ensi hätään ottaa. Mutta kaiken sen lisäksi, mitä aikaisem
min oli ennustettu tarvittavan, ilmestyi aina jotakin uutta, 
jota kysyttiin, ja tavallisesti oli juuri se, mitä varastosta ei 
löytynyt, sillä hetkellä kaikkein tärkeintä ja senvuoksi oli 
se loihdittava ilmoille muutamissa tunneissa. Yhden päivän 
uurastivat kaupungin naiset valmistaen valkeita viittoja 
Sigurds’in osastolle, toisena päivänä hakivat kaikki hiki ha
tussa patruunalaUkkujen mallita. Ja  koko sen ajan saivat 
lankakerät kieriä ja sukkapuikot levätä.

Mutta samaan aikaan kun iloitsimme siitä, että kootut 
vaatteet joutuivat päämaaliinsa, joskin vähän toisia teitä 
kuin alkuaan oli kuviteltu, tarttui varastomme kohtaloon 
toinen mullistava tekijä saaden aikaan sen, että huokasim
me helpotuksesta joka kerta, kun yhdenkin kappaleen 
saimme matkaan. Korviimme ehti, että punaisilla oli mie
lessä toimittaa elintarveluettieloiminen, josta jo aikaisem
min oli ollut kysymys, mutta joka nyt tulisi tietysti mer
kitsemään samaa kuin kotitarkastus. Ja  sen kiirastulen 
läpi ei varastomme totisesti jaksaisi eheänä päästä. Vastuu



124

uskotuista leivisköistä ja pelkkä ajatus, että punaiset yh
destä ainoasta apajasta saisivat niin paljon hyvää, ei anta
nut meille hetkenkään lepoa. Varsinkin kummittelivat nuo 
kallisarvoiset harmaat villapaidat erilaisissa ilmesllysmuo- 
doissa unissamme. Ja  niinpä teimme epätoivoisen päätök
sen koettaa salata kaikkiitfyyni ja sirottaa aarteemme kai
kille ilmansuunnille. Päätös oli epätoivoinen siksi, ettei ol
lut ajattelemistakaan kuljettaa varastoa suurissa erin, se 
olisi ollut varmin turmion tie, herättihän suurellaimen pa
kettikin jo epäluuloa. Ja  pitkällekös päästäisiin, jos kiiku
tettaisiin toripussissa tai repussa muutamia sukkapareja! 
Oli vain jäljellä yksi keino ja se oli se, että itse näyttelim- 
me vetojuhtien osaa. J a  nyt alkoi se ajan viete, joka mei
dän muistoissmme säilyy mieliämme ilahduttavan »vaat
teiden raahauksen» nimisenä.

Puimme yllemme villapaidan toisensa jälkeen — kor
kein määrä oli luullakseni 6 — muutamilla oli vastakeksi- 
tyitä alushameita lukem aitomme taskuineen, näihin tukit
tiin rannikkaita ja sukkia, kintaat piilotettiin muhvinvuo- 
rin väliin, puseron sisäpuolelle ja — suoraan sanoen kaik
kialle. Jos kohtalo ohjaa niin, että joskus kohtaamme toi
semme tulliasemalla, tarkastielemme varmaankin toisiamme 
epäluuloisin katsein. Lainasimme toisten ihmisten nuttuja, 
elleivät omamme täyttäneet sitä mittaa, mihin säädyllisiltä 
näyttäen saatoimme paisua ja uudet kuljettajat olivat sitä 
tervetulleempia, kuta avarammat heidän ulsterinsa olivat. 
Runsas liikunto vaikuttikin sen, että vähitellen mahtui yhä 
enemmän nuttujen alle. Sillä saihan siinä melkoisen hyvää 
ruumiinliikettä, raitiovaunut eivät kulkeneet, ajureita ei ol
lut1 saatavissa, ja automobiilit, ne huristivat pilkaten ohit
semme lastina vaatteita pakkilaatikoittani ja tuhansittain, 
mutta ei meidän tarpeiksemme. Ylimäärältä huolta ai-
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heutti meille kaksi kallisarvoista sarkapakkaa, niillä emme 
voineet itseämme vyöttää parhaalla tahdollammekaan. 
Sensijaan lämäsimme lapsenvaunuit ynnä niihin kuuluvan 
matkamiehen, ja pian tarjoutui silmälle mieltäylentävä näky, 
kun yksi ja toinen naisylioppilas kulki työntäen lapsen- 
vaunuja, joissa pienokainen rehenteli huomattavan kor
kealla patjalla.

Ja  niin alkoi vaelluksemme talosta taloon. Emme käy
neet ainoastaan tuttavien, vaan myös tuttavien tuttavien 
kodeissa, syöksyimme saliin, riisuuduimme ja hävisimme 
yhtä nopeasti, jälleen. Vaatteet joko piilotettiin siellä, minne 
ne jätimme tai toimitettiin ne sieltä edelleen muihin kätkö- 
paikkoihin tai suorastaan pois kaupungista.

Periaatteellisesti toimitimme vaatteiden kuljetuksen ai
noastaan iltapäivän hämärässä, sillä varjokuvamme eivät 
sietäneet liian voimakkaassa valaistuksessa esiintymistä, 
mutta käytännössä olimme siinä touhussa enimmäkseen 
koko päivän, alitluiseen tuli tilauksia, jotka täytyi heti pai
kalla suorittaa. Onneksi oli kielletty liikkumasta yöllä. 
Mutta illan viimeisenä puolena tuntina suoritettiin tavalli
sesti loppuponnistus, joka otti etukäteen takaisin, mitä pa
kollisen paussin aikana yöllä menetettiin.*

Mutta kun me iltahämyssä laahustimme pimeää talon- 
seinustaa pitkin kuin valtavat vaatekääröt ja kun mielis- 
sämmekin vallitsi samallainen valaistus, silloin välkähti 
sieluissamme välistä toivo, että jollemme muuhun kelpaisi- 
kaan tässä elämässä, löytyi varmaan joku maailman-

* Romanttisempaa iltahuviakaan ei puuttunut, kun esimerkiksi oli 
komennettu illan viimeisellä tunnilla määrätyllä minuutilla odotta
maan jollakin syrjäkadulla täysin tuntematonta herraa — ainoana 
tuntomerkkinä nenäliina vasemmassa kädessä — ja häneltä vastaan
ottamaan paperilappu, joka oli vietävä toiseen päähän kaupunkia.
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kolkka, missä saisimme sijamme sorrettujen kansakuntien 
ohjaajina.

Tällä tavoin olimme elää raahustaneet aina helmikuun 
loppuun saakka. Paljon olimme saaneet kuljetetuiksi pois 
— kaikki 500 hiostajaa oli pelastettu — mutta hyvä joukko 
oli jäljellä vielä. Nyt oli aikomuksemme sulkea liike, kun
nes saisimme nähdä, mikä tuliisi sen talon kohtaloksi, jossa 
varastomme oli. Isäntämme saimme lupaamaan, että hän 
tarpeen tullen uskottelisi, että muka huoneet oli vuokran
nut eräs venäläinen vänrikki, joka nykyisin oli matkoilla. 
Ja  olimme hankkineet aitovenäläisen käyntikortinkin 
ovelle. Oli tosin vastenmielistä käyttää sellaista yksilöä 
pelastusrenkaana, mutta tarkoitus pyhittää keinot, ja me 
olimme kuulleet punaisten tapana olevan välttää veljiensä 
kotirauhan rikkomista.

Mutta oli oli säädetty, että liike purettaisiin toisella tavoin. 
Viime päivien kuumeinen toiminta oli herättänyt epäluu
loa, ja eräänä säteilevän kauniina, aurinkoisena päivänä 
otti eräs mieshenkilö, joka laillisesti todisti olevansa puna
kaartin jäsen, kolme meistä huostaansa varastohuoneessa, 
ja lujasti vartioituina vietiin meidät tutkimusosastoon, 
Vuorimiehenkadulle 1. #— Tässä hollituvassa pidettiin 
meitä loppupuoli päivää, ja sitten kun olimme hyväksinäh- 
neet olla antamatta tietoja, joita meiltä vaadittiin, saattoi 
entinen kuritushuone vanki itse herra Oikarinen, apunaan 
adjutanttinsa, meidät illalla lääninvankilaan, mistä tuli 
olinpaikkamme jäljellä oleviksi 44 punaiseksi vuorokau
deksi. Lienevätkö vallanpitäjät noudattaneet uhkaustaan 
istuttaa meitä siellä, kunnes oppisimme puhumaan, vai sot- 
keuduimmeko heidän laajojen asiakirjainsa joukkoon, en 
tiedä, muitta ainakaan vallankumousoikeuteen asti emme 
koskaan ehtineet päästä. Ainoa kuulustelu, toisena iltana
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vankilassa, olikin sitä laatua, että olimme iloisia, kun ei tar
vinnut joutua enempiin kosketuksiin heidän kanssaan.

Tuona aikana, jota oli niin runsain mitoin varattu itse
tutkisteluun ja muuhun sellaiseen, harmitti meitä eniten, 
että niiden lopuksikin oli onnistunut ryöstää varastomme; 
arvioimme vahinkomme kahdeksaksi sarkapakaksi, noin 
tuhanneksi sukkapariksi ja suunnilleen sadaksi pariksi 
alusvaatteita. Mutta lopussa kiitos seisoo: kun olimme 
päässeet vapaiksi, kiiruhdin hankkimaan itselleni pääsyn 
punaisten entiseen intendentuuriin ja siellä tunsin ainakin 
suurimman osan menetetystä tavarasta.

Samaan aikaan kuin tavaramme ryöstettiin, lakkasi 
niiden lähin menekkipaikkakin olemasta; samana päivänä 
pakotettiin Kirkkonummen suojeluskunta antautumaan. 
Enitenhän oli kuljetettu tavaroita Sigurdsiin, osaksi 
maalaisten mukana hei näkuormissa, sianruokasäkkeinä, 
mutta pääasiallisesti hoitivat liikettä nuo lihavat, vehmaat 
neitoset, joita joka päivä hyppäsi Kirkkonummen asemalla 
junasta matkalaukut käsissä ja jotka sitten palasivat huo
mattavasti hintelömpinä kuin tullessaan. — Itäänpäin, Pel- 
lingin osastolle oli heti alun pitäen vaikeampi mitään lähet
tää, mutta toivoimme, että edes osa siitä paljoudesta, mikä 
kuitenkin sinnepäin toimitettiin, päätyisi oikeiden omista- 
jain käsiin. Mutta kun maaseutulähetykset loppuivat, silloin 
oli kaupungin uusi suojeluskunta jo niin pitkällä, että oli 
aika alkaa sitä vaatettaa, ja ompelu ja raahaaminen jatkui 
yhtä pontevasti aina taisteluhetlkeen saakka.

Viime aikoina tapahtui yhä useammin, etteivät avarat 
päällysnutut ainoastaan peittäneet Vaatepalj outia, vaan 
että irroitettuja kiväärinosia oli kiinnitetty selkään ja että 
vyötäisille kiedotut patruunavyöt jo oli täytetty niillä 
esineillä, joita varten ne oli aiottu. Mutta millaiseksi nai-
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den aseidenkuljettajattarien raskas vaellus muodostui ja 
miten he itse viehättyivät aseiden hankkimiseen, antau
tuen liiketoimiin venäläisten ja muiden iitämaalaisten 
kanssa, ne seikat muodostavat sinänsä erikoisen luvun.

Jo syksyllä oli pikalähettitoiminta ollut aikalailla vil
kasta — ei kuitenkaan niin vilkasta kuin monet olisivat 
toivoneet, sillä olihan ympäri maata matkustaminen san
gen tavoiteltu huvi, — ja joulun jälkeen se sai uutta vauh
tia. Tietysti ei yleensä ollut pitkää aikaa matkavalmis- 
tuksiin, mutta suurin ennätys pikaisessa toiminnassa lienee 
saavutettu viikkoa ennen kapinan puhkeamista, kun pääl
likkömme sai määräyksen hankkia tytön, jonka 25 minuu
tin perästä oli lähdettävä Turkuun ja sitä ennen käytävä 
kuulemassa tehtävänsä. Hänen onnistui todellakin saada 
käsiinsä nuori nainen, jolla oli matkalupa Turkuun, ja kun 
juna läksi liikkeelle, istui, pikalähettii vaununosastossa. Sil
lävälin hän oli sen talon portaissa, josta hän nouti viestit, 
kohdannut hallituksen päämiehen ja Turun asemalla hän 
sai jättää käärönsä eräälle henkillölle, jonka seurassa oli 
eräs tunnettu merikapteeni, ja tämä kaikki antoi hänelle 
aihetta koettaa palatessaan masentaa meitä muiita sillä, 
että hän muka oli sinä päivänä pidellyt Suomen kohtaloa 
kädessään. Mutta aivan väärässä hän ei ehkä ollutkaan.

Kun sotatila tuli vallitsevaksi maassa, tuli pikalähettien 
torni tietysti vielä tärkeämmäksi samalla ¡kuin retkien 
jännittävyys lisääntyi. Oli onnellinen sattuma, että monet 
maaseutulaisylioppilaat jo olivat saapuneet lukukaudeksi 
Helsinkiin, nämä saivat nyt suuremmitta vaikeuksitta pa
lata kotiseuduilleen *ja olivat he senvuoksi sopivia viestin- 
kuljettajia. Pienin seikkailuin heidän tehtävänsä .onnis
tuikin, murtautuipa pari heistä rintaman läpikin vieden ter
veisiä valkoiseen maahan. — Aivan punaisen ajan alussa

____________



129

oli meidän kestettävä se tappio, että suuressa arvossa pitä- 
mämme johtaja muutti Tampereelle. Jossakin määrin meitä 
lohduttaakseen hän lähetti meille vähä väliä tietoja ter
veydentilastaan ja muusta voinnistaan. Olimme kyllin epä- 
hienoja näyttääksemme nämä kirjeet pääesikunnalle, mutta 
hyvitykseksi voi tämä kohtia sen jälkeen esittää luotettavia 
tietoja rintaman oikealta puolen. Samantapaisia sisältö- 
rikkailta tyttöjen kirjeitä virtaili muiltakin seuduilta.

Punaiset menetteli,vät täydellisesti oikein, omalta kan
naltaan, kun he valtansa loppupäivinä tahtoivat panna 
kaikki laiskurit ja tyhjäntoimittajat pakkotyöhön, sillä 
joutilaisuushan on kaikkien paheiden äiti. Monet lakossa- 
olevat konekirjoittajattaret viettivät! joutoaikansa nakut
tamalla lentokirjoituksia, joilta toiset sitten juoksuttivat 
kaduille ja kujille. Tässä arvokkaassa tehtävässä van
gittiin viisi kir jäntevittä jää ja säilytettiin heitä kolme 
viikkoa Sörnäisten poliisiasemalla, minkä jälkeen heidät 
laskettiin vapaiksi ehdolla, että maksaisivat kukin kolme 
tuhatta markkaa kymmenen päivän kuluessa, muussa tapa
uksessa saisivat viettää puoli vuotta nuoresta elämästään 
vankilassa. Kymmenes päivä sattui juuri huhtikuun 12 päi
väksi, ja he pääsivät piitemmistä kuulusteluista.

Eräs punaisen ajan ominaisimpia tunnusmerkkejähän 
oli, että suuri osa kaupungin asukkaita tunsi olonsa 
omalla pohjalla epävarmaksi ja harhaili rauhatonna ym
päri kaupunkia. Meilläkin oli paikanvälitysitoimisto näitä 
henkipattoja varten, ja miten siinä liikkeessä »normaali- 
päivä» kului, selviää seuraavasta kuvauksesta, jonka kont
torin johtajatar on minulle antanut ja joka valaisee oival
lisesti tuon ajan työsuhteita yleensä:

— Eräänä aamuna herään ylpeän itsetietoisena siitä,
että minulla on muutamia paikkoja varastossa. Olen tuskin
9 Valk. salainen toim. Helsingissä.
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ehtinyt jalkeille, kun eräs vieras nainen astuu sisään tuo
den terveisiä K:lta. Kaksi suojeluskuntalaista on juuri 
hädin tuskin välttänyt vangitsemisen, heidän täytyy saada 
uusi asunto, heidän sisartaankin etsitään. Lähden heti 
juoksujalkaa erääseen tiedossani olevista paikoista. Tulla 
tupsahdan ventovieraaseen perheeseen tuoden terveisiä 
siltä ja siltä. Minut otetaan mitä ystävällisimmin vastaan, 
mutta täällä on jo eilisestä saakka suojeltu erästä läheistä 
sukulaista, jonka täytyy »piileksiä.» Kiidän matkoihini ja 
tulen uuteen paikkaan toiseen päähän kaupunkia. Sama 
ystävällisyys, mutta täällä on perheenisä joutunut epä- 
luulonalaiseksi. Hyökkäys uuden perheen kimppuun. Tääl
lä on elintarpeiden puute. Lupaan koettaa hankkia tuttu
jen välityksellä ylimääräisiä perunoita ja vähän jauhoja. 
No, sitten käy asia päinsä. Sovin kellomäärästä, (tänä il
tana pimeän tultua,) jolloin nuorukainen tulisi, sekä tun
nussanasta. Kun tulen kotiin aamiaiselle, saan tiedon, että 
kaksi poliisia on piilotettava* ja lisäksi eräs suojeluskun
talainen. Syöksyn W:n asuntoon ilmoitettuani puhelimitse 
tulevani »hakemaan erästä kirjaa», hän ottaa huostaansa 
poliisit sijoittaen heidät erääseen tyhjäksi jääneeseen kont
to rihuoneustoon (omistaja Ruotsin alamainen, matkoilla 
oleva), missä hänellä jo ennestään on kaksi Pellingin poi
kaa. Nyt on tärkeintä hänelle hankkia vain lisää ruokaa, 
eikä se ole helpointa. Minulla on nyt jäljellä 3 henkilöä ja 
2 paikkaa. Seuraavassa perheessä, jossa käyn, on kaikki 
onnellisesti. Lupaan toimittaa nuorukaisen määrättyyn ai
kaan. Sitäpaitsi minulle neuvotaan uusi perhe, mihin saan 
sijoitetuksi huolehdittavanani olevan neidin. Tämä onnis
tuu. Mutta tultuani viimeiseen paikkaani saan kuulla, ettei

*Kuten tunnettua, olivat Jalanderin poliisit eniten käytettyä riistaa.



uusi siivoojatar ole täysin luotettava. »Mutta neiti voi 
koettaa saada herrasväki X:lle, joka asuu yläpuolel
lamme.» Herrasväki X:n palvelijatar on tulipunainen. Mi
nulle neuvotaan vielä pari samassa talossa asuvaa perhettä. 
Aina jotakin poikkipuolin. Yritän pari tuntia samassa ta
lossa — tuloksetta, Menen hetkiseksi kotiin ja saan lisäksi 
kaksi poliisia niskoilleni. En ehdi hankkia mitään uutta 
paikkaa, vaan olen pakotettu ottamaan heidät tarjoiluhuo
neeseemme, (joka on varjostimella erotettu,) koettaalkseni 
seuraavana päivänä toimittaa heidät edelleen, Lähetän si
sareni heitä hakemaan ja menen itse lähettämään sanaa 
toisille kyseessä oleville henkilöille, minne heidän on men
tävä (toisia heistä en koskaan tavannut henkilökohtaisesti 
vaan ainoastaan heidän suojelushenkensä.) Sitten minulla 
on vielä jäljellä yksi raukka. Käytyäni vielä muutamien 
perheiden luona onnistun sijoittamaan hänet ja tulen juok- 
sujalkaa kahdeksaksi kotiin.

Varsin vaikea oli, kuten tästä selviää, hankkia ruokaa 
pakolaisvieraille, mutta erittäinkin niille, jotka »piileksivät» 
ullakkosuojissa tai muissa komeroissa, Muutamien rouvien 
onnistui kuitenkin järjestää siten, että useat heistä, erikoi
sesti oli kysymys poliiseista, saivat ruokaa yksityistien 
keittiöistä tahi soppaloista, ja kerran päivässä kulkivat sit
ten naisylioppilaat ja diakonissat säännöllisesti kantoas- 
tioineen suojatteinsa luona. Mutta heidän sydämensä eivät 
säälineet ainoastaan näitä kahleettomia vankeja, vaan mo
net niistäkin, joita pidettiin vangittuina eri osissa kaupun
kia, saivat heidän huolenpitonsa välityksellä lisäannoksen 
kruunun ruokaan.

Niitä, jotka näkivät ajan sen koko julmuudessa, olivat 
ne naiset, joiden lopullisesti onnistui hankkia itselleen lupa 
huolehtia Helsingissä ja sen lähimmäsä ympäristössä kaa-
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tuneista valkoisista, joita heidän vihollisensa säilyttivät 
koleraparakilla. He tekivät kaikkensa saadakseen näiden 
usein äärettömän vaikeasti tunnettavien vainajain henkilöl
lisyyden todistetuksi, he huolehtivat siitä, että nuo silvotut 
ruumiit pestiin, ennenkuin äidit ja vaimot tulivat omaisiaan 
etsimään, sekä että ne kaikki tulivat haudatuiksi. Loppu
puolella onnistui heidän myöskin saada kauempana am
muttujen ruumiit kuljetetuiksi kaupunkiin.

Tässä olen koettanut mahdollisimman suppeassa muo
dossa tehdä tunnustuksen siitä elämästä, jota useat helsin- 
gittäret viime talvena viettivät. Kuvaukseni perustuu lä
hinnä niin sanoakseni mobilisoituihin voimiin, mutta sa
maan suuntaan yriteltiin sitten vähän joka taholla, ja kun 
kevätaurinko ehti loistelemaan, luulen tuskin olleen kau
pungissa ainoatakaan valkoista naista, jolla ei olisi ollut 
edes joku sormi pelissä. Ja  kaikkialla ja joka taholla koh
tasi samaa intomielisyyttä ja auliutta ja yhteenkuuluvaisuu- 
dentunnetta, joka ei koskaan pettänyt. Kuitenkin — sitä 
aikaa mitattiin suuremmin mitoin kuin muita, ja mitättö
mäksi häviää tämä sen rinnalla, mitä silloin todellakin us
kallettiin ja mikä sai kahleet murtumaan. Paljon enemmän 
mairitelluksi kuin vakuutetuksi täytyikin minun tuntea it
seni, kun tutkinto tuomarini vankilassa iski intohimoisesti 
nyrkkinsä pöytään karjaisten: — Niin se on, p-le, kuin olen 
sanonut, että tämän kirotun vastarinnan juuret lähtevät 
tuosta s-nan akkaväestä!







»Maanalainen sanomalehdistö» — se kuulostaa tosin 
hieman liian suuremmoiiselta meidän mukanaolleiden kor
vissa. Ei Helsingissä punaisena aikana luotu mitään sen tyy
listä kuin tsaarivallan esiinpakottama laiton sanomaleh
distö Venäjällä. Mitään valtavaa koneistoa ei täällä pantu 
käyntiin. Työmme oli itse asiassa sangen vaatimaton osa 
siitä, mitä bolshevikikapinan päivinä suoritettiin) valkoisten 
taholla kansankavalluskunnan kaupungissa.

Kansankavaltaja Manner tiesi, mitä teki pakottaessaan 
porvarillisen — »vastavallankumouksellisen» sanomaleh
distön vaikenemaan ja sisäiset vihollisensa punaisessa Suo
messa sen sijaan lukemaan hänen omia sanomalehtiään. 
Sekä »Työmies» että kansankavalluskunnan vasta vauhtiin- 
päässyt julkinen äänenkannattaja »Tiedonantaja» ja »No- 
tisbladet» ilmestyivät suurina painoksina. Aamuisin kau
pungille mennessään osti »saboteeraava» helsinkiläinen 
ensi työkseen punaisen aamulehden. Ja  yhtä uskollisesti 
hän vaelsi iltapäivisin lähimpään kadunkulmaan, missä pu
nakaartit aispo j at raivokkaasti huusivat kaupaksi »Nuutis- 
blaadea» kuten nimi kuului sanomalehtimyyjien kielellä. 
Meidän aikamme ihmisten on aivan yksinkertaisesti mahdo
tonta elää ilman sanomalehteä. Ja  sitäpaitsi oli itsekukin 
osaksi utelias tietämään, miltä valheita noissa roskalehdissä 
taas olisi, osaksi toivoi voivansa poimia tuosta valhemas- 
saista jotakin, mikä antaisi aavistuksen tapausten kehityk
sestä. Ja  huomaamattaan imivät kunnon porvarit myrkkyä
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noista punaisista kärpäspapereista. Terve järki kuoleentuL 
Kalvava epäilys voitti jalansijaa yhä useampien mielissä.

Jotakin oli tehtävä yleisen mielipiteen ohjaamiseksi oi
keaan suuntaan. Hallituksen julistuksia ja Mannerheimin 
raportteja voitokkaasta rynnistyksestä Pohjanmaalla ja 
Savossa levitettiin kapinan ensi päivinä, ja ne antoivat roh
keutta ja luottamusta. Niitä luettiin kodeissa hengettömiin 
jännittyneille kuulijoille — ei unohdu hevillä tiedonanto 
poikiemme hyökkäyksestä venäläisten pattereita vastaan 
— ja sitten ne kulkivat kahviloissa kädestä käteen. Viimei
nen tiedonanto koski Vilppulaa. Ensi kertaa luettiin nyt 
tämä nimi, johon sitten oli liityvä tuhansien kansalaisten 
levottomuus ja ilo. Nyt katkesi suoranainen yhteys Man
nerheimin kanssa ja noiden pienten koneellakirj oi lettujen 
lappujen kiertokulku lakkasi. Silloin tällöin sukelsi myö
hemminkin ilmodle »Mannerheimin raportteja», mutta ne 
olivat vääriä, ja väitetään, ettei englantilainen julkaisutoi
minta Helsingissä aina ollut kokonaan erillään niistä.

Muuten näyttävät myöskin jotkut hyvänsuovat ihmiset 
nakutelleen paperille yhdeltä ja toiselta taholta saamiaan 
tietoja ja antaneen niiden sitten kiertää kädestä käteen. 
Näiden lehtien arvoa oli kuitenkin epäiltävä, niitä kun val
mistivat henkilöt, joiden arvostelukyky ei aina ollut par
haimpia. »Aivan varmalta tahoitta» kuultuja huhuja ja tie
toja oli tuona aikana enemmän kuin tarpeeksi — ilma oli 
niitä täynnä. Ei ollut mitään syytä saattaa niitä enää kirjal
liseen muotoon ja sitten antaa väärää tunnustusta niiden us
kottavuudesta. Tämä lisäsi vain mielten yleistä epävar
muutta eikä suinkaan edistänyt yleisen mielipiteen vakiin
tumista, mikä oli pääasia. Arvostelukyvyttömät ihmiset lu
kivat toisena päivänä naivin voiton-viestin, ja seuraavana 
päivänä oli vastavaikutus sitä voimakkaampi, kun viesti

*
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osoittautui vääräksi. Hyvä tarkoitus oli -suunnattu väärään.
Suunnilleen sama, suurin piirtein katsottuna, oli laita 

noiden venäläisistä lehdistä säännöllisesti — aamuin illoin 
julkaistujen otteiden. Nämä koneella kirjoitetut lehdet si
sälsivät tosin koko joukon arvokkaita ulkomaisia uutisia, 
joista meidän punaisten sanomalehtimiestemme omatunto 
salli heidän vaieta. Mutta asia oli kylläkin niin, että juuri 
ne uutiset, jotka yleisö suurimmalla mielenkiinnolla ahmi, 
olisivat kernaasti saaneet jäädä pois tahi olisi ne ainakin 
pitänyt varustaa tarpeellisin selityksin. Venäläinen sano
malehdistö on, kuten tunnettua, harvoin esittänyt mitään 
uutista, joka ei olisi ollut väärä tai jollakin tavoin virheel
linen. Ja  aivan erikoisesti pitää tämä paikkansa kaikkeen 
siihen nähden, miten se esitti lukijoilleen Suomen tapah
tumat punaisena aikana —uutiset olivat kutakuinkin kaut
taaltaan pelkkää milelikuvituksentuotettä. Tätä tarjottiin 
nyt uutisnälkäiselle helsinkiläiselle sellaisenaan. Milloin 
kerrottiin jääkärien saapuneen Mäntyluodon satamaan ja 
ryssien siellä kaapanneen heidän laivansa — silloin kulki
vat ihmiset kallellapäin. Vieläpä arvostelukykyiset henki
lötkin uskoivat tähän järjettömyyteen. Milloin taas syn
tyi päinvastaista laatua oleva tarina. »Oletteko kuulleet, 
nyt on aivan varmaa, että Tampere on valloitettu», sanoi
vat ihmiset. — Suvaitsimme kieltää tämän. — »Niin, mutta 
se on venäläisissä lehdissä!» tokasi närkästynyt kansa- 
lainen terhakasti. Kuinka monta kertaa valloitettiinkaan 
tuo onneton Tampere!

Niiden, jotka Helsingissä työskentelivät yhteiskunnal
listen voimien kokoamiseksi punaisten väkivaltaa vastaan, 
täytyi tehdä kaikkensa rakentaakseen sulun huhujen tul
valle. »Yhteishyvän-valiokunta» kääntyi tässä tarkoituk
sessa tohtori Eino Suolahden välityksellä kustlannusosake-

_____________
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yhtiö »Kirjan» johtajan maisteri Eino Railon ja »Svenska 
Tidningen»’in toimitta jäin maisterien Erik Gro tenf eitin ja 
Hjalmar Dahlin puoleen ja antoi näiden tehtäväksi jul
kaista määräaikaista tavailla tai toisella monistettua lehteä. 
Parissa ensimäisessä toimituskokouksessa olivat läsnä 
myöskin professorit Uno Lindelöf ja Hugo Suolahti ja 
tohtori K. R. Brotherus, Esikoisnumero ilmestyi helmikuun 
10 p. Sanomalehden nimi syntyi itsestään: »Fria Ord» — 
»Vapaa Sana», sillä oli traditionsa. Olihan nytkin, kuten 
Bobrikoffin ja vanhan aktivismin aikana tärkeätä lievittää 
vähän totuuden valoa kansansorron pimeyteen.

Tehtävää ei voi sanoa helpoksi. Eihän ollut kysymys 
sellaisen paperille panemisesta, »mitä kaupungilla kuul
tiin», vaan oli lehden päämääränä levittää maan asemasta 
sellaisia tietoja, joita voitiin todella pitää oikeina.

Pääpaino oli tietysti tiedonannoilla, jotka koskivat ase
maa rintamalla. Tästä kuten punaisten mielialoista ja olo
suhteilta sai toimitus yhtä ja toista tietää. Yhteishyvän 
valiokunnalta, valkoisen vakoiluosaston avulla j.n.e. Mutta 
pääainehiston tarjosivat itse asiassa punaisten sanoma
lehdet. Ei ollut aluksi niinkään helppoa lukea totuutta 
punaisten tiedoituksista, mutta tarkka kartan tutkiminen, 
paikallistiedonannot ja vähäinen harjaannus johtivat vä
hitellen melkoisen hyvään tulokseen. Tiedoitusten sana
muoto oli kylläkin yksinkertainen. Kun punaisten kävi 
huonosti, sanottiin yhtenä päivänä, että lahtarit peräy
tyivät sillä ja sillä seudulla ja seuraavana päivänä, että 
lahtarit peräytyivät jollakin seudulla, joka oli! aikalailla 
lähempänä Helsinkiä, Mutta jos tappio oli perinpohjainen, 
kuului tiedonanto: »Kovia taisteluita siellä ja siellä. Ase
mamme varsin suotuisa.» Näin petkutettiin punaisia lukija-



139

raukkoja, sillä nämä eivät osanneet Suomen maantiedettä. 
Mutta sen oppi »Vapaan Sanan» katsauksenkoj ortta j a 
varsin perusteellisesti. Sitten piirsi hän tarkasti rintama- 
viivan helsinkiläisten hämmästykseksi, kuvasi »Vapaus
sodan» kulkua — sopinee mainita, että tätä nimeä käy
tettiin ensikerran Vapaassa Sanassa — ennusti tapausten 
kehityksen tyynesti ja asiallisesti sekä arvosteli punaisen 
sota johdon hirveitä ja surkeita strategisia virheitä. Tähän 
viimeksimainiittuun seikkaan oli moni viisas porvari perin 
tyytymätön. »Herranen aika, se Grotenfelthan neuvoo pu
naisille, miten heidän on meneteltävä!» (Sillä lehdessä ei 
ollut ehtinyt olla montakaan »Vapaussota»-nimistä kir
joitusta, ennenkuin jokainen tottunut lehdenlukija tunsi 
»nimimerkin — lt» noiden artikkelien nimettömäksi kir
joittajaksi.) Muuten yksi ja toinen kuvitteli, että »se Gro
tenfelt» aivan yksinkertaisesti istui jäljentämässä Manner
heimin tai punaisten salaisia tiedonantoja, mitkä hän jolla
kin ihmeellisellä tavalla oli saanut käsiinsä. Lieneekö 
johtunut tästä kuvittelusta vai siitä, että asiallinen esitys 
ja levollinen sävy vaikuttivat vakuuttavasti — tosiasia 
vain on, että kaupungilla alettiin vähitellen uskoa Vapaa
seen Sanaan ja torjuttiin tiedonannot, joita ei siinä oltu 
nähty.

Mutta huhuja vastaan taisteleminen ei ollut helppoa. 
Ihmiset olivat kuvitelleet Mannerheimin tulevan Helsin
kiin melkeinpä ylimääräisellä junalla. Kun sitten ensi
mäkien viikko kului ja senjälkeen toinen pitkä viikko toi
sensa jälkeen, muuttui mieliala porvarillisissa piireissä 
yhä apeammaksi, ja synkkämielisyys sai, kuten edellä 
viitattiin, mehevää ravintoa kavalia j asanomalehdistön
palstoista. Ken tahansa muistaa, miten tämä synkkämie
lisyys kasvoi maaliskuun ensimäisellä viikolla, kun kauan
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odotettu Mannerheimin hyökkäys ei kahdessa päivässä 
ratkaissut koko vapaussotaa, niinkuin »kaikki» olivat ar
vioineet. »Olisi todellakin hyödyksi yleiselle hyvinvoin
nille — kirjoitettiin silloin »Vapaassa Sanassa» — jos 
ei tämä, lievimmin sanoen, siviilikatsantotapa sotilaalli
sista asioista enää pääsisi ilmoille.» (Tässä viitattiin odo
tettuun saksalaiseen apuretkikuntaan.) »Muistakaamme 
m.m. millaisista etäisyyksistä on kysymys. Meidän on yhä 
oltava tyytyväisiä, jos Etelä-Suomen puhdistus suorite
taan loppuun maaliskuun kuluessa. Jo  sekin olisi sangen 
kaunis saavutus. Meillä pitää olla luottamusta joukkoi
himme ja niiden johtajiin, emmekä saa ajatella ja puhua 
akkojen tavoin.» Sanat olivat kieltämättä sekä kovia että 
tylyjä. Mutta ne ilmaisivat hyvin nuorempien piirien oi
keutetun suuttumuksen sen johdosta, että saatettiin epäillä 
kuten kahvikesteissä »oliko yleensä mitään Mannerheimiä 
olemassa», tuon naismaisen herkkäuskoisuuden johdosta, 
joka useilla tahoilla voitti jalansijaa. Vielä paria päivää 
ennen saksalaisten Helsinkiin marssimista saatiin kuulla 
erään vanhemmista puoluejohtajistamme lausuvan, pääs
tyään juuri »Työmiestä» lukemasta: »niitähän kuuluu
nousseen maihin vain 400 valkokaartilaista.»

Pohjimmaltaan johtui helsinkiläisten synkkä mieliala 
kyvyttömyydestä nähdä asioita suurin piirtein. Tässä oli 
»Vapaalla Sanalla» tärkeä tehtävä. Oli tärkeätä teroittaa 
yleisön mieliin, että nyt tosiaankin oli puhjennut sota 
perivihollista Venäjää vastaan — tarvjttiinpa tosiaan 
virallinen asiakirjakokoelma tätä todistamaan! — ja että 
nyt tässä Vapaussodassa oli maan kansalaisten jotakin 
uhrattava itsenäisyyden vuoksi. Suomi oli jälleen saanut 
maailmanhistoriallisen tehtävänsä olla lännen etu vartijana 
itää vastaan. Voitto oli varma. Suomen takana oli Europa.
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— Tässä tulevaisuuskuvassa käpertyi helsinkiläisen pieni 
elämä kieltämättä hiukan kokoon. Mutta moni viisas por
vari ravisteli päätään tälle hänen personalliselle hyvinvoin
nilleen epäedulliseille katsantotavalle. Ja  hyväksyi tuskin 
sen, mitä lausuttiin »Vapaan Sanan» viimeisessä sota- 
katsauksessa: »Loppuselvitys Suomen ja Venäjän välillä 
ei voi tapahtua missään komissioneissa, vaan rauhansopi
muksessa. Tässä rauhassa täytyy Suomen sekä kansatie- 
teellisesti että maantieteellisesti saada luonnollinen itä
raja, Vienanmerestä Uikui jokea pitkin Äänisjärveen ja siitä 
Syvärinjokea myöten Laatokkaan. Itä-Karjalan kysymys 
on nyt siirtynyt huomattavasti lähemmäksi elämäämme. 
Toinen ajatus, joka lausuttiin ensi kerran (Etelä-Suomessa) 
havainnollisessa muodossa »Vapaan Sanan» palstoilla ja 
joka ¡herätti jeräajssä fp iireissä ankaraa ^suuttumusta, oli 
kysymys Suomen kuningaskunnasta,

Maisteri Railo se lausui tämän eräässä noita voimallisia 
suomenkielisiä kirjoituksiaan — lehti oli kaksikielinen — 
joilla hän huomattavasti edisti tunnelman kohoamista por
varillisissa piireissä. VakuuttSavallä tavalla hän esitti kapi
nallisten toivottoman asian, heidän rahapulansa ja muut 
vaikeutensa, passiivisen vastarinnan merkityksen, punais
ten keskuudessa vallitsevan mielialan j.n.e. Suuri merkitys 
oli näillä kirjoituksilla myös mikäli »Vapaa Sana» joutui 
ihmisten käsiin Pitkän Sillan tuolle puolen.

Mitä tulee punaisten mielialaan Helsingissä, pysyimme 
siitä jokseenkin hyvin selvillä erään henkilön avulla, joka 
oli alituisessa kosketuksessa sekä johtajien että rahvaan 
kanssa. Myöskin vako ilujärj estolta saatiin arvokkaita tie
toja olosuhteista sekä täällä että Tampereella. Viimeksi
mainitusta paikasta tuli muuten kerran sangen sisältö- 
rikas kirje — vähää ennen kaupungin piiritystä — maito-
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hinkissä. Silloin tällöin onnistuttiin saamaan joku Valkoi
sesta Suomesta salaa kuljetettu sanomalehti ja sen kimp
puun hyökättiin kuin nälkäiset pedot. Useinpa se antoikin 
runsaan saaliin. Paljon valaisevia tietoja pohjoisista olo
suhteista voi »Vapaa Sana» siten tarjota lukijoilleen. Var
sinkin lueteltiin huolellisesti punaisten murhatyöt! Etelä- 
Suomessa. Verinen totuus ilmeni näiden onnettomien uh
rien nimistä. Heidän verensä huusivat kostoa.

Suunnilleen tämäntapaiseksi muodostui »Vapaan Sanan» 
»kotimainen uutisosasto.» Ulkomaisiin uutisiin nähden 
kiinnitettiin tietysti lähinnä huomiota Venäjän tapahtu
miin. Ja  olihan Saksan ja Venäjän välinen erikoissuhde 
meille suuresti mielenkiintoinen. Tässä tulivat käytäntöön 
venäläiset lehdet. Joka aamu seisoi eräs maailmanlehden 
toimittajista Grönqviistin nurkalla tappelemassa Pietarin 
lehdistä. Muovailtujen, yhteensommiteltujen ja tarkistet
tujen venäläisten uutisten tuloksena oli artikkeli seu- 
raavassa »Vapaan Sanan» numerossa. Arvokkaan perus- 
ainehiston muodostivat saksalaiset kipinäsähkösanomat, 
jotka sama henkilö vastaanotti eräällä Helsingin satamassa 
olevalla venäläisellä sotalaivalla toimittaen ne sitten mo
nien seikkailujen perästä joka päivä kello 3 eräälle lehden 
toimittajista.

Ei unohdu hevillä se päivä, jolloin ensimäinen kipinä- 
sähkösanoma toi uutisen rynnistyksen alkamisesta länsi
rintamalla maaliskuun 21 p. Seuraavana päivänä selostivat 
venäläiset lehdet ensimäiiset saksalaiset raportit ja sa
malla Englannista ja Ranskasta tulleita sähkösanomia, 
jotka kertoivat siellä pantavan erinoma:sen suurta merki
tystä saksalaisten hyökkäykseen. Kaikista näistä tiedoista 
saatiin ainehisto »Vapaan Sanan» pääkirjoitukseen, jonka 
otsakkeena oli »Sähkösanomia» — mitä saattoi pitää suo-
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ranaisena punaisten ärsytyksenä! Sillä varmasti ainakin 
se otsake paljasti' kirjoittajan. Punaisten lehtien julkais
tessa valheellisia tiedonantoja, joita Helsingin ranskalainen 
ilmoitustoimisto levitti, jatkettiin »Vapaan Sanan»'kirjoi
tuksia, joissa kuvattiin suuren hyökkäyksen kehitystä. 
Venäläiset lehdet tarjosivat koko ajan runsasta aine- 
histoa, jota allekirjoittanut käänsi ja maisteri Grotenfelt 
käytti kirjoituksissaan »Sähkösanomia» saksalaisten kipi- 
nätiedonantojen ohella. Liittoliaisystäviämme katkeroitti 
se seikka, että »Vapaa Sana» käsitteli länsirintaman -tapah
tumia, ja katkeroituminen kohosi huippuunsa, kun eräs 
kirjoitus lopuksi mainitsi jonkun sanan siitä, että »me sydä
memme pohjasta toivomme voiton seuraavan vapautta- 
jiemme lippuja, musta-valkea-punaisia.» Mutta melkein 
yhtä hullua oli, kun meillä oli tilaisuus ilmoittaa huomiota
herättävä uutinen kauaskantavasta tykistä. »Grotenfelt on 
sen keksinyt», sanottiin, ellei suorastaan: »Grotenfelt
valehtelee.» Seuraavana päivänä selostaa »Työmies» ve
näläisistä sanomalehdistä saksalaisen tiedonannon asiasta. 
— »Mistä saksalaiset tietävät niiden kantavan Pariisiin 
asti?» — Sitä seuraavana päivänä saapui, Pariisista sähkö
sanoma pommituksesta. No, nyt ei ollut muuta jäljellä kuin 
ruveta huutamaan, miten raakalaista oli pommittaa kau
punkia — vältettiin sanomasta linnoitusta.

Tällainen siis oli suurin piirtein tämän pienen lehden 
kahdenkymmenen viiden numeron sisältö. Lisäykset kir 
joitti kukin enimmäkseen kotonaan ja sanomalehti »toimi
tettiin loppuun» vain yhteisissä kokouksissa, osaksi »Kir
jan» konttorissa tai »Svenska Tidningen»’in toimituksessa, 
osaksi vihdoin maisteri Railon viihtyisässä kodissa, missä 
me kolme toimittajaa usein istuimme keskustellen tyynesti 
ja rattoisasti asemasta ja maan Itulevisuudesta, sill'aikaa
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kun punakaartilainen käyskenteli vahdissa talon ulkopuo
lella. Henkemme olivat turvatut.

Punaiset olivat kyllä iskeneet silmänsä niihin, jotka oli
vat jollakin tavoin tekemisissä ̂ Vapaan Sanan» kanssa. 
Oli enemmän kuin luonnollista, että he tiesivät lehden ole
massaolosta, sillä se lähetettiin postitse kavaltajavaltuus- 
kunnalle. (Lehdestä mainittiin pari kertaa »Työmiehessä» 
ja venäläisissä sosialistilehdissä oli siitä otteita.) »Sota
ministerillämme» oli kunnia joutua monien etsiskelyjen esi
neeksi, ja kaksi kertaa hänen luonaan toimitettiin kotitar- 
kastus, ilman että häntä kuitenkaan tavattiin kotoa. Yh
teen aikaan etsivät punaiset raivoisasti lehtemme monista- 
jia ja levittäjiä, ja m.rn. vangittiin kuusi erään suuren pa- 
periliiikkeen apulaista, mutta päästettiin heidät parin päivän 
päästä vapaiksi. Muuallakin toimitettiin kotitarkastuksia, 
minkä ohessa etsittiin tuota vihattavaa lehteä. (Otaksuma, 
että tri Oskar Rosenqvist olisi vangittu ja murhattu sen- 
vuoksi että hänellä oli suhteita »Vapaaseen Sanaan», ei ole 
saanut vahvistusta. Hän oli kuitenkin lehden aputoimitta- 
jia ja hankki arvokkaita uutisia liikemaailmasta). Ryhdyt
yinpä sellaiseenkin toimenpiteeseen, että estettiin ihmiset 
po: s tumasta kahvilastia, ennenkuin oli nuuskittu heidän 
taskuistaan »Vapaita Sanoja», minkäjohdosta lehti alkoi 
nyt tuntea itsensä oikein ylpeäksi. Rauhoitlaaksemme jon
kun verran punaisen ohranan hermoja lakkautimme julkai
sun viikon ajaksi, ja tämä näytti auttaneen.

Muuten vietiin valmiiksi toimitettu numero joka toinen 
tai kolmas aamu »painoon» s.o. käsikirjoitukset jätetti;n 
kamreeri Oskar Kilpiselle, jolle tosiasiallisesti koitui suurin 
ansio lehden ilmestymisestä. Hän toimi jonkunlaisena vir- 
rankatkaisijana. Käsikirjoitukset kulkivat hänen kauttaan 
toimituksesta painoon, mutta nämä molemmat olivat tois'l-

0
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leen tuntemattomat. Hän jätti paperit erään henkilön liuos
taan, joka monisti niistä tavallisella kirjoituskoneella tusi
nan. Nämä vietiin sitten kuuteen paikkaan eri osiin kau
punkia, missä ne edelleen monistettiin. Aluksi tapahtui 
tämä Roneo-koneilla, joilla on, kuten tunnettua, jokseenkin 
yhtä helppoa jauhaa kymmenittäin jäljennöksiä kuin soit
taa posetiiviä. Sitten pääsi punainen ohrana kuitenkin sel
ville, että Roneo oli toimessa, ja nuuski kaikki sellaiset ko
neet, jotka Helsingissä oli myyty, minkä vuoksi katsottiin 
välttämättömäksi siirtyä tavallisiin kir j oituskoneisiin.
Paitsi noita kuutta »painoa», oli herra Kilpisellä viisi 
muuta varalla, mutta varakoneita ei tarvinnut käyttää. Ker- - 
rän täytyi kuitenkin yhden painoista paeta punaisten va
koilijoita: — Ensimäisessä numerossa oli eräs leikkisä ko
nekirjoittaja merkinnyt lehden painopaikaksi Etelä-Espla- 
naadin 6. »Mutta kuinka puolustamattoman varomattomia 
ne ovatkaan!» huudahti huolestunut kansalainen. Hän ei 
muistanut, että osoite oli — »Smolnan.» — Muuten naku
tettiin innokkaasti »yksityisestikin» kaikkialla kaupungissa, 
virastoissa, liikkeiden konttoreissa j.n.e. Ja  siellä tapahtui, 
että lisättiin mitä parhaimmassa tarkoituksessa, asioita, jot
ka olivat täydellisenä yllätyksenä toimitukselle ja joista se 
mieluimmin olisi jättänyt vastuun muille. Kirjaharvinai
suuksien kokoili jäin kannalta oli tästä se etu, että lisääntyi 
varsin arvokkaita toisintoja, joita muutenkin on legio. — 
Paperia ja muita »painotarpeita» lahjoittivat monet liikkeet.

Kun nuo kuusi pientä painoa olivat sitten saaneet kap
paleensa valmiiksi, vietiin nämä uuteen keskukseen, Jaka
jalle, joka. apulaistensa välityksellä levitti niitä eri osiin 
kaupunkia määrätyn suunnitelman mukaan. Ja  saavut
tuaan onnellisesti kirjeluukusta sisään, alkoi lehti uuden 
vaelluksen saman talon tai jonkun tuttavapiirin perheiden
10 Valk. salainen toim. Helsingissä.
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keskuudessa. Painos nousi 800 ä 1000 kappaleeseen, mutta 
varmasti paljon useammat pääkaupungin asukkaat lukivat 
noita koneellakirjoitettuja papereita — jotka olivat, voi 
sentään! niin täynnä mitä hullunkurisimpia painovirheitä 
ja vaikeasti luettavia.

Kaikki ne naiset ja miehet, yhteensä nelisenkymmentä, 
jotka korvauksetta monistivat ja levittivät »Vapaata Sa
haa», suorittivat uhrautuvaista ja vaaranalaista työtä, ja 
on yhteiskunta heille jokaiselle kiitollisuudenvelassa heidän 
toimintansa vuoksi julkaisutoiminnan palveluksessa. Ko
konaisuudessaan toimi järjestö moitteettomasti.

Toimitus oli elävästi tietoinen siitä, että lehden vaikutus
valta olisi kasvanut moninkertaisesti, jos lehti olisi ollut 
painettu. Mutta ahtaissa oloissamme punaisen vallan ai
kana osoittautui salaisen painon aikaansaanti varsin vai
keaksi, Kerran jo kuitenkin luultiin asian olevan selvän. 
Eräs mies oli pannut kuntoon pienen kirjapainon Piikku- 
Roopertinkadun varrella (pienessä puutalossa, mihin on si
joitettu huonekaluliike »Regal»), luvaten ottaa haltuunsa 
lehden painamisen 7000 :sta mk: s ta kerta kaikkiaan ja saa
den käteistä 4000 mk. Hän ei ollut painanut kahta nume
roa enempää, ennenkuin venäläiset matruusit vangitsivat 
hänet, kuten kerrottiin, mutta pääsi hän vapaaksi paria 
päivää myöhemmin. Jotkut salaperäiset seikat, joihin tässä 
emme lähemmin kajoa, viittaavat siihen, ettei kaikki ollut 
niinkuin olla piti, — Sitten oli suunitelmia erääseen toi
seen painokoneeseen nähden, mutta ennenkuin oli ehditty 
niitä toteuttaa, vangitsivat punaiset painokoneen omistajan. 
Nyt päätettiin luopua painatusa jaluksesta ja tyytyä siihen 
vaikutusvaltaan, minkä sana itsessään voi saavuttaa.
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»Vapaan Sanan» viimeinen numero ilmestyi 10 p, huhti
kuuta. Silloin voimme kertoa uutisen saksalaisten ja pu
naisten välisistä taisteluista Kökslahdessa, jälkimäisten 
kauhistuneesta paosta pitkin maantietä ja »Smolnassa» val
litsevasta synkästä mielialasta. Tapausten kehitys oli nyt 
varma. Muutamien päivien perästä muuttuisi Helsinki val
koiseksi, lehden tehtävä oli lopussa.

Paremmin kuin ehkä kukaan muu havaitsi toimitus puut
teet, jotka haittasivat tätä sekä laajuudeltaan että usein 
myös sisällöltään vaatimatonta julkaisua. Mutta on väitetty 
sillä sittenkin olleen oma pieni merkityksensä. Sen vilpitön 
optimismi ja sen rohkaiseva sävy voivat ainakin jossakin 
määrin vaikuttaa mielialaan Helsingissä noina pitkinä, pi
meinä helmi- ja maaliskuun viikkoina. Toisaalta se teki voi
tavansa ehkäistäkseen huhujen tulvaa, joka oli omiaan saat
tamaan mielet tasapainosta. Olli kansalaisia, jotka olivat 
lehdelle siitä kiitollisia. Sellaisiakin kyllä oli, jotka aina 
moittivat ja arvostelivat.





M A X  SERG

VASTARINNAN RAHATALOUS 
DELLISEN PUOLEN JÄRJESTÄ« 

MINEN





Poj*värillisen yhteiskunnan taistelu punaista väkivaltaa 
vastaan Helsingissä tapahtui kahdella eri suunnalla, joilla 
molemmilla oli oikeutuksensa ja molemmat edistivät te
hokkaasti voittoa. Lyhykäisyyden vuoksi voidaan niitä 
nimittää aktiiviseksi ja passiiviseksi vastarinnaksi. Toi
saalta olivat nuo aikaisemmissa kirjoitelmissa kuvatut 
valmistukset, jotka päättyivät aseelliseen taisteluun kapi
nallisia vastaan: »valkoisten» komppaniani ja pataljoonani 
järjestäminen, aseiden, ampumavarain ja muiden tarpei
den hankkiminen, vihollisen miesvoiman ja suunnitelmani 
vakoilu ja erilaisin muodoin tapahtuva yhteistyö valkoisten 
korkeimman sota johdon kanssa. Toisaalla kohtaamme sen 
vastarinnan muodon, jota punaiset itse nimittivät »sabo- 
teeraamiseksi» ja jonka tarkoitus lähinnä oli, tehdä mah
dottomaksi koko valtiokoneiston toiminta, niinkauan kuin 
kapinoitsijat olivat vallassa; se oli virkamieskunnan ja 
yleensä useimpien palkannauttijain päättäväinen kieltäy
tyminen tehtäväänsä hoitamisesta laittomien olojen valli
tessa.

Aktiiviset järjestöt vaativat tietenkin huomattavan liike- 
pääoman voidakseen täyttää tehtävänsä ja hankkiakseen 
tarpeellisen varustuksen y.m. Varsinkin asteidenhankinta 
nieli suuria summia — yhteensä noin 1%  miljoonaa — 
mutta myöskin intendentuuri, tiedustelutoiminta, sotilaal
lista merkitystä omaavat! toimistot y.m. vaativat summia, 
jotka nousivat kymmeniin ja satoihintuhansiin markkoihin.
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Aluksi voitiin turvata ainoastaan yksityiseen uhrautuvai
suuteen, ja monet ovatkin ne yksityishenkilöt ja kansalais
ryhmät, jotka ovat ansainneet yhteiskunnan kiitollisuuden 
lahjoittamalla ja lainaamalla varoja valkoisten aseiden- 
ostoon ja jär j estötarkoituksiin.

Vasta helmikuun 10 p:n vaiheilla perustettu n.s. Yhteis- 
hyvänvaliokunta — useiden huomattujen yliopisto-, virka- 
ja rahamiesten yhtymä — kykeni ratkaisemaan tuon aktiivi
sillekin järjestöille yhä polttavammaksi käyvän rahakysy
myksen hankkien sitten koko kapina-ajan tarpeellisia va
roja eri toimintahaaroille luotettavien asiamiesten välityk
sellä. Koska edellisessä on perusteellisesti käsitelty aktii
vista vastarintaa useissa kirjoitelmissa ja kosketeltu myös
kin sen rahataloudellisen puolen järjestysmuotoja, rajoitun 
seuraavassa lähinnä porvarillisen yhteiskunnan »passiivi
seen» taisteluun punaisten valtaa vastaan ja siihen työhön, 
joka teki tämän taistellun taloudellisesti mahdolliseksi. 
Sitäkin suurempi syy minulla on rajoittaa tehtäväni tähän, 
kun rahataloudellinen järjestelmä ja käytännölliset jär
jestelyt olivat pääasiassa samanlaiset, koskipa avustustoi
minta sitten valkoisia joukkoja tahi lakossaotevia virkai
lijoita ja muita lainkuuliaisia kansalaisia.

Myöskin näiden viimeksimainittujen toimeentulosta vas
tasi Yhteishyvän-valiokunta. Yksityinen avuliaisuus mer
kitsi tosin paljon — varsinkin alussa, — mutta ilmeistä 
oli, ettei se ajan pitkään olisi kyennyt siihen varsin 
laajaan avustustoimintaan, jota vaadittiin, jotta valtion ja 
kunnan virkailijoiden y.m. lakko tulisi tehokkaaksi ja jotta 
rintama voitaisiin pysyttää suurin piirtein katsoen eheänä. 
Tässä eivät voineet tulla kysymykseen mitkään tilapäiset 
almut, — kokonainen yhteiskuntaluokkahan oli jokapäiväi
seen toimeentuloonsa nähden riippuvainen säännöllisistä
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kuukausituloistaan, ja suuria rahavaroja ja laajaa järjes
töä tarvittiin, jottei kukaan taloudellisten vaikeuksien 
vuoksi olisi pakotettu heittäytymään punaisten turviin. Se 
järjestö, joka hankki tarpeelliset rahavarat käytettäviksi, 
oli, kuten jo on viitattu, Yhteishyvän valiokunta. Itse työn, 
avustuksen järjestelmällisen jaon eri virastoissa otti suo
rittaakseen Suomen Virkamiesyhdistysten Keskusliitto, 
lähemmin sen talousvaliokunta. Keskusliitto se myöskin 
otti alun pitäen käsiinsä passiivisen vastarinnan johdon.

Kun punaiset tammikuun 27 p. 1918 julistivat hallitus
vallan siirtyneen köyhälistön käsiin, nousi kysymys, miten 
virkamiesten olli suhtaudutltlava vallananastajiiin maan 
niissä osissa, joissa kapinallisten oli onnistunut venäläis
ten pistimien avulla kukistaa laillinen valta. Välittömän 
yksimielinen ja johdonmukainen esiintyminen sosiaali
demokraattisen puolueen asettamaa korkeinta mahtia vas
taan oli virkailijoiden taholta välttämätön, sillä heidän 
kannanmääräämisestään tulisi sitten riippumaan kunnallis
ten ja yksityisten laitosten ja virastojen sekä useimpien 
yksityisten kansalaisten suhtautuminen punaiseen hallir 
tukseen.

Nyt oli kohtalo järjestänyt niin, että maan virkamiehet 
olivat vähää ennen kapinan puhkeamista järjestyneet, muo
dostaneet Keskusliiton, ja valinneet tälle hallituksen. 
Tämä hallitus, edustaen maan laillista virkamieskuntaa, 
oli silloin lähin ottamaan huostaansa johdon ja antamaan 
menettelyohjeet ja määräykset kaikille liittoon yhtyneille 
virkamiesyhdistyksille.

Heti kapinan puhjettua kokoontui Keskusliiton hallitus 
— tammikuun 28 p. ja 29 p. — harkitsemaan välttämättö
miä toimenpiteitä. Jälkimäisessä kokouksessa edustivat 
hallitusta paitsi puheenjohtajaa, esittelijäsihteeri Loima-
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rantaa, jäsenet, esittelijäsihteeri G. F. Albrecht, ratainsi- 
nööri K. O. Rejman, insinööri Einar Moring, rehtori Max 
Sergelius, esitteli j äsih teeri A. Pulkkinen sekä hallituksen 
sihteeri pöytäkirjasihteeri K. R. Salovius. Saapuvilla olivat 
sitäpaitsi erityisesti kutsuttuina yliopiston väliaik, kansleri, 
rehtori ja vararehtori sekä kymmenkunta virastopäällikköä 
eri ylihallituksista. Kokouksen puhetta johti ylitirehtööri 
professori O. Tarjanne. Keskustelussa käsiteltiin yksin
omaan kapinan aiheuttamaa tilannetta ja aseman vaatimia 
toimenpiteitä. Osa kokouksen osanottajista katseli tilan
netta varsin toi/vehikkaasti uskoen punaisten vallan kes
tävän lyhyen ajan — viikon verran, mahdollisesti pari. 
Toisaalta oli vallalla vastakkainen käsitys ja siihen nojau
tuen ehdotti rehtori Sergelius toimenpiteitä lainkuuliaisten 
virkailijoiden ja muiden sellaisten kansalaisten taloudelli
seksi tukemiseksi, jotka saattoivat joutua vaikeuksiin sen- 
vuoksi, etteivät hyväksyneet punaista hallitusta. Kysymys 
ei kuitenkaan antanut aihetta pitempään keskusteltuun, 
koska enemmistö kannatti erään läsnäolijan lausumaa mie
lipidettä, että »joko pysytään loitolla vihollisesta ja kuol
laan nälkään, jos siksi tulee, tlahi antaudutaan viholliselle.» 
Ehdotuksen teki jän toistettua vaatimuksensa, että kysymys 
olisi alistettava Keskusliiton hallituksen käsiteltäväksi, 
päätti kokous lykätä keskustelun tästä asiasta seuraavaan 
kokoukseen ja tällä kertaa päättää ainoastaan kiireelli- 
simmästä asiasta — siitä, miten lainkuuliaisten oli suhtau
duttava anastettuun ylivaltaan.

Sen jälkeen kun asiaa oli perinpohjin tutkittu ja erilaisia 
ehdotuksia tehty, päätettiin yksimielisesti antaa seuraava 
julistus:
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Senjohdosta, että Suomen kansaneduskunta ja eduskun
nan asettama laillinen hallitus on väkivalloin estetty har
joittamasta toimintaansa, julistetaan täten toistaiseksi nou
datettavaksi seuraavaa:

1) keskusvirastot eivät ryhdy mihinkään toimiin lait
toman hallituksen kanssa, millä nimellä tämä käyneekin;

2) ei yksikään suomalainen virkamies yhtävähän kuin 
kansalainenkaan, joka kannattaa laillista hallitusta, saa 
ryhtyä vallananastlajien palvelukseen tai antautua minkään
laiseen yhteyteen heidän kanssaan;

3) kaikellainen virastotoiminta, mihin lasketaan myös 
yleiset työt sekä yliopiston ja sivistyslaitosten toiminta, 
keskeytetään heti kunnes lailliset olot on palautettu, kui
tenkin Iseuraavin poikkeuksin: a) säännöllinen toiminta 
jatkuu niissä osissa maata, joissa laillinen hallitus tahi sen 
edustajat yhä ovat vallassa: b) rautatievirkailijat noudat
tavat heille erikoisesti annettuja määräyksiä: c) lääkärit 
ja sairashoidossa toimivat henkilöt jatkavat toimintaansa 
oman harkintansa mukaan: ja d) elintarvehalliitus työs
kentelee, mikäli mahdollista, hallitukselta saamiensa val
tuuksien mukaisesti;

4) virastot ja virkamiehet hoitavat kykynsä mukaan 
heidän hallussaan olevaa valtionomaisuutta;

5) keskusvirastot ja paikalliset virkamiehet huolehtivat 
siitä, että nämä! menettelyohjeet tulevat tunnetuiksi sekä 
että niitä tarkoin noudatetaan;

6) mikäli laillinen hallitus antaa uusia määräyksiä, on 
niitä noudatettava.

28/1 1918.
Julistuksen allekirjoitti virkamiesyhdistysten keskuslii

ton hallitus ja hyväksyi sen sekä allekirjoitti halliituksen- 
päämies P. E. Svinhufvud, joka oli puhelinyhteydessä ko
kouksen kanssa koko istunnon ajan,

Seuraavana päivänä kirjoitettiin julistusta koneella 
monta sataa kappaletta ja jaettiin pääkaupungissa sekä lä
hetettiin asiamiesten välityksellä maan kaikkiin niihin osiin, 
jotka olivat punaisten vallassa. Hallitus kokoontui viikon
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kuluessa joka päivä eri paikoissa kaupunkia harkitsemaan 
ja ratkaisemaan monia juoksevia asioita ja antamaan me
nettelyohjeita niissä kysymyksissä, joita lähetetyn julis
tuksen johdosta hallitukselle tehtiin.

Kun alettiin yleisesti käsittää, ettei kapina tulisikaan 
olemaan niin lyhytaikainen kuin optimistit olivat kuvitel
leet, astui taas päiväjärjestykseen kysymys taloudellisesta 
avustustoiminnasta. Kysymys oli herätetty myös rahamies
ten piireissä ja oli siitä ilmoitettu Yhteishyvänvaliokun- 
nalle. Yhä yleisemmin alettiin käsittää, että passiivisen 
vastarinnan onnellinen päätös riippuisi ensi sijassa siitä, 
kuinka kauan palkannauttijat yleensä voisivat pysytellä 
taloudellisesti pystyssä. Jos hätä pakottaisi heidät alistu
maan punaisen hallituksen alle, niin olisi tämän taloudelli
sen kumouspolitiikan tieltä raivattu vaikeimmat esteet. 
Liikemiesten taholla oltiin kyllin valppaita huomaamaan 
tämä vaara ja valmistauduttiin niihin taloudellisiin uh
rauksiin, joita sen torjumiseksi vaadittiin. Pian asetettiin 
tarpeelliset varat Yhteishyvänvaliokunnan käytettäviksi.

Tirehtööri L. Loimarannan ja tri O. Rosenqvistin — Yh
teishyvänvaliokunnan jäsenen — välityksellä ilmoitettiin 
Keskusliiton hallitukselle, että kaikki lakossa olevat valtion 
ja kunnan virkailijat saivat luottaa välittömään taloudelli
seen avustukseen. Hallitus asetti tätä asiaa valvomaan 
talousvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin professori Klas 
Moring, esittelijäsihfeerit Hj. Kahelin ja A. Krogerus, 
pöytäkirjasihteeri I. Grundström sekä Helsingin rahatoimi
kamarin sihteeri, insinööri J. W. Andersin. Myöskin Yh- 
teishyvänvaliokunta valitsi keskuudestaan erityisen raha- 
asiainvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi tuli arkkitehti 
H. Neovius, jäseniksi pankinjohtaja A. Juselius, varatuo
mari G. Ehrnroth ja rehtori M Sergelius sekä tohtori O.
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Rosenqvist viimeksi mainitun varamieheksi. Pankinjohtaja 
Juselius otti huostaansa kaikkien niiden järjestöjen rahas
tonhoidon ja kirjanpidon, joiden rahataloudellinen puoli 
oli järjestettävä, ja rehtori Sergelius valittiin edustamaan 
rahavarain-valiokuntaa Keskusliiton hallituksen asetta
massa talousvaliokunnassa, missä hänen oli järjestettävä 
rahastokonttori ja toimittava tarkastajana.

Rahastonhoitajalle, tirehtööri Juseliukselle virtasi koko 
kapinana jän varoja pankeista, toiminimiltä ja yksityisiltä 
henkilöiltä kuudenmiljoonan kahdensadantuhannen Smk:n 
yhteissummaan ja käytettiin siitä:

Ennakkomaksuiksi virkamiehilile ja muille
palkkaanauttiville 3,775,000:—>

Sotilaallisiin tarkoituksiin 2,180,000:—
Erinäisten järjestöjen rahataloudellisen

puolen järjestämiseen 245,000:—
Summa Smk. 6,200,000:—

i

Joitta rahat saataisiin haalituiksi rahastonhoitajan käsiin 
ja jaetuiksi eri järjestöille, tarvittiin kokonainen apulaiisesi- 
kunta, joka nosti satoihintuhansiinkin nousevat summat 
toimittaen ne käsilaukuissa, sanomaliehtipaketeissa tai jon
kinlaisissa kääröissä pankinjohtaja Juseliukselle, joka oles
keli eri aikoina eri osissa kaupunkia. Rahastonhoitajalta 
nosti sitten kulloinkin tarvittavat rahavarat henkilö, jonka 
hallussa oli kunkin järjestön rahastokonttori, ja hän antoi 
myös vaaditut summat valituille pääkasööreille tilauksen 
mukaan.

Keskusliiton talousvaliokunta, jota täydensi, kuten 
edellä mainittu, rahavarain-valiokunnan edustaja, teki 
suunnitelman, jonka mukaan raha-avustusten jako saattoi
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tapahtua melkein heti valiokunnan perustamisen jälkeen, 
helmikuun puolivälissä. Sangen suuri joukko valtion ja 
kunnan virkamiehiä y.m. oli kipeässä avustuksen tarpeessa, 
ja senvuoksi oli ehdottoman välttämätöntä, että jako ta
pahtui yhtenäisen, yksityiskohtaisesti harkitun järjestelmän 
mukaan. Tehtyä suunnitelmaa noudattaen maksoivat yli- 
ja alirahastonhoitajat käteisiä avustuksia, jotka vaihtelivat 
200:sta 500: aan kuukaudessa, henkilöille, jotka eivät suos
tuneet palvelemaan punaisia ja siitä syystä olivat menettä
neet palkkaetunsa. Vastaanottaja antoi kuitin sekä sitoutui 
maksamaan takaisin saadun summan normaaliaikojen pa
lattua. Eivät ainoastaan pääkaupungin lakossaolevat vir
kailijat saaneet nostaa avustusta, vaan rahoja lähetettiin 
tavalla tai toisella myös maaseudun tarvitseville virkaili
joille. Talousvaliokunta voi myöskin ulottaa toimintansa 
muihin lainkuuliaisiin kansalaisiin kuin valtion ja kunnan 
virassa oleviin, siten että yksityiset liikkeet ja henkilöt 
luovuttivat varsin huomattavia summia suoranaisesti yksi
tyisten valiokunnan jäsenten haltuun ja heidän harkintansa 
mukaan käytettäviksi.

Keskusliiton hallituksen valitsemat talousvaliokunnan 
jäsenet jakoivat keskenään valtion ja kaupungin virastot. 
Postilaitoksen taloudenhoito uskottiin post ¿hallituksen re
viisorille P. Airiolle, valtionrautateiden liikenneosaston 
ensimäiselle kirjurille Fr. Sergeliukselle ja sijaisrahaston- 
hoitaja J. A. Lounamaalle, Myöhemmin tuli H. Ben- 
gelsdorff Suomen metalliteoltisuuden-harjoittajaliiton pää- 
rahastonhoitajaksi. Kaikki nämä miehet ilmoittivat tar
kastajalle, rehtori Sergeliukselle kulloinkin tarvitsemansa 
summan, saivat häneltä tiedon, mihin kunakin päivänä ra- 
hastokonttori oli sijoitettu, samoin kuin merkityn osoi
tuksen siitä summasta, jonka päärahastonhoitaja kulloin
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kin tarvitsi palkkojen maksuun. Kukin yli,rahaston
hoitaja käytti sitten mielensä mukaan kysymyk
sessä olevissa virastoissa ali-rahastonhoitajia jotka an
toivat kuittia vastaan yksityisille palkkaanauttiville 
kullekin tulevan summan. Rahastokonttorin johtajan 
jokseenkin vastuuna laista ja työlästä tointa hoiti suu
rimman osan kapinanaikaa ekonoomi V. Hougberg, joka 
joko kotonaan tai kaupungilla maksoi yli-rahastonhoita- 
jille kulloinkin tarvittavat summat.

Noina seitsemänäkymmenenä viitenä kauhunpäivänä 
jaettiin talousvaliokunnan välityksellä suunnilleen 
3,300,000 mk. Rahallinen avustus osoittautui aivan välttä
mättömäksi ja käteisten maksujen avulla saatiin lakko te- 
hoisammaksi. Moni, joka oli epäröinyt liittyä lakkoon 
siitä syystä, että oli velvoitettu huolehtimaan suuresta per
heestä, voi siihen nyt liittyä, kun perhe oli jossakin määrin 
taloudellisesti turvattu. Ja  lakko laajeni jälkeenpäin yhä, 
niin etteivät ainoastaan useimmat virkailijat jättäneet 
tehtäviään, vaan suuri osa palveluskuntaakin kieltäytyi 
tottelemasta punaisen hallituksen käskyjä.

Kun kapinalliset saivat tietää, että oli olemassa järjes
töjä »saboteeraavien» tukemiseksi, koettivat he kaikin ta
voin päästä näiden järjestöjen jäljille. Osa rahastonhoita
jia joutui punaisten koston uhriksi, ja erikoisesti uhkasi 
suuri vaara niitä, joiden oli maksettava avustusta viras
toissa, joiden henkilökuntaan kuului erilaatuisia aineksia, 
virkamiehistöä ja palveluskuntaa, kuten oli laita valtion
rautateiden liikenne- ja linjaosastoilla ja kunnallisissa vi
rastoissa. Punaiset tekivät väkivaltaa rahastonhoitajille 
näiden kodeissa, toimittivat kotitarkastuksiia ja vangitsi
vat, toisia montakin kertaa, mutta yleensä ei heidän vai- 
noissaankaan ollut mitään suunnitelmaa tahi määrätietoi-
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suutta — tämäkin yksi heidän puutteellisen tiedustelutoi
mintansa seurauksia — ja mitään sanottavaa haittaa eivät 
he voineet aiheuttaa avustustoiminnassa. Jos joku rahaston
hoitaja vangitsemisen vuoksi tuli estetyksi täyttämästä 
tehtäviään, astui ennakolta valittu varamies hänen tilal
leen. Päälähteen jäljille ei punaisten milloinkaan onnistu
nut päästä. Järjestelmää voitiin pitää pystyssä viime het
keen saakka huhtikuussa, jolloin punaiset lopullisesti oli
vat hävinneet pelissä.

Aivan epäilemättä vaikutti se passiivinen vastarinta, 
jonka koko lainkuuliainen porvarillinen yhteiskunta toi
meenpani punaisia vallananastajia ja maankavaltajia vas
taan, huomattavassa määrin näiden aseman heikkenemi
seen ja heidän lopulliseen tappioonsa. Punaisten katke- 
rirnpia pettymyksiä oli se, ettei tuo väkivalloin perustettu 
diktatuuri voinut saattaa taloudellista elämää oikeille rai
teille eikä selviytyä alkeellisimmistakaan hallinnollisista 
tehtävistä maan niissä osissa, joita he kuitenkin aseellisen 
ylivaltansa avulla hallitsivat ja voivat terrorisoida mie
lensä mukaan. Sisäiset vaikeudet kävivät johtajille ylivoi
maisiksi ja olisivat horjuttaneet heidän asemaansa, vaikka 
ei sotilaalliisiakaan onnettomuuksia olisi lisäksi sattunut. 
Ei mikään edistänyt näiden sisäisten vaikeuksien synty
mistä ja kärjistymistä niin kuin virkamieskunnan ja mui
den lainkuuliaisten kansalaisten ryhti. Tätä tekijää pu
naiset eiväit olleet ottaneet laskuihinsa suunnitelmia raken
taessaan, sillä he olivat luottaneet siihen, että kun he ker
ran olisivat saaneet haltuunsa valtion rahavarat, niin he 
voisivat pakottaa kaikki palkkaanauttivat joko alistumaan 
tai menettämään kaikki tulolähteessä ja silloin ei heidän 
mielestään voinut olla muuta kuin yksi lopputulos. Että 
heidän laskelmansa joutuivat häpeään, siitä saamme kiit
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tää maamme vLrkamiesluokan järkähtämättömyyttä ja 
hyvää kansalaishenkeä, mutta kenties vieläkin suurem
massa määrin niitä salassa vaikuttavia voimia — yksityi
siä henkilöitä ja yhtymiä — jotka uhrautuen ja uupumatta 
työskennellen loivat taloudelliset edellytykset vastarin
nan menestymiselle.

11 Valk. salainen toim Helsingissä.
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Punaisen ajan pakollisessa toimettomuudessa, ulko
maailmasta täydellisesti eristetyssä Helsingissä muodostui 
monen elämä pääasiassa Mannerheimin odotukseksi. Eris- 
kummalllisia voiton-sanomia levitettiin ja niihin uskottiin, 
mutta huolimatta kaikista ympäristön ilj elävyyksistä ei 
ollut kaikkein vaikeinta saavuttaa toivehikasta elämän
katsomusta. Tosin kävi odotus välistä hieman pitkäksi, 
kun voittajien tykit eivät tahtoneet koskaan joutua kuulu
ville, huolimatta siitä, että Tamperekin oli valloitettu ker
ran viikossa helmikuun puolivälistä alkaen. Mutta selityk
siä oli aina olemassa, ja lohdutus oli siinä, ettei se koskaan 
odota liian kauan, joka odottaa jotakin hyvää.

Jonkunverran toiseksi muodostui tilanne vainotuille, 
joiden henki ja vapaus olivat vaaralle alttiina. Heille ei 
riittänyt, että lopputulos oli varma. He eivät voineet yhtä 
täydellisesti unohtaa elävänsä vihollislinnoituksessa ja ole- 
vansa keskellä vakavaa leikkiä, joka helpostikin saattoi 
päättyä sangen huonosti heille itselleen.

Seuraavassa annetaan muutamia kuvia noiden turvat
tomien elämästä kauhunviikkoina. Jos tässä erikoisesti 
pysyttelemme yhteiskunnan etualan henkilöissä, niin ta
pahtuu se ainoastaan siitä syystä, että heidän elämyksensä 
saattavat enemmän kuin muiden herättää mielenkiintoa 
lähimmän tuttavapiirin ulkopuolellakin. Itse asiassa oli 
tuhansittain turvattomia, kaikkiin luokkiin ja säätyihin 
kuuluvia, ja erilaisten kokemusten luku oli legio. Mutta
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suppeassa kyhäelmässä täytyy rajoittua välittömien tie
donantojen perustalla ¡selostamaan sellaisia tapahtumia 
ja välikohtauksia, jotka voivat herättää yleisempää mie
lenkiintoa, ja muuten kuvaamaan tosiasioihin nojaten pan
naan julistettujen elämää ja toimintaa.

* * *

Kuten asiaan kuuluu, alotamme korkeasta esivallasta — 
hallituksen jäsenistä, jotka eräänä päivänä julistettiin ero
tetuiksi ja lainsuojattomiksi. —

Kriisin torjumiseksi oli senaatin taholta oltu yhä uudes
taan ja uudestaan neuvotteluissa venäläisten bolsheviki- 
järjestöjen kanssa, joiden veljellinen kannatus oli koti
maisten punaisten yltyvän julkeuden ja ylimielisyyden 
pohjana. Senaattorit, ennen kaikkea siviilipäällikkö Arthur 
Castren, kävi kerran toisensa jälkeen puhuttelemassa tul
kin välityksellä Helsingin johtavaa komisariaattia, joka 
oli sijoittunut entiseen keisarilliseen linnaan, teekeittiöi- 
den, ryysyjen ja suuriruhtinaallisten vertauskuvien kes
kelle. Viipurin linna väki, joka ensiksi joutui leikkiin, oli 
venäläisen komisariaatin surunlapsi. Puolueettomuuden 
lupauksia annettiin ja rikottiin, senaattori valitti ja komi- 
sariaatti surkutteli. Eihän sitä kukaan ole enemmän kuin 
ihminen, arveli matruusi Smilga ja vastasi kuhunkin 
uuteen valitukseen raskautetun valtiomiehen väsynein il
mein. Määräyksiä annetaan, niinkuin näette, jolleivät tot- 
tele, niin ei suinkaan kukaan voi asiaa auttaa. —

Eräänä iltana sai senaatti tiedon, että Viipurin ryssät 
olivat, jälleen rikkoen aikaisemmat lupaukset ja sitou
mukset, näyttäneet mahtiansa. He olivat antaneet kau
punkiin ja sen lähistölle kokoontuneille suojeluskunnille
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käskyn poistua kuuden tunnin kuluessa, elleivät tahtoneet, 
että heitä pidettäisiin ja kohdeltaisiin kapinallisina. Senaat
tori Castren läksi komisariaatin puheille haluten tietää, 
mikä keksintö tämä taasen oli. Smilga teki huolestuneen 
vaikutuksen, kuten tavallista, ja äkkiä hänessä heräsi 
merkillinen mielenkiinto muutamiin pöydällä oleviin pape
reihin. Nyt senaattori kiivastui, iski nyrkkinsä pöytään, 
niin että sekä kirjoitusneuvot että Smilga hypähtivät!, ja 
teki tiettäväksi:

— Silloin olemme sotakannalla Venäjää vastaan. Mahdo
tonta on enää pidättää valkoisia suo jeluskuntaj oukkoja, 
jotka on julistettu hallituksen joukoiksi. Ja  niitä on 
70,000 miestä.»

Smilga näytti hämmästyneeltä. Luku säikähdytti, ja 
viittaus siihen, ettei hallitus mahtaisi mitään omille jou
koilleen, tuntui varmaankin venäläisestä valtuutetusta var
siin luonnolliselta ja uskottavalta. Hetki oli lyhyesti sanoen 
vaikuttava, mutta historialliseksi se ei tullut, sillä venä
läiset olivat ottaneet laskelmiinsa sodan mahdolliisuuden 
suomalaisten porvarien kanssa, eikä Smilgan vavistus noi
den 70,000 vuoksi merkinnyt mitään suunnanmuutosta hei
dän taholtaan.

Toisen kerran tahtoi hallituksenpäämies itse neuvotella 
ja läksi pelottomana Kretshet-nimiselle venäläiselle sota
laivalle, joka oli satamassa ja jossa asusti Itämerenlai- 
vaston tammikuundiplomaattien parahisto. Hänen levotto
mat toverinsa saivat vihdoin selville, missä hän oli, pääsi
vät hänen kanssaan puhelinyhteyteen kehottaen häntä 
jättämään mokoman aluksen. Mutta se ei aivan yksinker
taisesti käynyt enää päinsä. Matruusit toivoivat päinvas
toin saavansa nähdä useampia senaattoreita luonaan. 
Ennen kaikkea he halusivat puhutella »sitä, joka määrää
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suojeluskuntiin nähden,» Siviilipäällikkö teki senvuoksi 
päätöksensä ja läksi hänkin laivalle.

Kaj mitassa, minne neuvosto oli kokoontunut, porisi tee- 
keittiö pöydällä. Ilma oli raskas ja tupakan savun täyt- 
tämä, kuulin äänten melua ja sorinaa; kauempana, pöydän 
päässä istui hallituksenpäämies ja hänen vakaa ja syvä 
äänensä oli ääntensinfonian pohjana. — Useat matruusit 
näyttivät hillittömän kiihtyneiltä. Tyytymättömyys kes
kittyi päävalitukseen, että Pohjanmaalla muka oli ammuttu 
venäläisiä.

— Siinä on varmasti joku erehdys, arveli siviilipääl
likkö; hän itse oli käskenyt pohjalaisia pysymään aisoissa. 
Toinen asia oli, jos venäläiset olivat hyökänneet. Pohja
lainen ei siedä huolimattomia laukauksia.

Äänten sorina yltyi kiihkeässä keskustelussa. Mutta sit
ten tuli paikalle mies, jota matruusit kutsuivat amiraaliksi. 
Hän kehotti vaikenemaan ja sai puheenvuoron. Neuvotte
lut jatkuivat, ja lopuksi yhdyttiin laatimaan ja allekir
joittamaan asiakirja, missä suomalaisia ja venäläisiä keho
tetaan olemaan hyökkäämättä toistensa kimppuun. Tuota 
kallisarvoista asiakirjaa laadittiin todellakin kaksi kappa
letta ja ne varustettiin allekirjoituksilla. Ja  sitten oli 
senaattoreilla vapaa valta lähteä laivalta.

Jo  kriitillisen viikon alussa, tammik. 20—27 p. senaatti 
käsitteli ehdotusta kahteen ryhmään jakautumisesta, joista 
ryhmistä toinen matkustaisi Vaasaan tai jollekin toiselle 
seudulle Pohjanmaalle ja toinen jäisi toimimaan, mikäli 
voisi, pääkaupungissa, missä kapinalliset ilmeisesti milloin 
hyvänsä saattoivat nousta herroiksi. Ensin horjuttiin jon- 
kunverran sinne tänne, mutta sitten päätettiin lopullisessa 
äänestyksessä lauantaina, että ainakin kolme heti matkus-
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taisi. Viime hetkessä ennen julkisten vihollisuuksien puh
keamista istuutuivat senaattorit E. Y. Pehkonen, Alexander 
Frey ja Heikki Renvall ruotsalaisten ja muiden ulko
maalaisten käytettäväksi jätettyyn ylimääräiseen junaan 
ja pyyhkäisivät pohjoiseen päin. Senaattori Juhani Ara- 
järvi oli sitä ennen matkustanut Tampereelle ja yhtyi 
tovereihinsa Vaasassa.

Helsinkiin jäi senaatin puheenjohtaja Pehr Svinhufvud 
ja senaattorit Arthur ja Jalm ar Castren, Onni Talas, 
Kyösti Kallio , E. N. Setälä ja O. V. Louhivuori.

Kello 8:n tienoilla illalla kokoontuivat nämä Salaman 
taloon. Hetkistä myöhemmin ilmoitettiin punaisten olevan 
toiminnassa kaupungilla ja miehittäneen Kasarmintorin. 
Keskustelujen väliajalla pyysi Louhivuori senaattorit ko
tiinsa, ja siellä syötiin erinomainen illallinen — läsnäoli- 
jain todistusten mukaan. Hallituksen päämies sytytti si- 
kaarinsa hillitysti aprikoiden, olisiko se kenties viimeinen. 
Sitten sai leikki hetkiseksi sijansa ystävysten pöydässä, en
nenkuin ateria lopetettiin ja palattiin aivan viereiseen Sa
laman taloon, missä täysistunto jatkui puoliyöhön, huolel
lisesti peitettyjen ikkunoiden takana. — Sivuutamme kysy
mykset, joita pohdittiin, koska ne olivat sitä laatua, että ne 
kaipaisivat valaisevaa selontekoa suojeluskunta-järjes
töistä ja niiden päällystöstä, jonka kanssa oltiin koko ajan 
puhelinyhteydessä. Mainittakoon vain sivumennen, että il
lan kuluessa saatiin vahvistus aikaisemmille otaksumille, 
että punaiset jo Hik ehtivät Tampereella ja olivat miehittä
neet asematalon, Puhelinviesti Lempäälään ehti ajoissa va
roittamaan senaattoreita, jotka olivat matkalla Vaasaan. 
He taivalsivat hevosella vaarallisen seudun ohi Suinulaan ja 
pääsivät seikkailuitta perille.
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Seur aavana päivänä olivat senaattorit sekä suuri joukko 
valtiopäivämiehiä kokoontuneina Sääitytalolle. Täällä teh
tiin m.m. ehdotus, että kaupungin suojeluskunta kutsuttai
siin kokoon ja komennettaisiin puolustukseen. Onneksi 
raukesi suunnitelma siviilipäällikön jyrkän lausunnon joh
dosta, että tällainen toimenpide voisi vain päättyä verilöy
lyyn, missä suojeluskunta, puutteellisesti asesitiettu ja jär
jestetty kun se oli, vetäisi epäilemättä lyhemmän korren.

Ennenkuin tämä kokous oli lopussa illalla, oli puna
kaarti varustanut vahdeilla Säätytalon portaat, ja senaat
torit saivat tiedon, että heidät oli tuomittu kuolemaan. 
Tämän katkeran viestin, jonka todenperäisyyttä ei tietysti 
siinä silmänräpäyksessä voitu tarkistaa, toi perille eräs 
valtiopäivämies, jolla oli muuan uskottu punaisten jou
kossa. — Senaattorit poistuivat varmuuden vuoksi kokous
paikalta takaovesta, joka vie Ritarikadun varrella ollevaan 
puistikkoon päin. Ja  hyvä olikin, sillä ulkopuolella olevat 
punaiset vartijat olivat epäilemättä kyllä selvillä, minkä
laisia lintuja häkissä oli. Sosialisti-valtiopäivämiehiä oli 
vielä varsin myöhään illalla liikuskellut Säätytalolla, ja 
selvää on, etteivät he viivytelleet viedessään perille, mitä 
olivat nähneet.

Senaattori Setälä ei ottanut osaa tässä käsiteltyyn ko
koukseen. Hän matkusti nimittäin sunnuntaina Porvooseen 
ja läksi muutamia päiviä myöhemmin pakolaisena eksyttä
välle retkelle, jota myöhemmin tullaan käsittelemään.

Hallituksenpäämiehen Pehr Svinhufvudin kokemuksista 
noina viikkoina, jolloin hän varmasti oli punakaartilaisten 
kiihkeimmän vainohalun esineenä, olemme saaneet tietoja 
senaattori Jalmar Castrenilta, joka kaikissa seikkailuissa 
oli Svinhufvudin seuralainen ja matkatoveri. Hän kertoo:
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Hätyyitftämättä pääsimme Louhivuori, Svinhufvud ja 
minä aikaisemmin valittuun tilapäiseen yömajaan köyhäin- 
hoidon tarkasta jän virkahuoneustoon Uudenmaankadun
varrella, ja pian olimme saaneet elämämme aivan kodik
kaaksi. Päivä päätettiin rattoisalla teeillallisella, johon 
Svinhufvud osaltaan lisäsi muutamia voileipiä, jotka ongit
tiin hänen paksuista senaattorinsalkustaan.

Vielä maanantaiaamuna Svinhufvud tahtoi tehdä yrityk
sen mennäkseen senaattiin. — Meillä ei ollut oikeutta tai
pua punakapinallisten uhkauksista, hän arveli. Onneksi 
pyyhki kaikki tämän tapaiset suunnitelmat aikainen puhe
lin tieto, että punaiset olivat jo miehittäneet senaatin.

Hyvien ystävien välityksellä pääsimme myöhemmin päi
vällä erään samassa talossa asuvan professorinrouvan ko
tiin. Hän otti meidät suuremmaisen ystävällisesti vastaan 
ja luovutti meille huoneet. Käytettävissämme oli m.m. sali, 
jossa oli pidetty pienten lasten koulua. Siellä istuuduimme 
kuin kiltit lapset ainakin pienille tuoleille koulupöydän ym
pärille ja neuvottelimme maan asioista.

Seuraavina päivinä olimme yhteydessä kahden henkilön 
kanssa, joista oli meille ja asiallemme suurta hyötyä. Ensi- 
mäisessä kohtauksessa heidän kanssaan oli muuten huvit
tavaksi puolensa. Kun eräänä iltana istuimme teepöydäs- 
sämme, soitettiin ovikelloa. Soitto aiheutti pienen pako
kauhun, joka kuitenkin kohta asettui. Louhivuori lähe
tettiin eteiseen avaamaan. Kaksi herraa kysyi senaattori 
Castrenia. — Täällä ei ole mitään senaattori Castrenia, oli 
vastaus. — Tunsin sillävälin äänistä tulijat tutuiksi, joita 
olin halunnut tavata, ja kumosin leikkisästi Louhivuoren 
pienen hätävalheen. Tulijat olivat ratainsinööri Rejman ja 
liikennetarkastaja Leisten, jotka ilmoittivat olevansa salai
sessa lennätinyhteydessä maaseudun kanssa ja tarjosivat
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nyt palveluksiaan. Köyhäinhoidontarkastaja Juuselan ja 
näiden molempien herrojen välityksellä olimme sitten ali
tuisessa lennätinyhteydessä maaseudun kanssa ja saimme 
m.m. sähkösanomia Viipurista ja Vaasasta ja lähetimme puo
lestamme tiedonantoja asemasta, mikäli voimme sitä ar
vostella. Mannerheimkin vastaanotti meiltä nimityksen 
Suomen hallituksen joukkojen korkeimmaksi ylipäälli
köksi. Se sähkösanoma lienee kuitenkin saapunut Vaasaan 
niin myöhään, että Vaasan hallitus oli ehtinyt toimia ennen 
meitä. Punaiset pääsivät valitettavasti jonkun ajan päästä 
selville lennätinkeskusasemastamme. Insinööri Rejmanin 
onnistui piiloutua, mutta herra Leisten vangittiin ja oli hän 
jokseenkin kauan pidätettynä.

Eräänä päivänä viikon lopulla ilmoitettiin meille, että 
senaattori Svinhufvudille voitaisiin sunnuntaina, jos sää 
olisi suotuisa, valmistaa mahdollisuus päästä erään lentä
jän mukana Vilppulaan ja Vaasaan. Kauan harkitsematta 
Svinhufvud selitti olevansa halukas uskallustakysyvään 
yritykseen. Meille muillekin laadittiin pakosuunnitelma, 
mutta se raukesi epätäydellisyyteensä.

Eräs tapaus, joka sattui lauantaina, hajotti triumviraat- 
timme kiireemmin, kuin mitä olfonme odottaneet. Is tues
samme aamupäivällä levossa ja sovussa kahvipöydän ym
pärillä sikaareinemme saimme tiedon, että asestettujen pu
nakaartilaisten auto oli pysähtynyt portaiden eteen. Siep- 
pasimme välttämättömimmät kapineemme, tai ainakin luu
lemme niin tehneemme — myöhempi tarkastus särki harha
luulomme tässä suhteessa — ja syöksyimme tohtori S:n 
huoneustoon, lähimpään naapuriimme. Svinhufvud jatkoi 
matkaa huonerivin läpi, ja minä pysähdyin potilaana toh
torin luokse. Aikaisemmin Ollimme muutamin pikku keinoin 
muuttaneet ulkomuotoamme, ja naamioiminen antoi, niin
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puutteellinen kuin se olikin, kuitenkin jonkinlaisen turval
lisuudentunteen. Louhivuoren parta ja kulmakarvat oli 
ajettu tarkoitusta varten hankitulla gilette-koneella, oma 
partani samoin. Svinhufvud uhrasi osan viiksiään, ja ta
saiseksi leikatut jäännökset värjättiin mustiksi.

Onneksi punaisten käynti ei koskenut meitä. Heidän ret
kikuntansa tarkoituksena lienee ollut jonkun tilavan keit
tiön etsiminen intendentuurin tarpeiksi.

Asuin nyt yksinäni jonkun aikaa erään vanhan lääkärin 
luona Boulevardinkadulla, Louhivuori hankki paikan sai
raalassa, missä hän viipyi kaupungin vapautukseen saakka, 
ja Svinhufvud valmistautui lentoretkelleen.

Eräänä iltana, muistaakseni maanantaina, ilmoitti pal
velijatar erään herran haluavan puhuitte!la insinööri Colli
nia: se oli Valentineni. Menin eteiseen ja tunsin tulijan, tosin 
hieman vaikeasti, — Svinhufvudiksi, joka oli epäonnistunut 
puuhissaan.

Hän oli ajanut aamulla avonaisessa autossa, kahden sa
laisuudesta perillä olevan — sotilaslentäjä Mikkolan ja 
meriluuitnantti Roosin — seuraamana Vanhaankaupunkiin, 
venäläisten lentoasemalle. Mikkola selitti siellä matruuseil
le, jotka tarkkasivat epäluuloisesti lentovalmistuksia, että 
vieras herra oli muuan insinööri, joka oli hankkinut ren
kaita lentäjien automobiiliin ja joka nyt saisi palkkioksi 
ja kiitokseksi tehdä pienen kierroksen ilmassa. Tämä mah
tui miesten päähän, mutta muita vaikeuksia tuli tielle. 
Mikkola totesi, pahanpäiväisesti sättien, että väkiviina, jota 
oli sekotettava moottorin jäähdytysveteen, oli lopussa. 
Matruusit kai olivat arvelleet tuon pisaran olevan parem
min tarpeen heidän omiksi lämpimikseen ja vahvistuksek- 
seen kuin mitä se olisi ollut estämässä jäähdytysvettä 
j äätymästiä.
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Vihdoin viimein saatiin kuitenkin kaikki lähtökuntoon 
ja sijoituttiin paikoilleen, Roos läksi mukaan. Kone nousi 
300 metrin korkeuteen, keinui levottomasti ja kieltäytyi 
kohoamasta korkeammalle. Ohjaaja karjaisi jotakin näyt
täen huolestuneelta. Sitten kone alkoi laskeutua ja vaipui 
maahan. Se ei jaksanut kantaa. Riippuiko tämä sitten siitä, 
että moottori yhä oli epäkunnossa vai oliko matkustajia 
liian monta, sen selvittäkööt ammattimiehet. — Senaattori 
ajoi takaisin kaupunkiin venäläisten ja punaisten seurassa 
ja silmälläpidon alaisena ja etsi minut käsiinsä.

Pysyttelimme nyt jonkun aikaa hiljaa piilossa, kunnes 
eräänä päivänä maaliskuun alussa saimme vieraaksemme 
tohtori Suolahden, joka kertoi, että meitä varten oli suun
niteltu matka Tallinnaan jäänmurtaja Tarmolla, jonka 
venäläinen miehistö voitaisiin helposti voittaa avomerellä. 
Todisteluja punnittiin puoleen ja toiseen, ja tulos oli, että 
retki hetkisen kuluttua oli päätetty asia. Meidän onnistui 
kiireessä kahmaista kokoon hiukan ruplia ja Reichsmark- 
koja, puolen tunnin kuluttua saapui luutnantti Roos, 
ja sitten ajoimme kahdella hevosella pitkin Etelä-Espla- 
naadia Katajanokalle, missä odotimme eräässä rappukäy
tävässä, kunnes ajurit olivat ehtineet näkyvistä, pyrIdäk
semme sitten Tarmolle herra Roosin johdolla proomujen 
ja torpeedoveneiden yli, joita oli vieri vieressään sataman- 
suussa. Meille osoitettiin paikka komentajan hytissä.

Komentaja, — eräs venäläinen, nimeltä Telegin, jolle 
suunnitelmat oli uskottu — tuli vastaamme kovin surku
tellen. Tällä kertaa ei matkasta voinut tulla mitään. Mat
ruusit olivat maissa pohtimassa erästä ehdotusta, nim. 
että mentäisiin jäänmurtaja Rurikilla pommittamaan Tal
linnaa. Tässä ei muu auttanut kuin tallustaa takaisin samaa 
tietä, jota olimme tulleetkin. Hevosia ei ollut saatavissa
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siihen aikaan vuorokaudesta. Kello oli nimittäin kohta 
yhdeksän, ja silloin täytyi kaikkien jo olla sisällä. Tietoi
suus siiliä, että punaiset tavallisesti sangen ankarasti val
voivat, ettei kukaan saanut vetelehtiä yli määrätyn ajan, 
auttoi (tuskin mielialaa elpymään, kun me illlan äänettö
myydessä astelimme ensimäiseen asuntoomme professorin 
rouvan luo.

Seuraavana päivänä tuli tohtori Suolahti uudestaan luok
semme. Nyt oli kaikki selvää — tällä kertaa ei voinut 
käydä nolosti. Eikä käynytkään. Kaikki oli nyt huolelli
sesti valmistettu ja suunnitelma toteutettiin kunnollisesti. 
Astuimme onnellisesti laivaan punaisten vartijoiden ja 
matruusien silmien edessä. Olimme muka liikemiehiä — 
halukkaita ostamaan joiltakin hylkyjä, jotka olivat kau
empana ja joita nyt muka taksimme tarkastamaan.

Astuimme salonkiin ja tilasimme teetä. Pian tunsimme 
potkurin levolliset nytkähtelytl, lasit kilahtelivat hiljaa, ja 
hytmikkunoiden läpi» kantautui korviimme jäälauttojen 
kolkko kumahtelu ja kevätsohjun solina, jonka läpi alus 
viilsi tiensä. Riemullisin sydämin näimme ensiksi venäläiset 
alukset satamassa, sitten Viaporin ja Gräharan majakan 
liukuvan ohi. Kaikki kävi hyvin, ja luottamus kasvoi sikäli 
kuin etäisyyskin punaisesta kaupungista.

Kauempana näkyi venäläinen jäänmurtaja Jermak jäiden 
seasta. Se työskenteli nähtävästi irroittaakseen erästä lai
vaa, joka oli jäässä kiinni. Tarmon päällikkö ohjasi laivaa 
asiaankuuluvan välimatkan päässä, mutta kuitenkin meidät 
huomattiin, ja saimme langattoman kyselyn:

»Minne ja millä asioilla?»
Lennätinmiehemme, joka onneksi oli tietämätön kulis

sien takana tapahtuvasta näytelmästä, vastasi määräyksen 
mukaan:
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»Wulfiin Tallinnan edustalle irroittamaan kahta laivaa.»
Jermakilta tiedusteltiin nyt, tarvitsimmeko lisää mie

histöä. Vastasimme kieltävästi, ja useampia kyselyjä ei 
seurannut.

Niinpian kuin Jermak oli tarpeellisen välimatkan päässä 
otettiin valta venäläisiltä matruuseilta laivalla Leveästi ja 
sievästi ilman ainoaakaan laukausta. Laivan otti haltuunsa 
äkkirynnäköllä kahdeksan rohkeaa miestä, joiden lauantai
päivän kuluessa oli onnistunut päästä laivaan ja piiloutua 
siksi kunnes oikea hetki oli käsissä.

Venäläinen miehistö tel jettiin heti salpojen taa. Suoma
laiset merimiehet — nelisenkymmentä — selittivät olevansa 
halukkaita noudattamaan uutta komentoa laivalla. Aino
astaan muutamia harvoja, joita katsottiin epävarmoiksi, 
pidettiin vankeina. Venäjän lippu vedettiin alas ja sen 
sijalle asetettiin leijonalippu, ja etumastoon nostettiin jään
murtajan suurin pöytäliina.

Tallinnassa asetuimme heti saksalaisen sotilasjohdon 
yhteyteen. Kenraali Suckendorff otti meidät ystävällisesti 
vastaan sallien meidän jatkaa matkaa Berliiniin.

Riiassa oli meidät välillä pysähdyttää asemalla vahdissa- 
oleva saksalainen upseeri, joka kaipasi erästä välttämä
töntä todistusta muuten niin oivallisten papereidemme 
joukossa. Lyhyen ja erinomaisen kohteliaan sananvaihdon 
jälkeen hän salli meidän kuitenkin mennä.

Berliinissä saimme tietää, että sotilaallisella taholla jo 
oli päätetty lähettää apuretkikunia maahamme — valtio
neuvos Hjelt oli suorittanut hyvän työn — mutta valtio
päivillä ei kysymystä vielä oltu käsitelty, ja kun asian me
nestys näytti varsin epävarmalta tässä forumissa, kävi vält
tämättömäksi antaa valtiopäivämiehille etukäteen kuvaus 
Suomen tositapahtumista. Laadimme selonteon ja jätimme
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sen valtiopäivämiehille, jotka olivat osoittaneet harrastusta 
asiaamme.

Oleskeltuamme viikon Berliinissä matkustimme kotiin 
Sassnitzin kautta. Lyhyt oleskelumme Tukholmassa muo
dostui miellyttäväksi, ja sen jälkeen jatkoimme matkaa 
Haaparannan ja Tornion kautta Vaasaan. Kokkolassa oli
vat meitä vastassa Vaasan senaattorit ja Seinäjoen ase
malla hallituksen joukkojen esikunnan edustajat. Ja  siten 
olivat seikkailumme punaisten uhkavallan alla ratkaise
vasti lopussa.

* * *

Aikaisemmin jo viitattiin siihen, että senaattori Setälä 
retkeili punaisena aikana Porvoon seuduilla. Senaattorilla 
on maatila, Askola, kaupungin ulkopuolella, ja siellä hän 
oleskeli jonkun aikaa ja järjesti talon asiat. Oikeastaan 
hänkin oli ajatellut matkustaa Vaasaan, mutta huomasi 
piankin olevan syytä jättää sentapaiset suunnitelmat. Kun 
suojeluskunnat Sipoon taistelujen jälkeen tungettiin takai
sin Porvooseen, oleskeli senaattori kaupungissa, ja kun 
annettiin hajaantumiskäsky, päätti hänkin etsiä punaisilta 
ryöstäjä) oukoilta turvapaikkaa jostakin kauempaa aavalta 
mereltä. Hänen seurakseen läksi matkalle pankinjohtaja 
Iivonen Porvoosta ja Askolan pehtori, Ensimäisen yön 
pakolaiset levähtivät eräässä talonpoikaistalossa Skafvar- 
bölessä. Siellä oli ahtaat tilat', sillä talo oli jo tarjonnut 
suojaa monelle pakolaiselle.

Seuraavana päivänä taivallettiin etelään päin. Puoli - 
päivän ajoissa huomattiin aurinkoisen, suloisen talvipäivän 
valaistuksessa, jonkun matkan päässä pitkä jono ratsas
tajia, rekiä ja jalkani‘ehiä, jotka täyttivät tien silmän kan
tamattomiin Porvooseen päin,
12 Valk. salainen toim. Helsingissä
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— Olisivatkohan ne pakolaisia?
— Mahdotonta. Jo  kaukaa näkyi, ettei tuossa parvessa 

ollut kauhun eikä hädän leimaa, —
Pakolaisia oli edellispäivänä nähty harhailevan pitkin 

teitä, vähäisine tavaroineen raskaisiin kuormiin sullottuina, 
tai eksynein parvin vaeltavan jalkaisin: vaimoja, liapsia 
ja vanhuksia. Oli nähty heidän levähtävän taloissa — oltu 
heidän kauhunsa todistajina tämän tuntemattoman, hir
muisen edessä: sota oli näin äkkiä ja odottamatta tarttunut 
heidän elämäänsä. Oli kuultu heidän usein viattomia ja 
hajanaisia kertomuksiaan kauhunnäytelmistä, veritöistä ja 
ryöstöistä, joiden todistajina he itse olivat olleet tai joista 
olivat kuulleet kerrottavan kotikylissään tai matkalla.

Tässä tarjoutui toinen näky. Nämä olivat aseistettuja 
miehiä toivehikkain ja hieman uhmaavin ilmein, tuossa 
näkyi vaate- ja ruokavarakuormia, kaikessa oli järjestystä 
ja suunnitelmaa ja määrätietoista kuntoa.

Se oli Porvoon suojeluskunta, joka oli kokoontunut 
tuon ensimältä lamauttavan hajaantumiskäskyn jälkeen, 
ja oli nyt matkalla Pellinkiin, kohdatakseen vihollisen 
aavalla ulapalla, jos tämä rohkenisi siellä käydä taiste
luun,

Matkamiehemme liittyivät sotilaskulkueeseen ja seura- 
sivat hetkisen sitä keskustellen joukon päällystöön kuulu
van maisteri Sillmanin kanssa — yksi niitä, jotka pian sen- 
jälkeen saivat hengellään maksaa kauniin osuutensa suo- 
jeluskuntatyössä. Hän lausui toivehikkaita ajatuksia tule
vaisuudesta ja näytti luottavan siihen, että veneillä pelas
tuttaisiin Pellingistä, jos asema sielläkin kävisi sietämät
tömäksi.

Senaattori ja hänen seuralaisensa sanoivat pian jäähy
väiset ja matkasivat länteenpäin lähelläolevaan Emäsaloon,
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missä he saivat tilapäisen yösijan eräässä mökissä. Seurasi 
tuima rajuilma-yö, myrsky ulvoi nurkissa ja uni oli levoton 
pakolaisten kiihdyttävien kuvausten rasittaessa mieltä. 
Aamulla pidettiin sotaneuvottelu. Pankinjohtaja Iivonen 
piti puolestaan parhaana matkustaa kaupunkiin takaisin 
ja ehdotti, että senaattori Setälä etsisi suojaa Haikon kar
tanosta, jonka omisti kenraalitar v, Etlter. Senaattori nou
datti neuvoa, sitäkin mieluummin, kun hän tunsi vanhoilta 
ajoilta kenraalittaren pojan, entisen mmisterivaltiosihteerin- 
apulaisen Paul v, Etterin, Hän matkusti Haikkoon ja ken
raalitar otti hänet ystävällisesti vastaan pyydellen kuiten
kin anteeksi, ettei hän voinut heti pyytää häntä viipy
mään, Hänen täytyi ensin neuvotella erään kartanossa 
ennestään olevan vieraansa kanssa: erään venäläisen suuri
ruhtinaan, joka oleskeli siellä puolisoineen ja jonka tur
vallisuudesta emäntä katsoi velvollisuudekseen huolehtia,’ 
Ruhtinas puolestaan selitti jyrkästi, ettei hänen hyvin
vointinsa saanut tällaisessa tapauksessa olla esteenä.

Senaattori esitettiin pjalvelbsväelle Itanskalaisena pro
fessori Madsenina. Muutamia tunteja senjälkeen kun hänet 
oli sijoitettu huoneeseensa huvilarakennuksen toiseen ker
rokseen, koputti kenraalitar hänen ovelleen kehottaen hän
tä olemaan poistumatta huoneestaan, sillä punakaarti
laiset lähestyivät. Alemman kerroksen nuuskivat punaiset 
huolellisesti —* he ilmoittivat etsivänsä aseita. Mutta ylä
kerta jätettiin täydellisesti rauhaan senjälkeen kun oli 
ilmoitettu, että siellä asui suuriruhtinatar. Punaisilla oli 
näet eräänlainen kunnioitus ulkomaalaisia kohtaan, eikä 
suinkaan vähiten Venäjän alamaisia kohtaan. Hetkisen 
kuluttua he menivät matkaansa.

Kymmenen vuorokautta oleskeli senaattori Haikossa ja 
senjälkeen hänet kutsuttiin arkkitehti Frankenhäuserin
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maatilalle Kullähin. Arkkitehdin mielestä oli parasta, ettei 
hänen vieraansa oleskelua maatilalla ensinkään peitelty. 
Kartanon väessä oli nimittäin punaisia, jotka kyllä pitivät 
silmänsä avoinna ja helposti olisivat voineet tehdä vaaral
lisia päätelmiä.

Senaattorin huolettomat kävelyt ja hiihtoretket seu
dulla eivät kuitenkaan näyttäneet voivan estää ihmette
levää pakinaa palvelijoiden kesken. Kuski oli saanut pää
hänsä, että kartanossa majaili senaattori Svinhufvud, ja 
hän lienee uupumatta toitottanut mielipidettään, kunnes 
eräässä keittiöneuvottelussa Svinhufvudin kuvan perinpoh
jainen tutkiminen kalenterista sai teorian horjumaan.

Oli miten oli: mihinkään ilmiantoon eivät mietiskelyt 
johtaneet. Sen voi jo päättää siitäkin, että ne punakaarti
laiset, jotka aika ajoin useita kertoja viikossa vierailivat 
kartanossa verottaen siitä elintarpeilla, eivät koskaan 
osoittaneet halua sekaantua muukalaisen asioihin. Senaat
tori eleli turvassa ja levossa maatilalla, sai venäläisiä sa
nomalehtiä ja niiden sisällä usein »Vapaan Sanankin» ja 
seurusteli joka päivä naapurikartanoissa asuvien pakolais
ten kanssa. Nämä olivat yhteydessä kotiseutunsa kanssa, 
mistä he saivat viestejä ja tiedonantoja, jotka liioitteluista 
huolimatta antoivat varsin luotettavan yleiskuvan ase
masta. Hänellä oli sen ohessa rauhaa ja aikaa kirjalliseen 
toimintaankin: alottipa hän uuden nykyaikaisille kielitie
teellisille periaatteille rakennetun esityksen suomen kie
lestä oppikirjan muodossa, työskennellen eräiden kauan 
mielessä kyteneiden [tieteellisten aatteiden toteuttamiseksi.

Eräänä kirkkaana päivänä setvisi kuitenkin, ettei Kulia 
enää ollut mikään turvallinen oleskelupaikka. Kun puhe
linjohdot olivat sattuneet sotkeutumaan, oli onnistuttu 
sieppaamaan keskustelu kartanon erään punaisen rengin ja
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jonkun punakaartin kanslia virkailijan välillä. Sananvaih
dosta päätellen tahdottiin renkiä taivuttaa ottamaan osaa 
jonkinlaisiin kursseihin, missä punaiset valmistaisivat tilan
hoitajia takavarikoituja tiloja varten.

Renki väitti epäröiden, että arkkitehti oli muka uhannut 
erottaa hänet, jos hän matkustaisi.

»Ällä ole tarpeettomasti levoton. Kyllä se niin on, että 
arkkitehti se saa muuttaa, etkä sinä. Jo  tänä yönä hänelle 
tulee vieraita, jotka kyllä hänet opettavat.»

Hetkistä myöhemmin siepattiin eräs mielenkiintoinen 
mielipiteidenvaihto siitä, miten oikeastaan oli, Franken- 
häuserin kansallisuuden laita. Nimi oli tuottanut päänvaivaa 
ja aiheuttanut otaksuman, että hän oli Saksan alamainen. 
Nyt tunnuttiin olevan yksimielisiä siitä, että arkkitehti, 
huolimatta nimensä kummallisesta kaiusta, sittenkin oli 
suomalainen, ja että varomiset tässä kohden olivat tarpeet
tomia.

Seitsemän viikon päästä jätti senaattori uhatun Kullan 
ja muutti sitten Dregsbyn kartanoon. Täällä hän asui sak
salaisten saapuessa. Ja  tänne hän sai eräänä päivänä tuon 
ihanan tiedonannon:

— Tölkki on valkoinen.
Punaiset olivat jättäneet naapuri seudun, Toikin, ko- 

koontuakseen Porvooseen sieltä lähteäkseen.
Koetusaika oli lopussa. Muutamien päivien perästä oli 

tie Helsinkiin avoinna.

Senaattori Kyösti Kallion, joka muuten hätyyttämättä 
harhaili tuttaviensa luona tuona kovana aikana, olii vähällä 
käydä huonosti, kun hän ensimäisenä kapinapäivänä oli tu
lossa Säätytalolla pidetystä kokouksesta. Kulkiessaan pit
kin Töölön viertotietä senaattorinsalkku kainalossa hän
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huomasi jonkun matkan päässä punakaartilaisparven, joka 
nähtävästi oli vahtitoimissa. Salkusta olisi voinut saada 
vaarallisia todistuksia, jos sitä olisi tutkittu ja sen vuoksi 
se oli saatava pois käsistä. Asia järjestyi niin, että eräs 
ohikulkeva nainen, jolle muutamin sanoin ilmaistiin mistä 
oli kysymys, otti sen ja vei kaupunkiin. Aivan oikein, se
naattori pidätettiin ja tutkittiin, mutta vapautettiin, 
koska hänellä ei ollut aseita eikä mitään epäilyttäviä pape
reita taskuissaan.

Senaattori Onni Talas oli niitä, jotka etsivät suojaa sai
raaloista. Sattui eräänä päivänä, että punainen patrulli tah
toi tarkastaa sairaalan. Vastaukseksi ylilääkärin estelyihin 
selitettiin, että sairaat kyllä jätettäisiin rauhaan, haluttiin 
vain tavata »terveitä sairaita.» Kuuroille korville toistet
tiin määräykset, ettei yhdelläkään, olipa ken tahansa, ollut 
oikeutta häiritä sairashoitolaitoksen rauhaa. Mutta kun 
kiristäjäin eteen asetettiin mahdollisuus, että lääkärit voi
sivat tehdä yhteisen päätöksen ja jättää punaisten haavoit
tuneet ja sairaat hoidotta, lannistuivat he ja poistuivat.

Tällä kertaa kävi onnellisesti. Mutta voisi käydä huo
nommin toiste, ja senaattori muutti varmuuden vuoksi toi
seen sairaalaan. Siellä hän näytteli sairaan osaa niin ky
vykkääsi, että muuan pieni helläsydäminen sairaanhoita- 
jataroppiias kysyi levottomana lääkäriltä, kuolisiko hän. — 
Sairas näytti, sen parempi, kehittyvän hyvään päin, ja sak
salaisten tullessa voitiin senaattorin tekaistun nimen koh
dalle sairaalan luetteloon lisätä huomautus »täydellisesti 
parantunut.»

*

Hallituksesta ei ole juuri mitään enempää sanottavaa. 
Sen jälkeen kun se oli asettunut taas oikealle paikalleen
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kunniaistuimelle, olivat seikkailut lopussa, eikä se olilut 
enää mielenkiintoinen. Sensijaan luomme silmäyksen par
lamentaaristen piirien elämään punaisena aikana.

Tuskinpa tarvinnee muistuttaa^ ettei porvarillisten ja 
sosialiisti-edustlajain välillä koskaan ole vallinnut oikein 
sydämellinen suhde. Olisi liian mietoa sanoa, että suhde 
»kärjistyi» kapinan puhjettua. Tilanne oli aivan yksinker
taisesti sellainen, että edellisiä vastaan järjestettiin suunni
telmallinen ajojahti, jota vastoin jälkimäisten johtomiehet 
seurueineen — perheineen päivineen, ruokapusseineen, pat- 
joineen ja Sörnäisten letukkoineen — muuttivat diktaatto
reiksi Keltaiseen Linnaan. Kirkkoherra Bäckin suotiin en- 
simäisenä kohdata parlamentaariset vastustajansa uusissa 
ja jossakin määrin huomiotaherätitävissä olosuhteissa. 
Musta taantumuksellinen kun hän on, iskettiin häneen tie
tysti ensi tilaisuudessa ja riemusaatossa vietiin hänet po- 
liisikamariin. Eteisessä hän tapasi muutamia sosialistisia 
valtiopäivätovereltä, jotka pilkallisin ilmein ja elkein toi
vottivat hänelle onnea matkalle. Kirkkoherra nyökkäsi 
merkitsevästi. »Ympäri käydään ja yhteen tullaan», hän 
sanoi. Sitten ei juuri mitään lausuttu. Mutta ennen
kuin hänet vietiin koppiinsa, kumartui hän yhden puoleen 
heistä ja lausui harkitsevasti ja hyvänsävyisesti:

»Keillosalmi, rakas ystävä, älkää unohtako puhua hyvää 
sanaa puolestani, kun itse pääsette vapaaksi.»

Sunnuntaina tammikuun 27 p. olivat valtiopäivämiehet 
olleet viimeisen kerran kokoontuneina mieslukuisasti. Tä
mä tapahtui Säätytalolla pidetyssä hallituksen kokouk
sessa, jota on kosketeltu aikaisemmin. Neuvottelut tapah
tuivat sittemmin salaisissa kokouksissa, joita järjestettiin 
porvarillisten puolueryhmien keskuudessa.

Kokoonnuttiin vaihtamaan mielipiteitä ja punnitsemaan



huhuja, joita kumpuili tuhansista lyhteistä. Laadittiin ju
listus, jota monistettiin ja levitettiin kaupunkilaisten kes
ken. Jonkun aikaa pidettiin vireissä kirjeen vaihtoa Ruot
sin katitta Vaasan hallituksen kanssa, joka siten sai monta 
välitöntä tiedonantoa tilanteesta ja pääkaupungin merkil- 
lisimmistä tapauksista. Ruotsalaisella ryhmällä oli myös 
tilaisuus käsitellä Ruotsin taholta tehtyä ehdotusta sisäisen 
sodan sovittamiseksi ja perustella epäävä kantansa.

Punaisten vakoilijoita oli kaikkialla saapuvilla, kaarti sol
misi sydämellisen liiton punaisten palvelijoiden kanssa, ja 
talonmiehet harjoittivat ilmiantoa tuottavana sivuaska- 
reena. Jokainen ryhmäkokous toimitettiin senvuoksi varsin 
monimutkaisten seremoniasääntöjen mukaan. Ei siihen ai
kaan kuljettu suorinta tietä neuvottelupöytään. Valtion 
vakavat herrat ja arvossapidetyt miehet tutkiskelivat mie
lellään ulkoasuun kuvastimen edessä, ennenkuin läksivät 
maailman vilinään, ja tushisivellin ja ihomaalitanko vetäi
sivät monta reunamuistutusta luojan töihin. Sitten kokoon
tuivat herrat yksitellen kuin aivan sattumoisin. Joku tie
dustelija oli edeltäkäsin tarkoin tutkinut' alueen, ja merk
kien moninaisuus olisi saanut itse vapaamuurarinkin vihe- 
riäiseksi kateudesta.

Eräänä iltana tapahtui, että lähetetty tiedustelija tör
mäsi yhteen erään tiedonhaluisen jätkän kanssa juuri sen 
talon porraskäytävässä, minne ruotsalaisen edustajaryh- 
män oli määrä hetkisen kuluttua kokoontua.

— Ahaa, senkin konna, mitäs te nuuskitte? Tiirikoitakos 
ollaan kohtelemassa?

— Saammepahan nähdä, virkkoi lurjus ja pötki tiehensä 
antautumatta lähempiin selityksiin.

Tiedustelijamme ei hidastellut seuratessaan esimerkkiä. 
Kadunkulmasta vilahti juuri näkyvistä pikalähetti punai
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nen nauha käsivarressa, ja jätkä seisoi kumartuneena talon 
seinää vastaan ja uhraili tulitikkuja jo sytytettyyn pape
rossiinsa, katseen vilkuillessa valppaasti lakin lipun alta. 
Valtiopäivämiehet saivat, sikäli kuin he lähestyivät, varoit
tavan merkin. Eilkä tämä tapahtunut hetkeäkään liian var
hain. Muutaman minuutin kuluttua vilisi punakaartilaisia 
epäilyttävän talon edustalla. Useita valtiopäivä-ukkoja 
osui joukkoon, mutta he olivat valmistuneita ja näyttelivät 
kiitettävästi ainoaa osaa, mikä heistä näytti vastaavan ti
lanteen vaatimuksia. He yhtyivät kadun maleksijoihin ja 
kerääntyivät sensationihaluisesti toimekkaan punakaarti- 
laisseurueen ympärille. Kun patrulleja lähetettiin sisään ja 
julkisivun ikkunat täyttyivät levottomista kasvoista, ei ka
dulla ollut huvitetumpia katselijoita kuin valtiopäivämie- 
hernme. He tähystelivät korkeuteen, niin että niskoja pa
kotti, ja ihmettelivät puoliääneen, mikä kumman lahtarien- 
pesä tuolla mahtoi olla. Tilaisuuden tullen vetäytyivät he 
vihdoin pois »hyvässä järjestyksessä ja vihollisen huomaa
matta», kuten on tapana sanoa.

Alituinen ilmitulon vaara pakotti jo ajoissa monet val
tiopäivämiehet häviämään sairaaloihin tai vähemmän uhat
tujen ystävien ja tuttavien luokse. Kun ryhmäkokoukset 
useita kertoja näyttivät aiheuttavan onnettomuutta ja kun 
oli saatu tietää, että punaiset olivat suunnitelleet kaikkien 
edustajien vangitsemista tai ainakin olivat aikoneet päästä 
suoraksi valtiopäiväin porvarillisten puolueiden johtajista, 
pienenivät ryhmät nopeasti. Kokouksia pidettiin yhä pitem
pien väliaikojen perästä, ja llopuksi katsottiin otollisem
maksi olla enää kokoontumatta.

Sivumennen mainittiin jo aikaisemmin, että kirkkoherra 
A. «7. Backin kävi huonosti heti kapinan alussa. Kun hä
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net vangittiin, oli hän sanomalehdentoimittajan ja valtito- 
päiväitnlkin Einar Ottelmin seurassa. Tämä koetti jonkun 
verran vastustella vedoten kansanedustajan loukkaamatto
muuteen, mutta häntä kehotettiin röyhkeästi olemaan se
kaantumatta asiaan ja ajattelemaan vain omaa turvallisuut
taan. Punakaartilaisten tullessa poliisikamariin vöyriläis- 
ten kirkkoherra mukanaan, seisoi pihalla ihmisiä jonotta
massa passeja kaupungista matkustaakseen. Kirkkoherra 
huusi silloin kovalla äänellä nimensä ja pyysi jotakin ystä
vällistä sielua ilmoittamaan hänen olinpaikastaan hänen 
antamallaan osoitteella. Tämä pyyntö täytettiin.

Sitten alkoi vankilaelämä. Päivittäin lisääntyi »valtiol
listen» vankien parvi. Kirkkoherra sai niinmuodoin lausua 
muiden muassa tervetulleiksi kaksi valtiopäivätoveriansa, 
lakimiehet Antti Mikkolan ja Pekka Paavolaisen (nim hän 
tosiasiallisesti teki, häijystä kyllä). Pian täyttyivät kopit. 
Seuraelämää harrastettiin, mikäli olosuhteet sallivat. Pe
lattiin korttia ja dammia, onnistuttiinpa hankkimaan 
shakkipelikin, kun kirkkoherra kaiken kaunopuheisuutensa 
käyttäen sai muutamat niskoit tel evät vartijat vakuute
tuiksi siitä, ettei ollut muuta maata maailmassa kuin Turk
ki, missä vangeilta oli kielletty shakin pelaaminen.

Eräänä ensimäisistiä öistä vietiin tuomari Mikkola — 
suoraan mestauspaikalle. Hän oli ehdotuksellaan maan so
tilas- ja poliisilaitoksen järjestämiseksi saanut osakseen 
valtiopäiväbolshevikien erikoisen vihan ja nyt hänet murha
sivat kylmäverisesti jotkut käskynalaiset roistot.

Aamupuoleen sai toinen vangeista kokea saman kohta
lon. Se oli tunnettu urheilija Halme. Hänelle ilmoitettiin 
karkeasti, ettei maksanut vaivaa ottaa mitään omaisuutta 
mukaansa. Halme näki kohtalonsa selvänä ja kesti sen ku
ten vilpitön ja rohkea mies ainakin. Tyynesti hän ojensi
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kätensä jäähyväisiksi; sitten hän antoi koppivartijalle, van
halle miehelle, joka oli ollut hyvä vangeille ja saavuttanut 
heidän suosionsa, kymmenen markkaa,

— Nyt voin viimeisen kerran tehdä hyvää, hän sanoi. 
Ostakaa rahalla, mitä haluatte — ehkäpä jotakin muistoksi 
minulta.

Sitten hän meni. Hetkistä myöhemmin kuului laukaus. 
Se laukaus horjahdutti hänet Nikolainkirkon portailta.

— Oltuaan viikon vankeudessa joutui kirkkoherra Bäck 
saman miehen eteen, erään Mänty-nimisen, joka oli toimit
tanut valmistavan kuulustelun hänen saapuessaan poliisi- 
kamariin, Tällä kertaa tluli »kuulustelu» mahdollisimman 
lyhyeksi. Mänty kysyi vain, kuka oli vangitsemisen toimit
tanut, ja Bäck vastasi halveksivasti hymähtäen, ettei hä
nellä ollut kunnia tuntea henkilökohtaisesti punaisten käty- 
reitä. Pian senjälkeen kirkkoherra sai suureksi ja vilpittö
mäksi hämmästyksekseen tiedonannon, että hän oli va
paa. Sitä tulosta hän kaikkein vähiten oli odottanut.

Hän vaelteli sitten kiertoretkellään tuttavan luota toisen 
luo, kunnes hän eräänä päivänä sai varman vahvistuksen 
epäluuloilleen, että häntä uudelleen vaaniskeltiin. Eräs hä
nen ystävänsä oli tahtomattaan joutunut kahden punakaar
tilaisen keskustelun todistajaksi, kun nämä kovin surkutte- 
livat, että Bäck oli laskettu laputtamaan, ja nyt kirkko
herra katsoi parhaaksi hakea turvaa Eiran sairaalasta, 
missä hän oleskeli saksalaisten tuloon asti. Hän toimi tänä 
aikana paljon aseiden ostossa ja muussa sellaisessa ja vas
taanotti ystäviensä vierailuja, m.m. vaitiopäivämiehen, 
pastori A. R. Hedbergin, joka oivallisessa valepuvussaan 
liikuskeli esteettä kaupungilla.

Tämä kunnon mies oli uupumatta toiminnassa punaisena 
aikana. Pohjalainen Hedberg on hengenmies , mutta ei
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tuota intoilevaa, teko hurskaspa tyyppiä. Tarvitsee vain 
nähdä ukko, päästäkseen selville siitä asiasta. Kun vii
meksi tapa sinun e hänet, oli hän puettuna sotilastakkiin, 
vapaudenristin punakeltainen nauha napinlävessä. Hän 
seisoi edessämme lujana ja jykevänä, puhui suoraan ta
paansa tämän maailman asioista, hymyillen tuota huole
tonta hymyään, jonka tapaa tasapainonsasäilyttävillä ihmi
sillä, joilla on lujat hermot, hyväntuuli suutta ja rauhallinen 
omatunto.

Hän on itse kirjoitellut muistojaan punaisen vallan ajalta 
Helsingistä, ja seuraavassa lainaamme muutamia tiedonan
toja hänen muistiinpanoistaan:

— Professori Estlanderin ja minut oli ruotsalainen 
edustajaryhmä valinnut erikoisPedustelijoiksi. Paljosta
han ei tosin selville päässyt, mutta jotakin askartelua toimi 
joka tapauksessa antoi. Samalla autoin kirkkoherra Bäckiä 
hänen työssään, joka tarkoitti venäläisen yleisesikunnan 
karttojen jälijentämistä ja niiden toimittamista asiamiesten 
välityksellä saksalaisen sotilasjohdon käsiin.

Niin kului aika levottomuudessa ja jännityksessä. Hurjia 
huhuja kumpuili toinen toisensa perään ja minun, tieduste
lijana, ei ollut sentähden helppoa perata ainehistoa.

Useita kertoja jouduin järkyttävien tapausten todista
jaksi. Näin kuinka henkilöitä, joita epäiltiin osallisuu
desta suojeluskuntatyöhön, raahattiin tuntemattomia ¡koh
taloita kohti. Eräänä aamuna ampui punakaartilainen 
erään nuoren miehen varoituksetta asuntoni lähellä. Mur
haaja ampui takaapäin, heilautti, työn tehtyään, kiväärin 
huolettomasti olkapäälleen, mennen menojaan, niinkuin ei 
mitään olisi tapahtunut. Paikallekiiruhtavat eukot pilkka- 
sivat vainajaa arvellen, että »kyllä se varmaan oli lahtari, 
koska sillä oli niin hienot vaatteet.»
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Eräänä päivänä tuli luokseni kirkkoherra Bäck, joka 
kertoi hieman järkytettynä, että punainen tuomioistuin oli 
tuominnut kuolemaan hänet ja minut. Sen hän oli kuullut 
aivan varmasta lähteestä. Meitä oli syytetty osallisuudesta 
suojeliuskuntatyöhön Pohjanmaalla ja toiminnasta saksalai
sella linjalla.

Bäck »sukeltausi» erääseen sairaalaan monien muiden 
valtiopäivämiesten kanssa, ja siellä kävin silloin tällöin 
häntä tapaamassa.

Itse en voinut pakottaa itseäni ryömimään vuoteeseen. 
Hieman mietittyäni soitin kapteeninrouva Jokiselle — hä
nen miehensä oli mukana jäänmurtaja Tarmoa valtaamassa 
— ja kysyin, oliko hänen miehelllään mitään sopivaa uni- 
formutakkia. Hän käsitti tilanteen ja vastasi lyhyesti: teen 
voitavani. Ja  sain kuin sainkin uniformunutun, Lakki ti
lattiin venäläiseltä unitormuräätäliltä, eräs valkokaartin 
jäsenenä tunnettu parturi hankki minulle sopivan irtopar- 
ran, ja pian nähtiin Helsingin kaduilla topakka meriupseeri 
kuolemaantuomitun vaitiopäiväpapin asemaista.

Uniformusta oli minulle paljon hyötyä tiedustelutbiimm- 
nassani. Asetuin yhteyteen erään Meilahdessa asuvan, 
vanhan ystäväni, kapteeni A. N. Brennerin kanssa, jonka 
luona asui eräs suopeamielinen venäläinen, M es oli nimel
tään Mikolaj Petrovitsch, ja oli hänen oma henkensä uhattu, 
koska hän ei kuulunut bolshevikeihin. Häneltä sain alku
peräisen passin n:o 422, ja sen avulla pääsin helposti pu
naisten linjojen läpi. Ojens’n vain passini karjaisten 
»schmatri» (katsokaa!), ja niin oli asia selvä.

Passin varsinaisen omistajan välityksellä — tämä kun 
silloin tällöin teki Pietarin matkoja —i sain usein arvok
kaita uutisia: tietoja rintamilta, venäläisten mielipiteistä 
ja ajatuksista maahamme nähden, joukko- ja asekuljetusten



suuruudesta, satamaan sijoitetun laivaston tyhjentämis- 
suunnitelmista, punaisten asemasta, mikäli venäläisillä 
siitä oli tietoa y/m. — Myöhemmin tutustuin myöskin 
»Jura»-nimiseen lentäjään (Drischakov), jonka lentokoneen 
saksalaiset olivat ampuneet rikki noustessaan maihin Öse- 
lissä ja joka voi kertoa yhtä ja toista saksalaisten puuhis
ta. Sitäpaitsi kävin uniformuni turvin ahkerasti sata
massa olevilla venäläisillä laivoilla. Eräältä saksaa puhu
valta lennätinvirkailijalta, joka työskenteli langattomalla, 
sain joukon kylläkin mielenkiintoisia, joskaan ei aina niin 
perin luotettavia lennätintietoja. Puutteellista venäjän- 
kielentaitoani puolustin vedoten siihen, ettei voitane edel
lyttää suomalaisen I u o t sikapteenin o s aavan täydellisesti 
valtakunnan kieltä.

Punaisten kanssa jouduin alinomaa kosketukseen. Usein 
liityin heidän patrulleihinsa. Miehistön johtajat olivat 
yleensä taipuvaisia kertomaan ja olikin heillä selvillä 
yhtä ja toista. He tunnustivat sanomalehtiensä valehtelevan, 
ja voipa heiltä yhden tai toisen kerran kiristää positiivi
siakin tietoja asemasta, taisteluista, asestuksesta, Venä
jältä tulleista avustuslähetyksistä y.m.

Torstaina, huhtikuun 11 p. olivat saksalaiset niin lähel
lä, että tykkien jyminä kuului taistelualueelta. Taivallahden 
kallioilta saatoin erottaa saksalaisten granaattien räjäh
dykset ja kartan avuilla jossain määrin seurata autta- 
jiemme lähenemistä. Nytkin oli uniformustani hyötyä, 
sillä kun kaikki siviili väki ajettiin pois, sain jäädä pai
koilleni. Iltapuolella tuli eräs punainen joukko-osasto 
juosten vuoren yli. Johtajat lähestyivät minua ja pyysivät 
hengästyneinä minua kokoamaan väkeni ja tulemaan 
avuksi.

190
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— En ymmärrä, sanoin venäjäksi, ja siihen sai asia 
jäädä.

Myöhemmin ilmaisi eräs toinen punakaartilais-patrulli 
minulle hirveän suunnitelman. Jos osoittautuisi tosiasi
aksi, että saksalaiset! lähestyivät — sitä asiaa epäiltiin 
todellakin viimeiseen saakka — tuhottaisiin säälimättä 
kaikki porvarit. Kaupunki oli sitä tarkoitusta varten jaettu 
piireihin. Saksalaisten hyökätessä ajettaisiin ihmiset huo
neisiin, ja suunnitelmallinen murhaaminen alkaisi.

Seuraa vana päivänä olin aikaisin toimessa, ja oli minulla 
muun muassa ilo riisua aseista eräs punainen. Syöksyin 
miesparan kimppuun, joka niin peljästyi, että heti »hellitti 
kahvasta.» Kuljetin hänet sitten asuntooni, pakotin hänet 
jättämään aseensa, ja sitten hän sai laputtaa.

Kun kaduille ilmestyi valkoisia etappeja, jotka olivat 
pysytelleet piiilbssa joka puolella kaupunkia, solmisin, vielä 
vanhassa uniformussani, valkoisen nauhan käsivarteeni ja 
liityin lähimpään parveen.

Sitten seurasi ihania tunteja — nuo jolloin kaupungin 
vapautus lopullisesti toteutettiin. Punaiset näyttivät ole
van mielettömän kauhun valtiassa. Nyt oli heidän vuoronsa 
tuntea hätyytetyn metsänriistan pelkoa. Näin heidän kiep
puvan niin pyörryksissä kuin koiranpenikat pyörivät oman 
häntänsä ympäri. Näin heidän sukeltautuvan kellareihin ja 
piilopaikkoihin tai pakenevan katoille, mistä he yrittivät 
ampua, mikä onneksi niin vähän merkitsi.

Lauantaina sain olla mukana kaikkialla, missä vielä otel
tiin. Toimin enimmäkseen tulkkina ja hommasin virvoi
tuksia saksalaisille taistelutovereille .Riemulliseksi hetkeksi \ 
muodostui kohtaus reaalilyseon poikien kanssa, jotka pit-
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käsiä vankeudestaan vapautuneina saattoivat kusanhen- 
kiään, entisiä vartijoitaan.

Sunnuntaiaamuna minut virallisesti merkittiin suojelus
kunnan kirjoihin. Pyysin päästä kaikista kansliatöiistä, 
kirjoittauduin järjesty s osastoon ja sain aluksi vanginvarti- 
jantoimen. Minulla oli 24 naista ja yksi mies vartioitavi
nani. Siitä tuli omituinen vartiotoimi: saarnaa ja jumalan
palvelusta. Naiset olivat tuskan ja hädän vallassa, ja olim
me yksimielisiä siitä, että parempi olisi ollut käydä kirkossa 
ja lukea raamattua kuin ammentaa oppinsa Työmiehestä 
ja agitaattoreilta Siltasaaren »pirun kirkossa» niinkuin 
nyt oli tapahtunut!. Rukoilimme lyhyen rukouksen pyytäen 
armahdusta Jumalalta ja erosimme melkeinpä kyynel sil
mäkulmassa.

Lyhyessä laukaustenvaihdossa Esplanaadinkadulla jou
duin todistamaan, miten eräs sala-ampuja suistui surman 
suuhun. Olin erään valtiopäivät o verini, rehtori Eirik Horn
borgin ja kahden saksalaisen sotilaan kanssa vahdissa 
City-pasaasin sisäänkäytävän vijeressä, kun toinen sak
salaisista keksi hiipivän olennon talon katolla. Saksalainen 
kohotti kiväärinsä, ja ennen pitkää odli sala-ampuja tehty 
vaarattomaksi. Samassa tilaisuudessa ammuin minäkin lau
kauksen — ensimäisen ja viimeisen sotilasaikanani — 
erästä ikkuna-aukkoa kohden, missä oli luultu jonkun liik
kuvan.

Tuntien voimakasta halua jatkaa sotilaselämää kirjoitu 
tauduin rykmentinpapiksi Jääkäriprikaadin II rykment
tiin. Matkustin sittemmin Vaasaan ja anoin määräystä 
jonnekin rintamalle, muitta tulin liian myöhään. Sitten 
matkustin takaisin Helsinkiin hoitamaan valtiopäivämies- 
tointani ja määrättiin minut pyynnöstä »Vaasan ja muiden 
rykmenttien Helsinkiin sijoitettujen osastojen» papiksi.
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Toinen ruotsalainen vattiopäiivämies, pankinjohtaja 
Emil Schybergson on kertonut kokemuksistaan seuraama:

Kapinan alkaessa olin Porvoossa esitelmöimässä ruotu 
salaisen kansanpuolueen kokouksessa, Seuraavana päivänä 
oli pyrittävä hevosella Helsinkiä kohti, Ensimäkien leväh- 
dyspaikkani oli Porvoon ulkopuolella eräs maatila, missä 
Kerenski päivää ennen offlii saanut turvapaikan, ja illalla 
olin onnellisesti saapunut maatilalleni! Sipoon Hitähin.

Nyt oli tavalla tai toisella päästävä Helsinkiä ympä
röivän punaisten vartioketjun läpi. Minun onniisltSui saada 
kyytiimieheksi eräs hyvänsuopa sosialisti, joka hankki mi
nulle lupatodistuksen Sipoon työväenyhdistyksen kuului
salta puheenjohtajalta, räätäli Grankvistilta, joka sittem
min tuli niin monien surmaajaksi ja joka nyt on itse toi
mitettu toisille tuville. Lupatodistusta ei kuitenkaan tar
vinnut näyttää. Kun punakaartillaisia tuli vastaan, kysyin, 
voinko jatkaa matkaani, ja minulle ilmoitettiin aina kohte
liaasti, ettei mikään estänyt.

Niin tulin tiistairiltana onnettomuuksitta Kulosaaren 
rantahotelliin ja pääsin heti puhelinyhteyteen kaupungissa 
olevan kotini kanssa. Omaiseni neuvoivat minua ankarasti 
olemaan palaamatta kotiin. Pysähdyin senvuoksi hotelliin, 
mutta seuraavana päivänä, saatuani tietää, että minua oli 
etsitty asunnostani vangitsemisaikeissa, muutin Norjan ala
maisen, tirehtööri Adolf Jensenin huvilaan Kulosaarella 
ja asuin siellä Norjan lipun turvissa. Kun isäntäni pian sen- 
jälkeen matkusti Norjaan, palasin rantahotelliin ja nautin 
siellä makuuhallissa ihanista talvipäivistä.

Jonkun ajan kuluttua aloin kuitenkin aavistaa, että 
minuun kiinnitettiin huomiota — varsinkin senjälkeen kun 
Työmiehessä oli mainittu eräästä asekuormasta, joka oli 
lähetetty Pellingin joukkoon kuuluvalle nuorimmalle po-
13 Valk. salainen toim. Helsingissä.
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jalleni ja joka oli matkalla kaapattu. Läksin senvuoksi 
reellä Helsinkiin ilman mitään valepukua ja kiertelin siellä 
sitten jonkun aikaa. Aitaksi näyttäydyin kaduilla päivän
valossakin ja otin muutamia kertoja osaa ruotsalaisen 
edustajaryhmän kokouksiin. Ainoa toimenpide, mihin ryh
dyin itseni suojaamiseksi oli, että ajelin pois viakseni ja 
suippopartani ja käytin toista päähinettä vanhan lerppa- 
hattuni sijasta. Kun minulle myöhemmin kuitenkin ilmoi
tettiin, että olin yksi noita erikoisen tavoiteltuja, hankin 
itselleni paikan Eiran sairaalassa ja siellä pysyin Helsingin 
vapautukseen saakka. Siltä ennen tarjottiin minulle paikkaa 
Kammion mielisairaalassa, mutta vastasin, etten vielä tun
tenut itseäni kypsyneeksi.

Saattoi kenties tuntua epälo opilliselta näin satojen mui
den tavoin hakea suojaa sairaalasta, sillä epäluulojen ja 
ilmitulojen mahdollisuudethan lisääntyivät suojaahakevien 
parven kasvaessa. Mutta siellä oli mukava ja hyvä olla, 
ja oleskeluni osoittautuikin itse asiassa täydelliseksi ter- 
veyskuuriksi, josta mielelläni lausun sekä lääkäreille että 
henkilökunnalle parhaimman kiitokseni.

Punaisten vehkeet rehtori Eirik Hornborgiin nähden tun
tuvat monessa suhteessa vain pakinalta, niin vakavia kuin 
aikomukset todennäköisesti olivatkin. Nuo yksinkertaiset 
sielut näyttävät etsineen jokseenkin umpimähkään ruotsa
laista valtiopäivämiestä, jonka nimi alkoi Hilla ja päättyi 
berg-sanaan, Hembergit ja Holmbergit kulkivat yhteen ai
kaan varsin epävarmoina rehtorin kaupunginosassa.

Rehtorin omaan asuntoon he eivät koskaan löytäneet 
tietä, sillä hän oli irroiittanut nimiikilven oveltaan, ja se 
riitti. Mutta herra Hornborgin iäkkäät vanhemmat saivat 
vastaanottaa punaisen vallan kätyreiden vierailuja, toimi- 
tettimpa kerran kotitarkastuskin. Huoneet nuuskittiin lä
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peensä huolellisesti, mutta etsittävän jäljille ei onnistuttu 
pääsemään. Muitta muita arvokkaita löytöjä kyllä tehtiin. 
Eräällä pöydällä oli paper iveitsi: Miehet sormielivat sitä 
varovasti ja ottivat sen varmuuden vuoksi mukaansa pal
kaksi. Sen lisäksi kaksi salonkikivääriä sekä niihin kuulu
vat patruunat. Näillä vaarallisilla aseilla ei ainakaan olisi 
mahdollisuutta palvella vastavallankumousta.

Tirehtööri J .  E . Hästbacka, ruotsalaisen Pohjanmaan val- 
tiopäivämiehiä, asui edusitäja-tovereidensa, maanviljelijäin 
Aleksanteri Koiviston ja Ernst Saaren sekä Kaarlo Lan
teen kanssa Atlas-nimisessä matkaitijakodissa, kun valtio- 
päivätyö pakosta keskeytettiin. Tietoisena vaarasta, jolle 
hän olisi asettunut alttiiksi, jäämällä asumaan tähän paik
kaan, jonka ainakin useat punaiset vaMopäivämiehet hyvin 
tunsivat, etsi ja löysi hän turvapaikan Wiederschein-Paulin 
perheestä, jonka jäsenet Ruotsin alamaisina olivat louk
kaamattomat — mikäli punaisten kurittomat joukot yleensä 
ottivat huomioon voimassaolevaa yleistä tapaa. Toimen
pide osoittautuikin varsin hyvin harkituksi. Asunnonvaih- 
don jälkeisenä aamuna tuli matkustajakotiin vierailulle 
punakaartilaisia, jotka vaativat nähtäväkseen matkustaja- 
kirjaa. — Tällä kertaa pelasti Atlaksen neuvokas henkilö
kunta kenties muutaman ihmisen elämän.

Tirehtööri Hästbackan toverit! olivat viettäneet yön 
matkustajakodissa ja lepäisivät nyt kaikessa rauhassa. Nyt 
oli kysymys, miten* saada viivytellyiksi noita vaarallisia 
kiristäjiä. Eräs palvelijatar tekasi äkkipäätä jutun, että 
kirja oli johtajataren huoneessa, eikä tämä muka vielä 
ollut noussut makuulta. Ja  johtajatar ilmoitti vihdoin 
viimein sisarensa viimeksi käsitelleen matkustajaluetteloa. 
Tälliä tavoin pidäteltiin punaisia nuuskijoita puolen tun
nin verran ja etsiskellyille valtiopäivämiehille valmistiet-
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’ . i .
iim  tilaisuus poistua matkustajakodista keittiön kautta. 
Kun punaiset vihdoinkin saivat tilaisuuden ryhtyä tutki
maan heidän* huonettaan, ilmeni tosin selvästi, että siellä 
hiljattain oli ollut ihmisiä, mutta se keksintö tuotti lievän 
lohdutuksen. Jäljellä oli vain se harmillinen tosiseikka, 
että linnut olivat lentäneet tiehensä. Punaiset saivat 
tyytyä ammentamaan vihansa maljan kaikkea kunniaa an
saitsevana palvelijain niskaan, ja nämä kestivät myrskyn 
huolettomina ja viattomina kuin enkelit.

Herrat Koivisto ja Lanne olivat sitten lopullisesti ka
donneet punaisten näköpiiristä. Maanviljelijä Saari sitä
vastoin teki uskaliaan yrityksen paeta väärällä passilla 
Tampereella. Hän saapui tosin seikkailuitta mainittuun 
kaupunkiin, mutta joutui pian senjälkeen punakaartin val
taan ja sai surmansa.

*

Nämä kuvat ja katkelmat riittäkööt valaisemaan niitä eri
koisia olosuhteilta, missä kansan valitsemat edustajat olivat 
äärimmäisen kansanvallan viettäessä loistopäiviään. Jos 
käännymme korkeamman hallinnon edustajiin, kohtaa 
meitä samaMainen näytelmä. Vainoamishalu, vangitsemis
ia murharaivo ulottui kyllä »saboteeravien» virkailijoiden 
parveenkin, joka ei tahtonut palvella punaisten valtuutet
tujen alaisena. Ja  tähän kuului, kulien tunnettua, harvoin 
poikkeuksin, melkein koko maan virkamieskunta.

Eräs, jonka oli onnistunut koota osalleen punaisten vi
haa enemmän kuin useimpien muiden, oli läänin tarmokas 
ja ponteva päämies, eversti Bruno Jalander. Kun häntä 
ensi kerran ehdotettiin maaherraksi — tai kuten silloin sa
nottiin, kuvernööriksi — oli Tokoin senaatti peräsimessä 
ja kieltäytyi hyväksymästä nimitystä. Kim porvarillinen 
senaatti valitsi hänet sitten maaherraksi, oli hän toime-
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liaimpia lääniin suojelusktmtien järjestäjiä kuuluen myös
kin salaiseen sotiläs komiteaan, jonka käsissä1 oli koko 
maan suojeluskuntien johto. Marraskuunlakon aikana, jol
loin punakaarti ensi kertaa näytti kynsiään ja porvarillisen 
valtiomahdin heikkous niin epämiellyttävästi ilmeni, van
gitsivat punaiset Jalanderin ja kun hän pääsi vankeudesta 
osoittivat he hänen persoonaansa kohtaan liikuttavaa mie
lenkiintoa, joka saavutti huippunsa kapinan puhjetessa.

Sen aikaisista kokemuksistaan on maaherra kertonut seu- 
raavaa, mitä osittain ovat täydentäneet toisaalta saadut 
tiedonannot:

Tammikuun 10 p, sr is pari viikkoa ennen kapinan puh
keamista antoivat punaiset minulle ultimatumin, jonka mu
kaan minun oli 48 tunnin kuluessa poistuttava läänin rajo
jen ulkopuolelle, — muussa tapauksessa minua pidettäisiin 
lainsuo j attomana.

Minulta ei jäänyt huomaamatta, että uhkauksen alla piili 
tosi. Kapinallisten tiedustelijat vartioivat jokaista askel
tani. Virkahuoneessa ollessani sain olla varma, että he her
paantumattomalla uutteruudella kuljeksivat ympäri nurk
kia, ja jos liikuin ulkona, seurattiin aina jälkiäni.

Tällläistä jatkui lauantaihin, 26 p:ään. Kun tuona päivänä 
istuin kotonani syömässä päivällistä, soi puhelin, ja eräs 
henkilö, jonka tehtäväksi oli uskottu seurata mikäli mah
dollista punaisten puuhia ja tutkia heidän suunnitelmiaan, 
neuvoi innokkaasti minua heti lähtemään asunnostani! ja 
etsimään toista turvapaikkaa. Aika oli täpärällä, hän sanoi, 
sillä kotitarkastus oli odotettavissa millä hetkellä tahansa.

Viivyttelemäittä sieppasin hattuni ja päällysnuttuni, an
noin emännälleni muutamia menettelyohjeita ja läksin eräs
tä takatietä pihan poikki. Uteliaisuuteni sai minut varo
vasti pilkistämään nurkan taitse, ja sillin in ehdin nähdä
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vartijoita seisomassa pääkäytävän vieressä.
Vasta maanantaita vasten yöllä nuuskittiin asuntoni pe

rin pohjin. Emäntäni, jota ahdistettiin kysymyksillä, missä 
olin, kertoi minun jo lauantaina matkustaneen Pohjan
maalle. Nyt juolahti muutamien kiristäjien mieleen, että 
muuan juna oli lauantaina hämärissä mennyt sammutetuin 
lyhdyin pohjoiseen päin ja sitä oli Malmilla ammuttu. Tämä 
seikka vahvisti onneksi emäntäni tiedonannon matkastani, 
ja kirouksia syytäen meni punainen parvi tiehensä.

Tästä alkaen lienee punaisessa leirissä minun yleisesti 
arveltu oleskelevan valkoisessa Suomessa. Huomattuansa 
tämän vaikuttavaksi keinoksi minun suojaamisekseni hal
lituksen joukkojen sotilaspäällystö levitti huhua, eittä minä 
muka johdin valkoisia joukkoja Porin rintamalla. Kapi
nalliset lehdet nielivät tämän makupalana asettaen minun 
mitättömyyteni rehentelemään milloin yhdelle milloin toi
selle rintamaosalle.

Asunnostani suuntaisin kulkuni erääseen tuttuun per
heeseen, joka asui Rikhardinkadulla 4. Isäntäväki ilmoitti 
minut palveli jattarelle hyväksi maalaisystäväksi, jonka oli 
käynyt huonosti, kun junaliikenne katkaistiin. Niinä päi
vinä, jotka täällä asuin, sain kauniisti pysytellä alallani, 
sillä punaiset vartijat ympäröivät Uusmaalaisten taloa, sa
moin Päivölän taitoa ja Uuden Päivän toimitushuoneustoa, 
aivan lähettyvillä.

Keskiviikkona, tammikuun 30 p. kertoi emäntäni kovin 
säikähtäneenä, että siviilipukuisia punaisia patrulleja kul
jeskeli talon ympärillä. Soitin heti liuotettavalle ystäväl
leni ja vanhan aktivistienliiton jäsenelle, neiti Elin Ny
landerille pyytäen häntä tulemaan luokseni neljännestä yli 
6. Hän tuli jo klo. 6. Otin hänet vastaan vanhoihin ryysyi- 
hin tanuttuna: yllä pahoin kulunut päällysnuttu, jonka kau-
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1 uksen olin kääntänyt ytlös, kirjava kaulahuivi kiedottuna 
kasvojen ympäri ja pörhöinen »koivistolainen» päässä. Neiti 
Nylander oli heti valmis saatitlamaan minua varmempaan 
turvapaikkaan. Ulkona oli jo pimeää, kun me vilkkaasti 
venäjänkielellä keskustellen — tämä keino takasi vapaan 
pääsyn, jos mikään, kun kerran oltiin tekemisissä venäläi- 
siäliehakoivien maankavaltajien kanssa — vaelsimme kau
pungille. Kukaan ei hätyyttänyt meitä. Vahdit, joiden ohi 
kuljimme, astuivat päinvastoin kohteliaasti syrjään kuul
lessaan puhekielen.

Menimme tohtori Alma Söderhjelmin luokse Armfeltin- 
tielle 6, ja hän oli heti valmis Huovuttamaan puolet pienestä 
huoneustostaan minulle.

Yhdennellätioista hetkellä olin poistunut aikaisemmasla 
turvapaikastani. Minulle ilmoitettiin, että muuttamia mi
nuutteja lähtöni jälkeen oli Rikhardinkadun varrella ole
vaan taloon tulvahtanut viitisenkymmentä punakaartilaista 
ja tutkinut joka sopen ja nurkan. Heidän esiintymisensä oli 
ilmeisesti ollut kaukana säädyllisestä. Entinen emäntäni 
oli säikähdyksestä saanut hermokohtauksen. On sangen 
todennäköistä, että olisin kohdannut tuon parven valais
tuissa portaissa, ellei neiti Nylander olisi sattunut tulemaan 
vähää ennen puhelimessa määrättyä aikaa.

Tohtori Söderhjelmin luona ryhdyttiin erinomaisiin va- 
r o vaisuus toim enpiteisiin, Nukuin öisin kirjastossa, missä 
kaikki seinät olivat täysinäisten kirjahyllyjen peittämät. 
Erään hyllyn takana oli vaate säiliö, ja se olisi piilopaik
kana, jos vaara olisi lähellä. Joka ilitia otettiin osa kirjoja 
hyllyltä pois, jotta sitä helpommin voitaisiin siirtää. Vie
reisessä huoneessa nukkui tri Söderhjelm sekä peloton ja 
kelpo henkivartijani, pikku neiti Nanny Westerlund. Jos 
piiloutuminen tulisi kysymykseen, ryömisin vaatesäiliöön;
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naiseitl työntäisivät yhteisin ponnistuksin hyllyn seinään 
kiinni ja pistelisivät kirjat paikoilleen. Sitten neiti Wester
lund, joka nukkui sohvalla, syytäisi kiireen vilkkaa makuu- 
vaatteensa näkyvistä ja pujahtaisi minun vuoteeseeni. 
Mitään ei saanut jättää sattuman varaan. Temppua harjoi
teltiin ahkerasti; ja saavutimmekin kunnioitettavan näppä
ryyden saaden kaiken sujumaan pikaisesti ja saksalaisella 
täsmällisyydellä.

Eräänä yönä neiti Westerlund pani toimeen hälyytyksen. 
Hän oli ollut huomaavinaan, että huvila oli piiritetty. Minä 
pujahdin vaatesäiliöön huomauttaen, että nyt otin haltuuni 
maaherrakuntani viimeisen kaistaleen. Kaikki sujui niinkuin 
pitikin, pikaisesti ja sotkeutumatta ainoassakaan yksityis
kohdassa. Kenrajalihar¡ojitukseksi näytös tälläkin kertaa 
jäi; Nanny neiti oli nähnyt harhanäkyjä.

Heti saatuani asuntokysymykseni järjestetyksi asetuin 
välittömään yhteyteen salaisten suojeluskunitayhtymäin 
johtajien kanssa ja voin niin ollen jatkuvasti olla osallisena 
järjestämistyössä. — Tämän yhteyteen saattaa olla pai
kallaan liittää muutamia maaherran lähimmältä työtove
reilta saatuja tiedonantojjai toimenpiteistä, t joihin nyt 
ryhdyttiin:

Ensi päivinä kapinan puhjettua maaherra Jalander laati 
läänin kaikille lainkuuliaisille kansalaisille julistuksen, 
missä heille annettiin menettelyohjeita miten parhaiten pal
vella maan laillista hallitusta ja vastustaa punaisia vallan- 
anastajia. Muiian maaherran ystävistä toimitti julistuksen 
eräällle kirjapainofaktorille, joka oli perustanut salaisen pai
non, missä myöskin eräs senaatin julistus painettiin. Jalan- 
derin julistus ei kuitenkaan köskaan tullut painetuksi. Fak
tori joutui nimittäin epäluulonalaiseksi ja rettelöihin, hänen 
kotinsa alttiiksi kotitarkastukselle, joka, hyvä kyllä, ei joh
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tanut painon ilmituloon, mutta varovaisuuden vuoksi fak
tori hävitti käsikirjoituksen.

Vapaaehtoisen vankilaelämänsä ensimäiset päivät tohtori 
Alma Söderhjelmin kodissa herra Jalan der käytti suunni
telman laatimiseen Helsingin suojeluskunnan järjestämi
seksi. Tämän suunnitelman mukaan asetettiin suojeluskun
naille esikunta, missä nykyinen poliisimestari, eversti Hele
nius toimi erikoisen innokkaasti. Maaherra oli alituisessa 
kosketuksessa esikunnan kanssa, saaden tiedonantoja sen 
aseidenostosta, aseidenkuljetuksista Sipooseen ja Kirkko
nummelle, asemasta näillä rintamilla, valkoisten tiedustelu
toiminnasta punaisten (leirissä y.m. Tässä työssä kuluivat 
nuo pakollisen eristyksen pitkät viikot.

Tämän syrjäharppauksen jälkeen jatkamme herra Jalan- 
derin kertomusta:

Kun yhä useammat pääsivät perille oleskelupaikastani ja 
alkoivat etsiä minua käsiinsä mikä mistäkin syystä, oli lä
hellä vaara, että paikka joutuisi punaisten huomion esi
neeksi, Sen vuoksi pidin otollisempana jonkun ajan kulut
tua sanoa jäähyväiset ystävälliselle ja uhrautuvaiselle 
emännälleni ja etsiä uutta asuntoa, missä seurustelu voitai
siin supistaa mahdollisimman vähiin. Eräänä iltana pukeu
duin uudelleen takkuiseen valepukuuni ja muutin näytteli
jätär Anna Nordlingin kotiin Annankadulle. Hän tuli mi
nua hakemaan, ja me kävelimme tuttavallisesti käsikouk- 
kua. Minä kuulun hetken kiihtyneen mielialan vallassa an
taneen rouva Nordlingille, niin tämä väittää, seuraavan 
neuvon: »Jos joku meitä hätyyttää, ette te tietystikään 
tiedä kuka minä olen» — yleensä siis vain joku vieras mies 
joka oli tarjonnut hänelle käsivartensa!

Asuin jonkun aikaa rouva Nordlingin luona, ja hallus
sani oli kamari ja keittiö. Rouva Nordling itse asui äitinsä
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luona, kerrosta alempana, ja sieltä tuotiin minulle ruokaa.
Viimeisen ajan ennen saksalaisten tuloa asuin rehtori V. 

T. Rosenqvistin luona, ja siellä oli nimeni Forsell. Perheen 
palvelijatar, jonka kaksi veljeä kuului Pellingin joukkoih n 
ja jonka rehellisyyttä herrasväki Rosenqvistillä ei ollut vä
hintäkään syytä epäillä, kutsui minua myöskin velvollisuu
den vaatimuksesta herra Forselliksi, mutta eräänä päivänä 
ilmenikin, että hän varsin hyvin tiesi kuka olin. Yhden tai 
toisen asian yhteydessä tuli puhe minusta, ja hän mainitsi 
jotakin, joka koski herra Jala . . . Hän keskeytti ja näytti 
syylliseltä. Kun häneltä kysyttiin, mitä tämä nimi merkitsi, 
kertoi hän, että hän erinäisissä keittiöneuvotteluissa oli 
kuullut mainittavan tuota Bruno Jalanderia. Sitten oli hän 
eräänä päivänä nähnyt nimikirjaimet B. J. sukissani, ainoat 
kappaleet, joista noita vaarallisia kirjaimia ei oltu purettu 
— ja hänen aikaisemmat aavistuksensa kypsyivät varmuu
deksi. Tyttö osoittautui muuten syvästi loukkaantuneeksi sen 
johdosta, että olimme häntä epäilleet, sai luottamuksemme 
ja hyödytti meitä monin tavoin. Tämä tarina voidaan hyvin 
rinnastaa erääseen toiseen, joka räikeästi kuvaa sitä vähän 
ilahduttavaa huomiota, joita kapina-aikana minuun kohdis
tettiin. Eräs valkoisen armeijan sotilas on kertonut, että 
Sysmästä löytyi kiertokirje, missä punaisten päällystö 
antoi jyrkän käskyn, että »kaikki lahtarit on ammuttava ja 
Jalanteri.»

Maanantaina ennen kaupungin vapautusta, mikä tapah
tui, kuten tiedetään, per jän lana, sain erään ystäväni väli
tyksellä tietää, että punaiset, kansanvaltuuskunnan paet
tua, suunniittelivat hirveitä verilöylyjä Realilyseon vankien 
keskuudessa ja kaupungin rauhallisten asukasten kodeissa. 
Silloin lähetin nimessäni ja Uudenmaanläänin maaherrana 
saksalaisille Tallinnaan sähköteitse selonteon asemasta pyy-
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taen piikaista apua. Sähkösanoma lähetettiin valkoisten sä
lää perustamalta lennätinaisemalta Kaivopuistosta. Apu oli 
silloin jo päätetty asia eikä sitä tarvinnut kauan odottaa. 
Kun valkoisten hetki oli tullut, ei minulla ollut mitään 
muuta tekemistä kuin ottaa kivääriini ja mennä suoraapäätä 
suojeluskunnan esikuntaan, missä minulla oli tehtäviä suo
ritettavinani. Ja  pianpa sain jälleen astua virkaani hoita
maan uusissa ja turvallisemmissa olosuhteissa.

Ansaitsee kenties lisätä, että maaherran kaupunkiasunto 
samoinkuin hänen kotinsakin Kulosaarella oli alttiina mitä 
kovakouraisimmirie k o ti tar k as tuk sille, joissa ei mitään 
säästetty. Ainoastaan hyvissä ajoin annettua varoitusta saa 
kiittää hänen perheensä siitä, että sen onnistui välttää koh
talo, joka sitä odotti. Hänen kodistaan kuljettivat ystä
välliset Kulosaaren rouvat niin paljon arvoesineitä kuin 
saivat mukanaan viedyksi — loput ryöstivät punaiset tyys
tin.

*  *  *

y ,-*■ /  . . " ^  ’  '  ' ' N  . • >  -

Eräs henkilö, jota punaiset tuskin katselivat suopeamnrn 
silmin kuin maaherraakaan, oli Helsingin kaupungin poliisi- 
mestari Ilmari Helenius. Hänkin oli kuulunut sotilaskomi- 
teaan, joka v. 1917 oli täällä kotimaassa venäläisiä vastaan 
tähdättyjen sotavalmistelbjen keskustana, ja venäläisten 
punaisten liittolaisten kesken kävi hänestä täydellä syyllä 
huhu, että hän oli päättäväinen ja vaarallinen mies. Hän oli 
roistojen ja rikoksellisten punaisten riveissä viliseväin van
hojen poliisikundien veri vihollinen, ja nämä odottivat vaan 
tilaisuutta voidakseen hyökätä hänen kimppuunsa.

Kun punakaarti otti kaupungissa vallan käsiinsä, päätti 
poliisimestri tehdä rohkean yrityksen ja pyrkiä väärällä 
passilla pohjoiseen käsin, Erään Ruotsin alamaisen, työ
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mies Nilssonin seurassa hän läksi liikkeelle, kaksi passia 
taskussaan: toinen kirjoitettu Ruotsin alamaiselle Söder
lundille, toinen Salmelalle. Pakolaiset saapuivat onnelli
sesti konsuli Kiseleffin tilaille Oitbackaan, missä he ker
toivat varsin liikuttavan tarinan nälästä ja vastoinkäymi
sistä pyytäen työtä. Konsuli käsitti heti selvästi, minkälais
ten työmiesten kanssa hän olit tekemisissä, mutta säilytti 
vakavuutensa ja antoi miehillle näön vuoksi jotakin pientä 
näpertelyä. Sitten hän sangen avuliaasti huolehti siitä, että 
he voivat jatkaa matkaansa kartanon hevosella.

Matka suunnattiin kohti Ojakkalan asemaa Hyvinkään- 
Karjan radalla. Aseman lähettyvillä tien vieressä oli työ- 
väenyhdistyksentalo, tästä ei niinikään päästy sivu. Puna
kaartilaiset hymyilivät pilkallisesti nähdessään ruotsalaiset 
passit eivätkä epäilleet hetkeäkään olevansa tekemisissä 
karkuretkellä olevien »lähtarien» kanssa. Molempien kar
kulaisten suunnitelmaan kuului olla ymmärtämättä sa
naakaan suomea; he ravistelivat neuvottomannäköisinä 
päätään joka kerta kun heille tehtiin kysymyksiä. Punaiset 
koettivat tapansa mukaan pistimin elvyttää heidän käsitys- 
kykyään ja puheliaisuuttaan. Ja  repien heidän vaatteensa 
ja raastaen heitä uhkasivat he kuolemalla ja kidutuksella, 
elleivät miehet) tunnustaisi olevansa valkoisten vakoilijoita. 
Turhaan. Miehet eivät käsittäneet mitään, eikä tulkkia ollut 
käytettävissä.

Nyt pitivät punaiset lyhyen neuvottelun ja päättivät 
tehdä uhreistansa lyhyen lopun. Surmaaminen päätettiin 
toimittaa hieman syrjässä maantiestä.

Tällaiselta näytti tulevaisuus, kun herra Helenius seura
laisineen vartioituna poistui Ojakkalan punaisesta linnasta. 
Tiellä heittelivät lapset kiviä heidän päälleen, ja seudun 
naiset pilkkasivat heitä uhaten »repiä silmät päästä s-nan
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porvareilta.» Mutta nytpä saivatkin nämä jo kuolemaan 
tuomitut odottamatta asianajajan. Muuan punakaartiin 
jäsen seitti jyrkästi, ettei surmaaminen muitta mutkitta 
suinkaan ollut paikallaan, varsinkin kun vankien papereissa 
näytti olevan jotakin selittämätöntä. Parasta oli lykätä 
asia Hyvinkään vallankumousoikeuden tuomittavaksi. Ja  
niin kävi.

Hyvinkään asemalle oli kokoontunut suuri punakaarti- 
laisjoukko. Oli hetkisen odotusaikaa asemasillalla, ja sillä
välin tulla huristi kaksi junaa jokseenkin samaan aikaani 
toinen Helsingistä ja toinen pohjoisesta.

Nyt iski Heleniuksen päähän uusi ajatus. Hän ilmaisi 
sen toverilleen, ja tämä oli valmis, — elämähän oli vaaralle 
alttiina, eikä yksikään mahdollisuus ollut liian mitätön 
käytettäväksi.

Juuri kun etumainen juna läksi liikkeelle pohjoiseen 
päin, tyrkkäsi Helenius lähimpää vartijaa, juoksi Nilssonin 
seuraamana vaunusililalle kadoten vaunuun. Punaiset läk
sivät takaa-ajamaan etsien kaksi vaunua läpi. Sattuma 
suosi seikkailua. Toinen juna läksi samaan aikaan. Pako
laiset heittäytyivät suinpäin kolmannen vaunun portailta 
raiitleelle ja painautuivat aivan lähelle kiskoja. Punaiset 
eivät huomanneet mitään, vaan jatkoivat metsästystään 
seuraavassa vaunussa. Pakolaiset ehtivät toisen junan 
viimeisten vaunujen portaille ja matkustivat Heliainkiiln 
päin, takaa-ajajien todennäköisesti tutkiessa pohjoiseen 
päin menevää junaa veturilyhdyistä konduktöörivaunuun 
saakka.

Herra Helenius riisui risaisen nuttunsa, pani nenälleen 
silmälasit, jotka hän oli kuljettanut mukanaan, eikä ollen
kaan herättänyt epäluuloa näyttäessään passiansa numero 
kaksi tuon onnettomani ruotsalaisen passin asemasta ja
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matkusti kuten ainakin aivan puolueeton ja mielenkiintoa 
herättämätön mies Salmelan arkipäiväisellä nimellä.

Helsingin asemalla kävi tilanne uudelleen jännittäväksi. 
Aseman portailla oli vahdissa useita miliisejä, joiden pääl
likkönä poliisimestari Helenius aikaisemmin oli ollut. On
neksi kiinnittivät he kaiken huomionsa passiin, niin että 
tilapäisesti sileäksiajeltu ja silimälasein koristettu mies 
pääsi kulkemaan tuntemattomana ylöskäännettyine nahka- 
kauluksineen.

Poliisimestari pysyttelihe sitten piiloutuneena kaupun
gissa ottaen toimeliaasti osaa työhön valkokaartin hyväksi. 
Esikunta piti useinkin kokouksiaan samassa paikassa missä 
hän asui — neiti Elin Nylanderin luona, jonka rohkea avun
anto ja ystävällinen huolehtiminen säilyy kaikkien sen jä
senten kiitollisessa muistossa.

*  ■ *  *

Ei voi olla kysymystäkään yrityksestä tyhjentää sitä 
ainehistioa, mitä tässä kirjoituksessa on käsitelty. Ylläesi
tetyt katkonaiset näytteet riittäkööt antamaan käsitystä 
siitä elämästä, jota vainotut viettivät ja niistä seikkailuista, 
joille he olivat alttiina koettaessaan välttää punaisten käsiin 
joutumista.

Monesta tuntui kylläkin helpolta unohtaa vakava tausta 
ja lähinnä löytää hupaisaa vaihtelua siitä, että oli pakko 
jnuunnella ulkonäköään, kulkea köyhälistön puvussa ja 
elää täysihoidossa enemmän tai vähemmän kaukaisten tut
tujen, ystävällisten ihmisten luona. Ja  kieltämättä siinä oli 
koomillinenkin puolensa, kun näki taannoisten mahtavien 
tuomarien hiiviskelevän valepuvuissa, joista vaivoin aavisti 
parempien päivien olemassaolon, tai kohtasi tuttuja, jotka
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jäykin katsein ikkunalasi-simälasiensa takaa varoittivat 
tervehtimästä. Mutta tarvitsi vain luoda silmäys ympä
rilleen, hulikaaneihin ja sakilaiisnuorukaisiin, jotka patrul- 
leerasivat tai olivat vahdissa murha-aseet olailla, muis
taakseen, ettei moisia kujeita harjoitettu vain huvin vuoksi.

Mutta kuvaus olisi epätäydellinen, ellemme muistaisi, 
että oli olemassa toinenkin luokka lainsuojattomia, joiden 
oli ponnisteltava paljon suurempien vaikeuksien läpi kuin 
näiden valepukuisten virkamiesten, pankinjohtajien, tuo
marien j.n.e. Niitä olivat nuo ahtaissa oloissa asuvat pikku- 
eläjät, joiden oli» selviydyttävä vainoista ilman ystävien suo
jaa tai avuliasta kättä. Siihen joukkoon kuuluivat ennen 
kaikkea nuo villieläinten tavoin hätyytetyt entiset poliisi
konstaapelit, mutta myöskin suuri joukko muita henkilöitä 
alemmista yhteiskuntaluokiista, talonmieh ä, vahtimestareita, 
työmiehiä, y.m. jotka eivät olleet voineet pakottautua liitty
mään punaisiin ja joita nämä senvuoksi pitivät pettureina ja 
vihollisina. Heidän ei ollut niinkään helppoa löytää muka
vaa piilopaikkaa sairaalasta tai saada yksityistä huonetta 
vaarattomien herrasperheiden kodeissa. Oikeudenmukai
sesti on tunnustettava, että porvarillisella taholla paljon 
tehtiin heidän kovan kohtalonsa lievittämiseksi. Mutta 
eipä kuitenkaan osu harhaan väittäessään, että heidän 
piirissään olivat vaikeimmin vaivatut ja kovimmin koetellut.
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Nikolainkirkon valaistu tornikello osoitti muutamia mi
nuutteja vailla kahtatoista, kun yöllä sivuutin senaatin
torin, istuen punakaartin autossa kolmen vartijan seurassa. 
Helmikuun 24 p läheni nyt loppuaan. Sää oli leuto ja su
loinen. Raitis ilma, liikunto ja tilapäinen pysähdys tapaus
ten kulussa kevensivät j onkunverran sitä painostavaa, pas
siivisesti odottavaa, joskin samalla pohjimmaltaan päättä
väistä ja valppaasti tarkkaavaa mielialaa, missä yhä olin 
viimeisten kolmen tunnin kokemusten jälkeen, yllättävän 
vangitsemisen jälkeen porraskäytävässä, missä olin nähnyt 
roistojen pistoolit suunnattuina rintaani, miisisä minun oli 
täytynyt taipua siihen, että brovmiinkini siepattiin taka
taskustani, ja Vuorimiehenkaduilla 1. tapahtuneen kuulus
telun jälkeen, missä olin saanut tehdä tuttavuutta väkival
lantekijäin ja konnien kanssa, jotka muodostavat puna
kaartin n.s. tiedusteli] aosaston. Mutta helpotuksenhengäh- 
dys oli kuitenkin varsin heikko, sillä tämän Sörnäisiin suun
natun öisen retken päämäärä oli minulle täysin tuntematon: 
sanat, joilla minut lähetettiin Vuorimiehenkadulta 1, »pas
sitetaan vain» näyttivät minusta sangen kaksimielisiltä, ja 
niiden todennäköisin merkitys näytti minusta olevan, että 
minut passitettaisiin iäisyyteen.

Mutta pian huomasin, ettei ainakaan tämä autoretiki tuliisi 
viimeisekseni. Sillä sensijasta että olisi poikettu jäälle tai 
jollekin muulle autiolle seudulle, missä olisi ollut sopiva va
pauttaa maailma yhdestä vastavallankumouksellisesta, auto
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pysähtyy, kuljettuaan kappaleen matkaa Itäistä-Viertotietä 
ja sitten käännyttyään vasemmalle, erään edustalle noista 
uusista taloista, jotka reunustavat asumatonta mäkialu- 
ettia Kallion kirkon pohjoispuolella. Siellä on neljännen 
piirin eli Sörnäisten poliisikamari. Astumme sisään, seura
laiseni vaihtavat muutamia välinpitämättömiä sanoja por
tilla vartioivien punakaartilaisten kanssa, astumme muuta
mia porrasaskelmia alaspäin, ja menemme parista ovesta, 
minkä jälkeen joudumme pitkään käytävään, missä veteleh
tii muutamia miehiä yrmein ja tylsiin ilmein, kuten on tavall- 
lista sellaisissa paikoissa. Sitten minut viedään oikealle, 
erääseen väliseinällä kahtia jaettuun huoneeseen, ja välisei
nän takana istuu pulpetin ääressä komisarius, vaaleaverinen 
sileäksiajeltu, luja- ja kulmikaspiirteinen mies. Minuun kiin
nitetään tuskin mitään huomiota, sillä kaikille antaa puuhaa 
ennen minua saapunut kundi, juopunut matruusi, vallaton 
ja väkevä veitikka, jota yksi miliiseistä, painijatyyppiä 
muistuttava mies, pitelee kiinni takaapäin, toisen nyhtä
essä povitaskusta hänen lompakkonsa ja paperinsa. Venä
läisen jonkunverran sammaJtelevat vastalauseet, että hän 
muka on »tavallinen matruusi» ja toveri, eivät hyödytä 
miltään, ja kun on laskettu hänen rahansa ja suoritettu muut 
muodollisuudet, viedään hänet edelleen, majapaikkaansa 
täksi yöksi. Sitten tulee minun vuoroni.

Komisarius lukee tiedustelijaosaston raportin; minut on 
sinne merkitty »lujaksi vastavallankumoukselliseksi.» Sitten 
seuraa joukko kysymyksiä, osaksi tietysti samoja, joihin jo 
olen edellisessä kuulustelussa vastannut, ja komiarius lisää 
omia selityksiään. Hän on nimittäin sangen taipuvainen mo
raalisiin mietiiskelyihin valaistukseen minun harhaanjoh
dettua ymmärrystäni. Hän ilmaisee surkuttelunsa senjoh- 
dosta, että minä, joka kuitenkaan en nähtävästi ollut mi
kään kapitalisti, olin antanut narrata itseni taistelemaan
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riistäjien ja sortajien puolesta; hän lausui inhonsa kaikkien 
niiden hävyttömyyksien johdosta, joita olin mahtanut por
varillisen lehden toimittajana kirjoittaa työläisistä. Kun se
litin, ettei erikoisosastoni tähän saakka ollut antanut mi
nulle aihetta ilmaista ajatuskantaani maan sisäisissä kysy
myksissä, muuttui hänen sävynsä vain ankarammaksi, ja hän 
varoitti minua yrittämästä luikerrella asiasta, jotta en saisi 
petturin tuomiota. Hän lopetti kuulustelun lyhyehköllä pu
heella, missä hän ilmaisi hämmästyksensä sen johdosta, et
ten minä, nuori mies, ollut tämän paremmin kyennyt omis
tamaan uuden ajan aatteilta; sitten hän osoitti, miten hel
posti olisi voinut tapahtua,, että olisi pistetty pistoolinsuu 
suuhuni ja laukaistu . Tämän ohessa hän tarttui pöydällä 
olevaan brownink;iim ja teki havainnollistuttavan liikkeen, 
muita, hän sanoi, kansanvalta on pitkämielinen ja jallb ja on 
tutkiva ja tuomitseva minut laillisessa järjestyksessä.

Se välitön kuolemanvaara, jonka muutamien tuntien ai
kana olin tuntenut itseäni uhkaavan, väistyi tämän selityk
sen jälkeen hieman syrjään: tarkoitus oli, että asiani kulkisi 
virallisen oikeudenkäynnih pitkää tietä, ja väkivaltaisen 
poikkeuksen tästä saattaisivat ainoastaan aiheuttaa nuo pa- 
himpain punakaartilaisten taholta tapahtuvat itsevaltaiset 
sekaantumiset, mitkä kuitenkaan, kuten tunnettua, eivät ol
leet niinkään harvinaisia.

Niin minulta ryöstetään tavarani ja minut' viedään erää
seen pienehköön sivukäytävaäni, .sillävälin kun minulle vali
taan sopiva koppi. SillTaikaa kuulen vain, kuinka venäläi
nen matruusi takoo kaikin voimin kloppiinsa ovea, lakkaa
matta huutaen: »Suomessa ei ole mitään oikeutta.» Se 
koppi johon minut! aluksi viedään, on keskikokoinen, pit
kähkö: oi rl la pitkin seinäviertä makaa puolitu sin aa van- 
keia: eräs helistä, silmiinpistävän vilkas ja puhelias luonne, 
aJottaa kanssani keskustellun kertoen että hänet on vangittu
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epäluulonalaisena jostakin kiväärikaupasta ja että noiden 
muiden joukossa oli pari »urhoollista porvoolaista.» Enem
pää en ennättänyt saada tietää, kun minut otetaan kopista 
ja viedään toiseen, rakennuksen toisessa päässä sijaitsevaan, 
mikä on koko joukon suurempi ja valoisampi kuin edelli
nen. Täällä on ennestään ainoastaan yksi vanki, joka on 
juuri tullut ja kävelee kopissa edes takaisin; se on maisteri 
Valmari, Elannon toimeenpaneva johtaja. Hän tietää ett'ä 
hänet on vangittu lähinnä erehdyksestä ja tuntuu tyyneltä 
ja vakuutetulta siitä, ett!ä hän heti pääsee jälleen vapaaksi; 
itse asiassa avattiinkín vankilanovi hänelle jo seuraavan 
päivän iltana.

Heittäydyn pilkakseni oljille, mutta aivot ja hermosto ei
vät tahdo helposti päästä lepoon viimeisinä tunteina saa- 
mainsa monien rajujen vaikutelmien jälkeen, enkä saa va
kavista yrityksistä huolimatta koko yönä unta. Ja  tässä ta
vattomassa tilanteessa, missä nyt olin, väkivaltaisen mah
din armon tai armottomuuden varassa, mikä mahti Jiel- 
positi saattaisi menetellä miten tahansa, jos sen epäluuloi
suus tai, pahansuopuus syystä tai toisesta heräisi, en suin
kaan voinut tuntea olevani varma hengestäni. Senvuoksi, 
kun kuulen keskellä yötä kiväärinlaukaus:a säännöllisin 
väliajoin jostakin alapuoleltani, alkaa mielikuvitustani 
pakostakin askarruttaa ajatus, että punaiset ehkä vankila- 
muurien sisäpuolellakin tekevät lyhyen lopun uhreistaan. 
Jälkeenpäin saimme kuulla, että nämä parina yönä tois
tuneet laukaukset ammuttiin maaUinampumis-harjoituksissa 
kellarissa.

Jonkun päivän perästä aloin kuitenkin tottua asemaani. 
Ja  uusia vankilatovereita sain toisen toisensa jälkeen.

Tuskin oli maisteri Valmari poistunut vankilasta, kun 
sain uuden koppitoverin: Se oli insinööri' Stjernvall, joka
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astui sisään kirj apiño kainalossa. Näki heti, että hän oli ko
tiutunut talossa; hän oli jo täällä istunut viikon jos toisen
kin. Suhtautui asiaan tyvenesti, puolittain rattoisasti; syy
tettynä siinä muodossa »saboteeraamuisesta», että hän oli 
kieltäytynyt täyttämästä punaisten toivomuksia, kun nämä 
tahtoivat panna hänen tehtaansa käyntiin, tiesi hän, et
teivät he voisi esittää mitään määrätyltä syytöksiä hän
tä vastaan, ja piti todennäköisenä, että heidän jonkun ajan 
kuluttua olisi pakko laskea hänet vapaaksi. Yksinäisenä 
miehenä häntä varsiin vähän huoletti, missä hän vietti pu
naisen ajan, joka ei missään tapauksessa voinut hauskuutta 
tarjota, ja levollisena hän odotteli sitä päivää, jolloin hän 
astuisi vallankumoustuomioiistuiimen eteen ja saisi tuo
mionsa, joka ei voilsi olla muu kuin hänen vapauttamisensa 
tai siirtämisensä Katajanokan läänm-vankilaan, missä, saa
tujen tietojen mukaan, vangit silloin vielä nauttivat suuria 
vapauksia.

Insinööri Stjernvallilta sain siis lainata kirjoja, ja niitä 
sain sittemmin kotoakin, kun vaimoni, saatuaan maisteri 
Valmarilta tiedon olinpaikastani, oli alkanut joka päivä 
käydä minua tervehtimässä. Tämä rajoittamaton mahdoll:- 
suus lukea aamusta iltaan se parhaiten sovitti suhteeni van- 
kilaelämään, eipähän nyt edes aika mennyt hukkaan.

Mutta jätkänpä kertomustani vanki lato'veroistani. Seu- 
raava, joka ilmestyi koppiini, oli joustava, laiha ja jäntevä 
mies, teräväpiirteinen, mustatukkainer, hehkuvat silmät sy
vällä päässä. Hän oli puettuna siistiin, harmaaseen pukuun, 
tuota nyttemmin meillä tavallist a sotillastyylilä, saappaan- 
varret housujen päällä. Hän näytti erittäin synkkämieli- 
seltä tullessaan, laskeutui heti oljille, makasi siinä mietis
kellen ja virkkoi muun muassa, että olisi ollut närästä, että 
hänelle olisi heti laskettu luoti otsaan. Kertoen niukasti
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persoonastaan ja kohtaloistaan, hän antoi meidän vain ym
märtää, että hän oli ollut valkoisessa armeijassa Sysmän 
seuduilla, tullut kaatuneelta punakaartilaiselta ottamallaan 
väärällä passilla joillekin asioille pääkaupunkiin, missä hä
net oli tunnettu ja vangittu. Eräänä iltana, kun jo olimme 
laskeutuneet levolle, kutsuttiin hänet kopiistta; kysymykseen, 
minne matka veisi, hän sai vastauksen »rintamalle», minkä- 
johdosta hän lausui otaksumansa, että tästä tulisi hänen vii
meinen retkensä. Kun hän sitten oli meistä eronnut, lie
neekö hänet sitten viety toiseen koppiin vai kokonaan siir
retty pois tästä poliisivankilasta, sain jonkun ajan päästä 
toisaalta kaikkea muuta kuin edullisia tietoja hänestä: hän 
olikin muka itse asiassa punainen, ja jos hänet oli vangittu, 
oli se tapahtunut varmaankin jonkun punaisten leirissä ta
pahtuneen erehdyksen johdosta. Miten tämän asian laita 
oli, ja mikä hänen kohtalokseen lienee myöhemmin tullut, 
sitä en tiedä. Hänen nimensä oli Turunen.

Seuraavan kerran tuli koppiimme uusia asukkaita seitse
män samalla kertaa: Sigurdsm joukkojen sirpaleita. He tu
livat erään iltapäivän hämärissä yksitellen; väsyneinä, näl
kiintyneinä, masentuneina he laskeutuivat oljille, vaipuen 
synkkiin mietteisiin. Mutta vähitellen heräsi kuitenkin yrit
teliäisyys, ja he hankkivat ruokaa, osaksi eräästä läheisestä 
tarjoilupa^kasta, osaksi sukulaisilta ja tuttavilta, joita 
heillä oli kaupungissa. Ja  niin elpyi vähitellen elämänroh- 
keus. Kun oli tehty päätös Sigurds’in antautumisesta, olivat 
he yrittäneet palata kotiseuduilleen Länsi-Uudellemaalle, 
mutta joutuneet matkalla vangeiksi ja erinäisten sekkailu- 
jen jälkeen viimein päätyneet Sörnäisten poliisivankilaan. 
Heidän joukossaan oli yksi keski-ikäinen mies, suurikasvui- 
nen ja vankka talonpoika Avellan Inkoosta, muut olivat 
nuoria mielrä. Kopissa oli vilkas elämä heidän siellä olles-
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saan; painittiin, suoritettiin voimanäytteiiä, pelattiin tam
mia omatekoisilla laudoilla ja — syötiin, syötiin kunnolli
sesti, sillä ruokaa tuli kolmelta 'taholta: vankilaista, omai
sitta ja tuttavilta sekä siltä naistenyhdistykseltä, joka niin 
uhrautuvaisesti huolehti sotavankien kestityksestä.

Meitä oli yhteen aikaan yksitoista vankia samalla kertaa 
tässä kopissa, jolla oli se etu, että siitä olit näköala Itäiselle 
Viertotielle, missä punaiset niin vilkkaasti liikkuivat. Yh
destoista vanki — joka muuten oli saapunut ennen Kirkko
nummen poikia —> oli muuan maallikkosaarnaaja, hiljainen, 
vanhempi mies, joka Huki raamattua päivät päästään, ja 
koko hänen nukkavieru olemuksensa oli todistajana tuosta 
liioitellusta epäluuloisuudesta, mihin punaiset olivat teh
neet itsensä syypäiksi hänet vangitessaan. Hänestä ei tul
lutkaan pitkäaikaista vierasta vankilaan.

Eräänä päivänä vietiin Kirkkonummen pojat lääninvan- 
kiillaan jatkamaan vanginelämäänsä, ja pian sen jälkeen mi
nut siirrettiin siihen koppiin, mihin minut oli ensimäiseksi 
sijoitettu vankilaan tultuani. Se teki korkealla olevine ikku
noineen synkän ja epäkodikkaan vaikutuksen. Ainoastaan 
kolme sen asukkaista oli nyt enää jäljellä. Eräs näistä 
uusista vankilatovereista oli vanha, kunniallinen levyseppä 
Sjöberg, jota oli epäilty muutamien kiväärien myynnistä. 
Toinen oli muuan suomalainen rahvaannuorukainen, jykevä 
ja vakaa, joka oli vangittu jonkun aivan mitättömän asian 
vuoksi ja yhä oli pidätettynä erinäisten selvittämättömien 
epäluulojen perusteella — eikä syyttä, sillä mikäli voin 
huomata, oli hän valkoinen sielultaan ja sydämeltään ja 
ikävöi tilaisuutta päästä ottamaan osaa sotaan. Kolmas 
oli vähemmän hauska ilmestys jostakin Helsingin etukau- 
pungista; saunassa hän koetti päästä punaisten vartljain 
suosioon puhumalla punaisista mielipiteistään, ja Itse asi-
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assa hän tuntuikin olevan punainen, mikäli voi puhua jon
kun häilyvän yltiöpäisen lörpöttelijän vakaumuksesta. Hän
tä ei oltukaan vangittu valtiollliisesti epäiltynä, vaan jos
takin muusta, hänelle itselleen varmasti vähemmän kunni
allisesta syystä. Ei kestänyt) kauaa ennenkuin hänet vapau
tettiin, ilmeisesti oikeauskoisena, jotavastoin toiset kaksi 
viikko viikolta odottivat jotakin muutosta asemassaan, 
kuulustelua, ellei muuta.

Viimeinen vanki! a toveri, jonka tuttavuutta tein Sörnäi
sissä, oli erikoinen tyyppi. Hän astui eräänä iltana kop
piimme: huomattavan voimakasrakenteinen keski-ikäinen 
mies kotkannenineen ja terävilne piirteineen. Omituisena 
vastakohtana hänen miehekkäällle ilmestykselleen oli hänen 
tapansa ruveta heti oljille heittäydyttyään surkeasti valit
tamaan jotakin vaikeaa sisäistä kohtausta ja huutamaan 
lääkäriä ja lääkkeitä. Hän oli huomattavan suorasukainen, 
sinutteli kaikkia ja kysyi, olimmeko pidätetyt juopumuk
sesta. Sitten hän vähitellen alkoi purkaa juttuja miten hän 
oli päässyt valkoiselle rintamalle — eräs parooni oli mak
sanut hänelle 20,000 mk voidakseen hyötyä hänen erin
omaisista palveluksistaan — ja miten hän oli tullut sieltä: 
puunsirpale oli osunut häneen, niin että hän oli menettänyt 
tietoisuutensa ja joutunut punaisten vangiksi. Huolmatta 
siitä, että yksi ja toinen kohta hänen kertomuksissaan tun
tui mielikuvituksen seita, tulimme tuskin muuta ajatelleeksi 
kuin että hän todellakin oli ottanut osaa sotaan valkoisten 
puolella, varsinkin kun hän myöhemmin, kun olimme muut
taneet suureen, valoisaan koppiin, alkoi rakentaa pako- 
suunnitelmia, ja kun punaiset, mikäli hän oli vaimoltaan 
saanut tietää, olivat toimittaneet hänen luonaan kotitar- 
kastuksen, mikä antoi hänelle aihetta käyttää heistä niin 
törkeitä sanoja kuin vain ajatella saattoi. Epäluuloamme 
ei edes herättänyt hänen läheinen tuttavuutensa koko van-
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kilan henkilökunnan kanssa, jonka kaikkia jäseniä hän si- 
nutteli ja sättii, jos lääke jäi antamatta tai jos jotakin 
muuta oli epäkunnossa. Sellainen nyt olit kerta kaikkiaan 
hänen tapansa, ajattelimme, ja toiset kai suhtautuivat siihen 
suopeasti niinkuin me itsekin. Vasta myöhemmin sain 
muutamia positiivisia tietoja miehestä: tämä tapahtui Ka
tajanokan vankilassa, missä satuin eräästä Tiedonantajan 
numerosta lukemaan, että komppaniapäällikkö Oskari Hai
uilla — se oli hänen nimensä — oli juoppouden ja loulk- 
kaavan esiintymisen vuoksi tuomittu sakkoihin ja julis
tettu kelvottomaksi punakaartin tehtäviä hoitamaan. Tässä 
luulen myöskin olevan selityksen hänen surkeuteensa ensi- 
mäisenä iltana vankilassa ja myöhemminkin: hän oli aivan 
yksinkertaisesti turmellut itsensä juopotteluilla, mahdolli
sesti myös nauttimalla terveydellevahingollisia vastik
keita. Mikä hänen kohtalokseen lienee myöhemmin tullut, 
siitä en ole selvillä, mutta aina muistan jossain määrin huvi
tettuna tätä jonkunverran tavallista kovempaa ja väkival
taisempaa F alstaf f tyyppiä.

Entäs sitten? Niin, kohtelussa on tuskin moittimista, ja 
ruoka oli voimakasta, ja minun arvostellakseni sitä oli 
riiittävästikin, senkin jälkeen, kun loppuaikoina ulkoa
päin tuonti oli lakannut. M.m. tarjottiin välistä jotakin, 
siihen aikaan varsin harvinaista: maito velliä, Kansantalon 
keittiöstä tuotua. Ja  kahvia sai ottaa ulkopuolelta vas
taan miten paljon tahansa: tämä vastakohtana Katajanokan 
oloille, siellä nimittäin pidettiin kyseessäolevaa juomaa 
luvattomana nautintoaineena. Vartiijöistä voidaan sanoa, 
että he, mikäli säädökset sallivat, suhtautuivat suopeasti 
vankien toivomuksiin, tietysti ilman varsinaista ystävälli
syyttä tai herkkää huomaavaisuutta: eiväthän he tietysti 
tunteneet mitään myötätuntoa »lahtareita» kohtaan, ja heil-
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lä oli sitäpaitsi heilläkin herransa, punakaartiin edustaja, 
joka oli ikävin ja karkein ilmestys tällä paikalla.

Vartijain joukossa oli erityisesti yksi, joka yleisesti 
saavutti kunnioitusta ja myötätuntoa; Turunen sanoi häntä 
»kansanmieheksi», ja SigurdsTn pojat kutsuivat häntä 
»siivoksi vahdiksi.» Hän oli itse asiassa sydämellinen ja 
tunteellinen mies, joka kärsi syvästi silloisista oloista. 
Mutta hänen käsityksensä näyttivät kokonaan muodosta
neen ne kuvaukset, joita punaisten äänenkannattaja esitti, 
ja hänen käsityksensä oli otaksuttavasti, että valkoiset har
joittivat kauheita julmuuksia, jotavastoin punaiset eivät en
sinkään tehneet itseään syypäiksi sellaisiin. M.m. hän luki 
kerran meille saarnanuotilla ja liikutuksesta värisevin äänin 
kuvauksen, jonka oli kirjoittanut Työmieheen komediantti 
ja veijari Orjatsalo punaisenristin sairaanhoitajien verilöy
lystä.

Kuitenkaan ei poliisivankilassa oloni voinut tulla liian 
pitkälliseksi. Jo ensi päivinä minut kutsuttiin valmistavaan 
kuulusteluun, ja viikkoa myöhemmin pääsin vallankumous- 
tuomioistuimen eteen. Koska juttu lykätti n, jotta voitaisiin 
kuulla erästä todistajaa, kutsuttiin minut muutaman päivän 
perästä uudelleen saman tuomioistuimen eteen, jonka pää
tös määräsi tällä kertaa vankeusrangaistusta »n inkauan 
kuin sotaa kestää.» Ja  sitten minut siirretti n lääninvanki
laan Katajanokalle.

Olin toivonut, että vallankumousoikeus vapauttaisi nr- 
nut, eikä mielentilani senvuoksi ollut erityisen iloinen, kun 
maaliskuun 11 p:n iltapäivällä saavuin lääninvankilaan. 
Korkea tiilimuuri, synkkä rakennusryhmä, käytävä, ristikko- 
portti ja sitten seinästä seinään, katosta maahan ulottuva 
suuri keskihalli, jonka lävistävät portaat ja välilattiat ja
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jonka molemmin puolin ovat kolmikierroksiset vankikoppi- 
rivit — tämä oli omituinen maailma, mihin nyt olin joutu
nut, maailma, missä ääni niin kummallisesti kaikui ja missä 
eriskummalliset harmaat olennot, palvelijat ja uniformuiset 
vartijat mistään välittämättä hoitivat jokapäiväisiä aska
reitaan.

Sen jälkeen kun olin kansliassa tehnyt tavalliset ilmoituk
set, mitkä merkittiin suureen vankiluetteloon, ja luovutta
nut kaikki arvoesineeni, vietiin minut koppiini. Tämä ta
pahtui hämärissä, j a tuleva asuntoni teki surullisen vaikutuk
sen. Ennestään oli kopissa yksi mies, suurikasvuinen, voi
makas nuorukainen, siviilipukuinen, mutta sotilas, kuten il
meni seinällä riippuvasta venäläisestä sot Ilias viitasta ja 
lippalakista. Puhuttelin häntä venäjäksi, mutta hän vastasi 
suomeksi ääntäen maanmiehilleen ominaisella pehmeällä 
tavalla, mikä ilmaisi hänen olevan virolaisen. Koppi oli 
kylmä ja tuntui siltä erityisesti minusta, joka olin tottunut 
poliisivankilan kovaan lämmitykseen. Kaikki teki sen vai
kutuksen, että muutos asemassani oli tapahtunut vain pa
hempaan päin.

Vähän myöhemmin laitoin karkean vuoteeni lattialle ja 
laskeuduin levolle aikaisin — yleensähän vankiloissa on 
varhaiset tavat. Herään vähäistä myöhemmin illalla rajuun 
kuularuiskun- ja kiväärinammuntaan, rakettien ja valopom- 
mien heittäessä hohdettaan ikkunan läpi; huonetoverini 
otaksui, että tämä oli joku punaisten ja anarkistien välinen 
taistelu, jollaisia siihen aikaan oli sattunut toistuvasti, 
mutta seuraavana aamuna saimme kuulla sen olleen vallan
kumouksen vuosipäivän juhlimista.

Vähitellen totuin uusiin olosuhteisiin. Huomasin että 
täällä sittenkin oli parempi ku:n poliisivankilassa, sillä jos 
kin jälkimäisessä oli läheisemmässä kosketuksessa ulko-
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maailman kanssa, joka kohisi aivan nurkkien ympärillä ja 
viJkahteli Itäisellä-Viertotiellä vaeltavista ihmisparvista ja 
vierivistä raitiovaunuista, niin oli siellä samalla alttiimpana 
punaisten vallanpitäjäin välittömälle valvonnalle, tilapäis
ten kävijäin uteliaille katseille, niille vaaroille, jotka saat
toivat vaania murhanhimoisten roistojen päähänpistojen 
muodossa. Lääninvankilan suljettu, moninkertaisesti ai
dattu maailma oli turvallisempi; siellä joutui enemmän kos
ketuksiin vanhan varikilahallituksen kuin punaisen vallan 
edustajien kanssa.

Ja  pianpa huomasikin, ettei tämä maailma ollut ensin
kään niin suljettu ulkoapäin tulevilta huhuilta ja tiedonan
noilta. Joskin aikaisemmin voimassaollut, niukka vapaus 
vastaanottaa vieraskäyntejä — kerran viikossa — oli heti 
minun vankilaan tultuani lakkautettu, saimme tietää kaikki, 
miltä kaupungilla kerrottiin, ehkäpä hiukan enemmänkin. 
Jo  se seikka, että vangit voivat saada ruokaa kotoaan, 
riitti murtamaan eristysmuurin. Muutenkin kuvittelen vai
keaksi pitää suurta vankijoukkoa tietämättömänä ulkomaa
ilman tapahtumista. Me puolestamme saimme m.m. tietää 
yhtä ja toista vartijoilta, joista osa oli valkoisia ja jotka kä
vivät puheliaammiksi sikäli kuin punaisten valta läheni lop
puaan. Ja  mikä oli tullut yhden korville, oli pian kaikkien 
tiedossa. Se kerrottiin kiireisin kuiskauksin aamulla, kun 
vangit olivat täyttämässä lasituoppi jaan vesihanoista käy
tävässä, se lennätettiin kopista koppiin seiniin nakutta
malla, se lähetettiin kirjeissä, jotka kulkivat päälletysten 
olevien koppien ikkunoiden väliä, se kerrottiin kun kohdat
tiin toisensa kiilanmuotoiseen aitaukseen mennessä, missä 
vangit saivat joka päivä puoli tuntia hengittää raitista il
maa. Näissä tilaisuuksissa koetettiin kernaasti päästä kos
ketuksiin muiden koppien asukasten kanssa, ja tämä onnis-
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tuikin välistä. Laajaan ja häiritsemättömään ajatustenvaih
toon tarjoutui muuten tilaisuuksia saunassa, missä käytiin 
kerran viikossa.

Täydellisin vankien katsastus voi kuitenkin tapahtua pää
siäispäivinä, kun toimeenpantiin jumalanpalvelus. Useim
mat käyttävätkin näitä tilaisuuksia päästäkseen vankilaelä- 
män yksitoikkoisuudesta ja saadakseen papin persoonasta 
samoinkuin koko hartaushetkeatä viestin ystävien maail
masta, joka ei ollut punaisen pakkohallituksen ulottuvilla. 
Siellä ne istuivat, tutut ja tuntemattomat; kaksi noista 
pisti erityisesti silmään, he kun esiintyivät muuten siviili
pukuisten vankilla to verien joukossa mustaharmaaraitaisessa 
vanginpuvussa, ne olivat professori Ramsay ja tuomari 
Törne; edelleen nähtiin siellä vapaaherra Wrede poikineen 
Svidjasta, tohtori V. F. Johanson ja kaikki ne Kirkkonum
men vangit, jotka olin tavannut poliisivankilassa; siellä oli 
muutamia postivirkailijoita ja suuri joukko muita, enim
mäkseen minulle henkilökohtaisesti tuntemattomia. Parvel- 
liakiin, missä oli naisten paikka, huomasi muutamia valtiol
lisia vankeja, m.m. kaksi neitiä Cronwall ja pari postinhoi- 
itajatarta.

Vankila oli liiaksi kansoitettu, ja yhden hengen kopeissa 
oli kauttaaltaan kaksi tai kolme asukasta. Minun omassani 
oli meitä lopuksi niinikään kolme.

Mainitsin jo virolaisen: hän oli vilkas ja yritteliäs henkilö, 
joka hoiti uutisten välitystä niin perusteellisesti, ettei mi
nulle jäänyt mitään tehtävää; hän oli tuttu kaikkien kanssa 
ja valkoisten vartijain hyvä ystävä, kun taas toiset vartijat 
häntä vihasivat, hän kun oli niin kärsimätön ja itsepäinen 
toivomuksissaan. Hän riiteli silloin sangen pontevasti ja va
litti, että vankeja kohdellaan »kuin koiria» mitä lausuntoa 
minä pidin jokseenkin epäoikeutettuna, sillä vartijat hoiti-
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vat tehtävänsä talon järjestyksen mukaan, ja jos he saattoi
vatkin usein tuntua välinpitämättömiltä ja hitailta, oli siihen 
syynä näissä säännöttömissä oloissa suunnattomasti lisään
tynyt työ. Muuten hän olit älykäs henkilö, talonpojan poika, 
mutta huomattavan koulusivistyksen saanut, monipuolinen 
ja kaikkea harrastava. Hän oli perin kotiutunut maassam
me, ja punakaarti oli hänet vanginnut — syystä kyllä! — 
epäiltynä osallisuudesta erääseen sillanräjäyttämisyrityk- 
seen.

Toinen koppitoverini, joka saapui vasta maaliskuun lo
pulla tai huhtikuun alussa, oli nuori venäläinen upseeri, esi
kuntakapteeni. Hänet' oli vangittu sen johdosta, että hän oli 
hankkinut aseita valkoisille. Muuten hän oli oloihimme pe
rehtymätön eikä osannut mitään muuta kieltä kuin venäjää. 
Miellyttävästi hän edusti slaavilaisluonteen pehmeyttä, haa- 
veellisuutta ja huolettomuutta: hän oli runollinen luonne, 
kirjoittelu lyyrillisiä säkeitä seinille ja hyräili kauniita, ala
kuloisia venäläisiä lauluja.

Mutta päivät kuluivat ja ne kuluivat verrattain hyvin ja 
miellyttävästi, sillä olihan itsekuriakin rajoittamaton mah
dollisuus lukea. Sanomalehtiäkin saimme, aluksi silloin täl
löin, myöhemmin joka päivä, kiellosta huolimatta. Tietysti 
punaisten äänenkannattajia, mutta olihan niilläkin ar
vonsa; jotakin niistä sai tietää suoranaisesti, muuta voi lu
kea rivien välistä. Suuremmassa arvossa pidimme kuitenkin 
venäläisiä lehtiä, joita niinikään välistä saimme; niissä koh
tasi hieman avaramman näköpiirin ja varsinkin sai niistä 
selvemmän käsityksen suurista maailmantapahtumista; jän
nityksellä luettiin paraillaan tapahtuvasta saksalaisten 
hyökkäyksestä länsirintamalla.

Huhtikuun alussa alkoi tunnelma vankien kesken nousta. 
Itsekullakin oli tunne yleisestä sykähteleyästä ilosta, itses-
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iäänvarmasta, luottamuksesta, odotuksen täyteläisyydestä, 
joka tuntui tekevän katon keveämmäksi ja seinät ohuem
miksi Hallitus muuttui lempeämmäksi ja veltommaksi; pu
nainen tirehtööri lausui kerran huomaamattaan kopissamme 
käydessään, että pian kai tapahtuu muutos parempaan päin, 
ja hankittiinpa meille eräänä päivänä sanomalehtiäkin. Val
koiset vartijat iskivät iloisesti ja ymmärtäväisesti silmää ja 
toivat ilahduttavia uutisia taisteluiden kulusta; punaiset 
muuttuivat yhä hiljaisemmiksi ja pehmeämmiksi. Valkois
ten voitonvarmuus hallitsi tunnelmaa.

Rohkaisevia olivat tiedot pohjoiselta rintamalta. Mutta 
ne olivat kuitenkin aina enemmän tai vähemmän epävar
moja. Kuitenkaan ei voinut vähintäkään epäillä Mannerhei
min armeiin vastustamatonta etenemistä. Mutta täysin var
masti tajusimme vapautuksen lähestyvän vasta kun päivä 
päivältä saimme tietää saksalaisten lähenevän Hangosta kä
sin rannikkoa pitkin.

Vaikeni vihdoin huhtikuun 12 p,, jolloin tykinijyske ja 
konekiväärin rätinä alkoi kuulua yhä lähempää. Tuskinpa 
milloinkaan on vanki, olkoonpa kuinka soitannollinen ta
hansa, kuunnellut tarkkaavaisemmin ja iha s tuneemm in 
mitään soittoa. Ja  iltapäivällä näimme iloisen näyn: ikku
nastamme saatoimme peiliä käyttämällä nähdä saksalai
sen laivaston hitaasti lähenevän Viaporia: suuria harmaita 
haamuja meren- ja hämäränusvan verhossa. Maitse ja 
meritse lähestyi vapautus, ja sitäpaitsi olimme aikaisem
min saaneet tietää, että oli ryhdytty toimenpiteisiin mei
dän turvaamisekisemme katkeroituneiden ja epätoivoisten 
punaisten taholta mahdollisesti tapahtuvia väkivaltaisuuk
sia vastaan.

Kuitenkin otaksuin puolestani, että lopullinen pelas
tuksemme ehtisi vasta seuraavana päivänä. Ja  kun en
15 Valk. salainen toim. Helsingissä.
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tarpeettomasti tahtonut valvoa, kävin levolle. Samoin 
teki venäläinen. Virolainen sitävastoin heittäytyi vuo
teelleen täysissä tamineissa; hän ei voinut ajatella unta, 
hän tunsi, että vapaus voisi tulla minä hetkenä tahansa. 
Ja  niin kävi kuin hän ollii aavistanut. Emme olleet viielä 
ehtineet nukkua kun alemmasta kerroksesta kuului elä- 
köönhuutoja, jotka kasvaen kaikuivat kaikissa vankilan 
osista. Piian avattiin kopin ovi, ja vartija ilmoittaa meidän 
olevan vapaat.

Alhaalla, uiko käytävässä myllertää irtipäästettyjen val
tiollisten vankien joukko, \sa(ks)aljaiisten matruusien, voi
makkaiden, terveiden, komeiden poikien ympäröimänä. 
Siellä vallitsee iloinen sorina, onnitellaan toisiansa ja 
kiitetään pelastajia. Vankilanportilla tervehtivät meitä 
rajusti riemuitsevan kansa joukon eläköönhuudot. Uspens
kin katedraalin kohdalla ehkäisevät1 kulkumme vartioivat 
matruusit: punaiset ovat vielä lujasti paikoillaan kaupun
gissa ja Katajanokan sillan yli ei saa kulkea. On etsittävä 
yösijaa Katajanokalta, eikä se näytäkään olevan vaikeaa, 
sillä vieraanvaraisuus on suuri. Seuraavana päivänä, mitä 
ihanimman sään vallitessa, saksalaisten konekiväärit ja 
ennen kaikkea tykit tekivät järkkymätöntä puhdistustyö
tään, ja kolmen ajoissa on kaikki selvää. Kukin pääsee 
kotiinsa.

*  *  *

Tämäntapaisilta näyttävät muistoni ja kokemukseni 
niiden seitsemän viikon ajalta, jolloin olin punaisten van
kina. Lukijan mielestä luultavasti tämä kaikki on varsin 
vähän jännittävää ja järkyttävää. Itse asiassa olikin mi
nun tapaukseni epäilemättä lievimpiä. Varsinaisesti sain
kin vain punakaartin etsivällä osastolla heti vangitsemi-



seni jälkeen välittömästi tuntea kaikkea sitä karkeutta, 
kiukkua, kiihkoa, veren janoa, mikä oli ominaista bolshe
vismillemme. Kun olin päässyt onnellisesti sieltä, muuttui 
oloni suhteellisen siedettäväksi, mikä seikka kuitenkin — 
se mainittakoon objektiivisuuden nimessä — varmasti 
riippui suuressa määrin henkilökohtaisista ominaisuuksis- 
tani: jos minulla kerran on kirjoja ja ajatuhsenravintoa, 
en paljoakaan kiinny ympäröiviin, olosuhteisiin. Toiset 
ovat mahdollisesti samoissa (oloissa ¡kärsineet enemmän 
kuin minä, ja onhan paljon esimerkkejä siitä, kuinka on
nettomasti saattoi punaisten vankien Helsingissäkin käydä. 
Kuitenkin olivat vankilaolot pääkaupungissa epäilemättä 
suotuisammat kuin muualla, sillä olihan täällä vaikutta
massa useita hillitseviä ja ehkäiseviä voimia, varsinkin 
vieraiden maiden edustajia, joista ennen kaikkea on mai
nittava Ruotsin konsuli, jonka toiminta vangittujen hy
väksi oli suurimerkityksellinen. Maaseudullahan punainen 
hirmuvalta vietti rajuimpia hurjasteluljaan, johtuen sel
laisiin kamaliin tekoihin, jotka liittyvät nimiin Riihimäki. 
Kouvola, Viipuri...
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