
https://helda.helsinki.fi

Salaperäiset suomalaiset ja Britannian kommunismin synty

Saarela, Tauno

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura

1998

Aave vai haave, s. 7-35

http://hdl.handle.net/10224/4026

Downloaded from Helda, University of Helsinki institutional repository.

This is an electronic reprint of the original article.

This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

Please cite the original version.



Salaperäiset suomalaiset ja Britannian kommunismin synty

7

Lokakuun 26. päivänä 1920 Britannian salainen poliisi pidätti kan-
sanedustaja Cecil L’Estrange Malonen talosta lähtevän miehen, jota
se oli jo yli neljän kuukauden ajan etsinyt epäiltynä kommunistisen
työn organisoimisesta Britanniassa. Scotland Yard oli tuntenut mie-
hen nimillä Anderson, Karlsson, Carlton, Rubenstein. Workers’
Dreadnought -lehdessä työskennelleille hän oli puolestaan ollut tove-
ri Vie. Hämäräperäinen mies, joka oli nähty samaan aikaan sekä
Lontoossa että Walesissa, oli saanut myös nimen “Mystery Man”.

Pidätetyltä mieheltä tavattiin koneella kirjoitetut asiakirjat Työmme
armeijassa, Ohjeita Britannian puna-armeijan upseereille ja Kus-
tannusarvio konekivääreistä. Hänen hallussaan oli lisäksi useita kir-
joja armeijasta, irlantilaiseen Sinn Feiniin yhteyttä osoittava koodi
sekä neljä kirjettä, jotka tulkittiin osoitetuksi Neuvosto-Venäjän joh-
tajalle Leninille, Kommunistisen internationaalin puheenjohtajalle
Grigori Zinovjeville sekä samaisen internationaalin toimistolle. Pidä-
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tetty ei suostunut aluksi kertomaan henkilöllisyyttään, mutta ilmoitti
marraskuun alussa olevansa suomalainen Erkki Veltheim.1

Mysteerimiehet ja aseelliset suunnitelmat ovat tavanomaisia aihei-
ta kommunismi-tutkimuksissa. Myös Veltheimin tarina tarjoaa mah-
dollisuuden tarkastella sitä “salaista maailmaa”, johon viittaamalla
tutkijat ovat todistelleet kommunistien uhkaa vallitsevalle yhteis-
kuntajärjestelmälle sekä perustelleet Moskovan otetta kansallisista
kommunistisista liikkeistä. Veltheimin ja hänen kanssaan yhteistyös-
sä olleen toisen suomalaisen, Salme Pekkalan matka Britanniaan an-
taa myös tilaisuuden silmäillä kansainvälisiä yhteyksiä ja kansainvä-
lisyyden käsittämistä kommunistisen liikkeen alkuvaiheissa.

Skandinavian ja Suomen reitit

Kansainvälisyys ja kansainväliset yhteydet eivät olleet kommunistien
keksintöä mutta he tekivät niistä intensiivisempiä. Ne eivät olleet
vieraita Suomen vanhalle työväenliikkeellekään: monet suomalaiset
olivat esimerkiksi auttaneet venäläisiä vallankumouksellisia, kun he
hoitivat tsaarinvallan aikana salaisia yhteyksiään Länsi-Euroopasta
Venäjälle.2

Suomen ja Skandinavian reitti säilyi tärkeänä myös lokakuun val-
lankumouksen jälkeen, sillä kesällä 1919 perustettiin Kommunistisen
internationaalin Skandinavian komitea. Se koostui aluksi Tukholmas-
sa olevista suomalaisista ja ruotsalaisista, kunnes ulkopuolella oloon
tyytymättömät norjalaiset otettiin mukaan huhtikuussa 1920. Tieto
siitä ei kulkenut välittömästi Moskovaan, sillä samoihin aikoihin
internationaalin johto nimitti komitean, jossa oli vain ruotsalaisia ja
suomalaisia.

Komitean päätehtävänä oli aluksi kampanjoida Neuvosto-Venäjän
saartoa vastaan sekä luoda yhteyksiä Länsi-Euroopan työväenliikkee-
seen: sen edustajille lähetettiin bolshevikkien ja muiden kommunis-
tien kirjoituksia ja monia pyydettiin vastavuoroisesti kirjoittamaan
uuden internationaalin lehtiin. Ilmeisesti komitea myös tuki Länsi-
Euroopan myötämielisiä ryhmiä taloudellisesti – Britanniassa syk-
syllä 1919 pidätetty norjalainen ylioppilas Axel Zachariassen kertoi
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saaneensa rahaa suomalaisilta pakolaisilta. Komitean toimipaikat
Oslo ja Tukholma olivat myös sopivia kohtauspaikkoja Neuvosto-
Venäjälle III internationaalin toiseen kongressiin kesällä 1920 mat-
kaaville henkilöille.3

Tukholma ei ollut neuvostovaltion ja internationaalin ainoa yhteys
länteen. Internationaalin toimistot perustettiin syksyllä 1919 myös
Amsterdamiin ja Berliiniin. Niidenkin tehtävänä oli solmia yhteyksiä
ja koota väkeä uuteen internationaaliin. Ne olivat satunnaisesti yhte-
ydessä myös Tukholmaan. Muotoutumassa olevan kommunistisen
liikkeen kontaktien tasoa osoitti se, että Tukholman komitea pyysi
kirjoituksia Herman Gorterilta, joka oli Amsterdamin toimiston jä-
sen. Muotoutuvan liikkeen luonnetta osoitti puolestaan se, että Kom-
munistinen internationaali julisti Amsterdamin toimiston lakkaute-
tuksi, kun se pyrki tammikuussa 1920 järjestämässään tapaamisessa
antamaan kommunismille länsieurooppalaista sisältöä.4

Neuvosto-Venäjän kiinnostus länteen ei ollut yksipuolista. Myös
länsimaissa haluttiin tietoja Venäjän uudesta tilanteesta. Työväen
ohella myös sodan radikalisoimat liberaalit olivat kiinnostuneita nä-
kemään uuden työväenvaltion oloja ja arvioimaan sen luonnetta.
Länsimaiset lehtimiehet matkasivat tutustumaan Neuvosto-Venäjään
usein Skandinavian ja Suomen kautta.

Kun Suomen viranomaiset eivät suhtautuneet kovin myötämieli-
sesti Neuvosto-Venäjälle pyrkiviin lehtimiehiin, nämä joutuivat lähes
väistämättä tekemisiin Suomen työväenliikkeen edustajien kanssa.
Hella ja Sulo Vuolijoen asunnosta tuli paikka, jossa brittiläiset ja
amerikkalaiset lehtimiehet ja muut matkaajat vierailivat. He tapasivat
siellä monia Suomen työväenliikkeen edustajia ja saivat näiltä apua
matkajärjestelyihinsä Neuvosto-Venäjälle mutta myös tietoja Suomen
sisällissodasta ja sen voittajien harjoittamasta sorrosta ja terrorista.
Monet britit julkaisivat näitä tietoja kotimaassaan, mikä lisäsi Suo-
men viranomaisten kielteistä asennetta.5 Suomen kokemukset vaikut-
tivat myös brittien solidaarisuuteen Neuvosto-Venäjää kohtaan – val-
koinen Suomi näytti punaisen Venäjän vastakohdalta.6
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Erkki Veltheim ja Salme Pekkala

Erkki Veltheimin ja Salme Pekkalan matkaaminen Britanniaan oli tu-
losta näistä kahdensuuntaisista yhteyksistä. Mutta ei suinkaan sa-
malla tavalla.

Erkki Veltheim (s. 1898) oli kotoisin Loviisasta, jossa hänen
isänsä omisti laivayhtiön. Isä oli aikoinaan osallistunut aktiivisesti
perustuslaillisten toimiin venäläisiä vastaan, mutta poika ei seuran-
nut isää ammatissa tai politiikassa, sillä hän kiinnostui sosiaalidemo-
kratian aatteista.

Päästyään ylioppilaaksi Veltheim aloitti opinnot Helsingin yliopis-
tossa syksyllä 1916 mutta ne katkesivat Venäjän vallankumoukseen,
joka heijastui Suomeen mm. järjestysvallan murtumisena. Venäläis-
ten jättäessä järjestyskoneiston työväestö ja porvarilliset ryhmät kil-
pailivat sen saamisesta haltuunsa. Veltheimin kotikaupungissakin
työläiset liikehtivät saadakseen edustajiaan paikalliseen poliisiin. Sen
tuloksena Veltheimista tuli marraskuussa 1917 Loviisan poliisilai-
toksen kanslisti.

Työväenliikkeen osallistuminen miliisilaitokseen oli osa proses-
sia, jossa työväestö pääsi osalliseksi kunnallista päätöksentekoa ja
hallintoa. Sosiaalidemokraattien muodostaman kansanvaltuuskunnan
julistauduttua tammikuussa 1918 maan johtajaksi paikallishallintoa
ryhdyttiin muokkaamaan lisää. Loviisassakin kaupungin johtoon
muodostettiin työväen valitsema kunnallisneuvosto, johon myös Erk-
ki Veltheim valittiin. Helmikuun alussa hänestä tuli myös paikallisen
vallankumousoikeuden jäsen. Maaliskuun puolivälissä nuori ylioppi-
las nimitettiin Loviisan naapurikunnan Pernajan järjestyspäälliköksi.
Hän osallistui myös kunnan vallankumousoikeuden istuntoihin sih-
teerinä tai syytettyjen puolustajana. Lisäksi Erkki Veltheim toimitti
kokeneen työväenmiehen Reino Drockilan kanssa Lovisa Notisblad -
nimistä paikallislehteä helmikuun puolivälistä huhtikuun alkuun.7

Punaisena hallintomiehenä Veltheim oli maltillinen. Vaikka hän
kirjoitti Lovisa Notisbladissa luokkataistelun ja maailmanvallan-
kumouksen välttämättömyydestä, hän torjui punaisten murha- ja ter-
roriteot. Pernajan järjestyspäällikkönä Veltheim yritti jopa tutkia pu-
naisten alueella tekemiä murhia. Maltillisuus osoitti Veltheimin ihan-
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teellisuutta, mutta asenteeseen saattoi vaikuttaa myös se, että hänen
nuorempi veljensä kaatui helmikuun alussa valkoisten puolella.8 Mal-
tillisuudella ei kuitenkaan ollut myöhemmin merkitystä, vaan osalli-
suus punaiseen hallintoon luettiin suureksi rikokseksi.9

Saksalaisten noustua maihin Loviisan edustalla huhtikuun alussa
Veltheim – toisin kuin valtaosa punaisen Suomen palveluksessa ol-
leista – pakeni porvarismielisten koulutoveriensa avustamana län-
teen. Aluksi hän ilmeisesti eli Tanskassa mutta siirtyi sieltä Ruot-
siin, jossa otti yhteyttä Ruotsiin syntyneeseen suomalaisten pakolais-
ten toimistoon. Tästä toimistosta syntynyt Skp:n Tukholman byroo
veti Veltheimin kuriiriksi, joka liikkui Skandinaviassa ja Neuvosto-
Venäjällä, kunnes hänet keväällä tai kesällä 1920 lähetettiin salaa
Englantiin.10

Myös Salme Pekkalan matka liittyi käytyyn kansalaissotaan mutta
hieman mutkikkaammin. Salme Pekkala, omaa sukua Murrik, syntyi
Virossa 1886 köyhtyneen asianajajan ja kirjakauppiaan toisena tyttä-
renä. Kun naisten koulutusmahdollisuudet Virossa olivat huonot,
Salme opiskeli vuodet 1906-1908 Moskovassa, työskenteli vuonna
1908 hetken aikaa Siperiassa. Vuonna 1909 hän kuitenkin muutti
isonsiskonsa Hellan perässä Helsinkiin ja ryhtyi kirjeenvaihtajaksi
ulkomaankauppaa harjoittavaan tukkuliikkeeseen.

Salme Murrik ei osallistunut aktiivisesti työväenjärjestöjen toi-
mintaan mutta tapasi sisarensa ja tämän aviomiehen Sulo Vuolijoen
luona monia työväenliikkeen henkilöitä. Heidän kauttaan hän ilmei-
sesti tutustui myös Eino Pekkalaan, urheilevaan opettajaan, jonka
kanssa avioitui keväällä 1913.11

Salme Pekkalan ajatuksista kansalaissodan aikana ei ole tietoa. Hä-
nen sympatiansa lienevät kuitenkin olleet punaisten puolella, vaikka
hän ei sekaantunut sotaan millään lailla. Sitä ei tehnyt hänen avio-
miehensä Eino Pekkalakaan, joka jatkoi opiskelujaan ja valmistui la-
kitieteen kandidaatiksi keväällä 1918. Kansalaissodan jälkimainingit
koskettivat kuitenkin Salmen lähipiiriä, kun hänen lankonsa Sulo
Vuolijoki pidätettiin punaisen hallinnon auttamisesta ja kun tämä
joutui olemaan vangittuna puolisen vuotta12.

Kansalaissodan jälkeen Salme Pekkala joutui lähemmäs työväen-
liikkeen jakautumista. Eino Pekkala ja Sulo Vuolijoki olivat keskei-
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siä hahmoja vasemmisto-oppositiossa, joka alkoi muotoutua sosiaa-
lidemokraattisessa puolueessa keväästä 1919. Heillä oli myös yhte-
yksiä Otto Ville Kuusiseen, punapakolaisten Moskovassa elokuussa
1918 perustaman Suomalaisen kommunistisen puolueen johtavaan
hahmoon. Kuusinen oli tullut Suomeen toukokuussa 1919 järjestä-
mään salaisia aseellisia soluja vallankumousta varten. Jo loppukesäl-
lä Kuusinen huomasi tuon tehtävän mahdottomaksi ja alkoi tukea
Sdp:n vasemmisto-opposition yritystä vallata puolue joulukuun puo-
luekokouksessa. Tavoitteen epäonnistuttua he alkoivat harkita uuden,
sosialistisen puolueen muodostamista.13

Salme Pekkala ei ollut aktiivinen tässä prosessissa, mutta auttoi
piileksivää Kuusista silloin tällöin. He saattoivat myös keskustella
maailman ja Suomen tapahtumista, ja Salme ilmeisesti kertoi Kuusi-
selle Suomen läpi Neuvosto-Venäjälle matkustavista englantilaisista
ja amerikkalaisista lehtimiehistä.

Kertomukset englantilaisten kiinnostuksesta Neuvosto-Venäjään
saattoivat puolestaan innostaa Kuusista, joka katsoi Suomen vallan-
kumouksen riippuvan paljolti tapahtumista muualla, ennen muuta
Saksassa ja Englannissa. Kuusinen ja hänen lähin apurinsa Ville Oja-
nen jopa miettivät loppuvuodesta 1919 ja alkuvuodesta 1920 lähte-
mistä Englantiin.14 Ilmeisesti he kuitenkin pitivät englantia taitavaa
Salme Pekkalaa sopivampana henkilönä matkaamaan Britanniaan.

Ei ole aivan selvää, mitä Salme Pekkalan oli tarkoitus tehdä Bri-
tanniassa. Hänen ei kuitenkaan odotettu jatkavan sisarensa ja tämän
ystävien aloittamaa työtä, jonka keskeisenä ajatuksena oli saada bri-
tit puuttumaan Suomen poliittiseen sortoon. Siihen Salme Pekkalalla
olisi ollut syytä pian Lontooseen saapumisensa jälkeen: poliisi kes-
keytti toukokuussa Suomen sosialistisen työväenpuolueen (Sstp) pe-
rustavan kokouksen ja pidätti kokouksen johtavat henkilöt – muun
muassa Eino Pekkalan.15

Mahdollisesti Kuusinen toivoi Salme Pekkalan tarkkailevan tilan-
netta maassa. Kuusinen saattoi ajatella, että lähettämällä jonkun Eng-
lantiin suomalaiset kommunistit voisivat saada tietoja maailman ka-
pitalismin kehityksestä – Englanti oli sentään keskeisiä kapitalistisia
maita – ja samalla vallankumouksen hetkestä.16 Näin hän saattoi ku-
vitella välttävänsä rajoittumisen Suomeen, mistä oli tappiollisen val-
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lankumouksen jälkeen kritisoinut Suomen työväenliikettä ja itseään.
Matkallaan Englantiin Salme Pekkala ilmeisesti tapasi Tukhol-

massa muita suomalaisia kommunisteja, joista Allan Wallenius oli
Kommunistisen internationaalin Skandinavian komitean nimissä ollut
kirjeitse yhteydessä Länsi-Eurooppaan, myös Englantiin17. Keskuste-
lut heidän kanssaan saattoivat jättää jälkensä matkan tavoitteisiin ja
antaa sille konkreettisempaa leimaa: Salme sai kenties tehtäväkseen
yhteyksien solmimisen Britannian vasemmistoon ja mukaansa jaloki-
viä vietäväksi heille18. Tukholmassa sovittiin myös Salme Pekkalan
ja Erkki Veltheimin yhteistyöstä ja heidän salanimistään Maud ja
Frederique.

Salme Pekkalan matka Englantiin ei kuitenkaan selity brittiläisten
lehtimiesten houkutuksilla tai suomalaisten kommunistien tavoitteil-
la. Lähtö heijastanee myös hänen tyytymättömyyttään Suomen henki-
seen ilmapiiriin ja odotuksiaan Britannian kukoistavasta älyllisestä
maailmasta, joita varsinkin George Lansbury ruokki kertomuksilla
vasemmistolehtien yliopistomiehistä ja merkittävien henkilöiden siir-
tymisestä työväenliikkeen tukijoiksi.19 Myös avioliiton kariutuminen
saattoi vaikuttaa lähtöön.20

Maud ja Frederique

Salme Pekkala saapui Lontooseen maaliskuun puolivälissä 1920.21

Hän ei Erkki Veltheimin tapaan tullut maahan salaa vaan esiintyi jul-
kisesti – hän kävi heti tapaamassa maassa olevia virolaisia ja suoma-
laisia. Jälkimmäiset halusivat myös keskustella Salmen kanssa.
Muun muassa Neuvosto-Venäjältä Englantiin paennut kansanvaltuus-
kunnan jäsen Oskari Tokoi kävi tapaamassa häntä22.

Salme Pekkala oli myös valmistautunut tutustumaan englantilai-
siin: hänellä oli esittelykirjeet Sidney ja Beatrice Webbille, Philip
Snowdenille, George Bernard Shaw’lle ja Bertrand Russellille. Ne
oli kirjoittanut joku Helsingin kautta Neuvosto-Venäjälle matkannut
englantilainen tai Aino Malmberg, joka oli vuosina 1908-1918 asunut
pitkään Lontoossa ja tutustunut sikäläisiin polittiisiin kuuluisuuk-
siin.23
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Salme Pekkala tapasi ainakin Beatrice Webbin, mutta piti sitä “va-
paa-ajan” toimena. Hän hyödynsi myös brittiläisiin lehtiin jo Suo-
messa saamiaan yhteyksiä. Erityisesti Salmea viehätti “todellinen
mies” – entinen upseeri Cecil L’Estrange Malone, joka oli valittu
parlamenttiin ja josta oli Venäjän-matkansa jälkeen tullut Venäjän
vallankumouksen suuri ihailija.24

Yhteydet Labour-puolueen edustajiin vähenivät muutenkin, kun
Salme Pekkala tutustui Britannian pienten vasemmistoryhmien edus-
tajiin, erityisesti Sylvia Pankhurstiin ja maassa lähes kaksikymmen-
tä vuotta asuneeseen venäläiseen Theodore Rothsteiniin, jotka olivat
meneillään olevien kommunistipuolueen muodostamisneuvotteluiden
päähenkilöitä.25

Sylvia Pankhurst oli ensimmäisiä Venäjän vallankumouksen tuki-
joita Britanniassa. Hänestä tuli myös kansainvälisesti tunnettu, kun
venäläiset sanomalehdet ja Kommunistisen internationaalin julkaisut
kirjoittivat hänestä. Siksi oli tavallista, että ulkomaalaiset ja pakolai-
set tulivat tapaamaan häntä. Salme Pekkalaa saattoi Sylvia Pank-
hurstissa viehättää myös tämän maine naisasianaisena. Yhteyksien
luomista helpotti myös se, että Allan Walleniuksen ohella Erkki
Veltheimin äiti oli aiemmin ollut kirjeenvaihdossa Sylvia Pank-
hurstin kanssa.26 Veltheim avustikin jonkin aikaa Pankhurstin julkai-
semaa Workers’ Dreadnought -lehteä.27

Nämä yhteydet saattoivat vaikuttaa niihin raportteihin, joita Salme
Pekkala ja Erkki Veltheim kirjoittivat tilanteesta Britanniassa suoma-
laisille kommunisteille Tukholmaan. Paljon enemmän niihin kuiten-
kin löi leimaa vallankumouksellinen optimismi ja käsitys vallanku-
mouksen väistämättömyydestä – vallankumouksen oli tultava, koska
kapitalismi ei kykenisi selviytymään.

Salme Pekkala myönsi, etteivät sodan tuhot olleet Britanniassa
yhtä pahat kuin manner-Euroopassa. Elintasokin näytti olevan sa-
manlainen kuin Skandinavian maissa. Siitä huolimatta hän uskoi, että
hintojen jatkuva nousu saisi aikaan poliittista levottomuutta ja jatku-
via lakkoja. Niitä vahvistaisivat tuotannon supistukset, joita manner-
Euroopan taloudellinen ja poliittinen sekasorto aiheuttaisi.28

Ensimmäisessä raportissaan Salme Pekkala ei kuitenkaan löytänyt
vallankumouksellista henkeä Britannian työväenluokasta. Vappu-
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mielenosoitukset olivat heikkoja: niissä ei kannettu vallankumouksel-
lisia tunnuksia ja iskulauseita vaan pikemminkin “Union Jackeja ja
muita vallankumoukselliselle ajattelulle vieraita tunnuksia”. Parla-
mentin täytevaalien tuloksetkin osoittivat, että suuri osa tavallisesta
työväestöstä ei välittänyt poliittisista liikkeistä.29 Kapitalismiin tyy-
dyttiin, kunhan “vaan silloin tällöin palkkoja hieman korotetaan ja
kapakat aukaistaan hiukan aikaisemmin”. Tällaisen asenteen Pekkala
luki tulokseksi yksipuolisesta tradeunionismista.

Silloin tällöin syntyi kuitenkin ilmiöitä, jotka osoittivat laajaa ja
syvää tyytymättömyyttä. Salme Pekkalan silmä löysikin kaikkialta
yksilöitä ja pieniä ryhmiä, joilla oli “oikea luokkavihan ja -taistelun
sekä internationalismin vaisto”. Liikehtiminen ja oikea henki löytyi-
vät erityisesti niistä osista maata, joilla oli vallalla yksi teollisuuden-
haara – hiiltä tuottavasta Etelä-Walesista ja laivanrakennusteollisuu-
den alueelta Glasgow’n ympäristöstä.30

“Pirun ‘intransignetteja’ ryhmiä”

Toisaalta Salme Pekkala kirosi Britannian työväenliikkeen hajanai-
suutta. Hänestä pienet ryhmät olivat “niin pirun ‘intransignetteja’” -
niillä oli kaikilla “oma pikku lehtensä, oma pikkuinen kustannusliike,
oma pikku exalteerattu kannattajakuntansa”. Vain silloin tällöin ryh-
mät yhtyivät “irvistellen” solidaarisuuden osoitukseen Neuvosto-Ve-
näjän puolesta.

Salme Pekkala piti kommunistipuolueen perustamista ratkaisuna
tähän ongelmaan. Vaikka englantilainen luonne oli “saakelin anti-
systemaattista”, hän uskoi tiukasti organisoidun ja tietoisen puolueen
pystyvän lyhyessä ajassa vetämään suuret työläisjoukot puoleensa ja
luomaan internationalismin tuntoa.

Lausunto ei tarkoittanut Britannian kommunistisen puolueen muo-
dostamisprosessia, jota Pekkala pystyi keväällä ja kesällä 1920 seu-
raamaan Pankhurstin ja Rothsteinin kautta. Hänen asenteensa siihen
ja mukana oleviin puolueisiin oli skeptinen. Hänen kommenteissaan
oli kuitenkin pieniä muutoksia, jotka saattoivat osoittaa vaihdoksia
hänen seurapiirissään.31
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Yhteydet Sylvia Pankhurstiin ja tämän kansainvälinen maine sai-
vat Salme Pekkalan aluksi arvostamaan Workers Socialist
Federationia. Pienuudestaan huolimatta – “pikkuinen sakki Sylvian
entisiä suffragettikompuksia, paljaita hamekaartilaisia, yksi neekeri
ja yksi italialainen” – se ei ollut hassumpi järjestö.32 Vähitellen ryh-
män arvostus kuitenkin putosi, sillä se oli “naisten puolue, joka ei
saanut miesten kunnioitusta”.33

Toisaalta Salme Pekkala kunnioitti Sylvia Pankhurstin sinnikkyyt-
tä ja toiminnanhalua sekä rohkeutta kannattaa julkisesti Venäjän val-
lankumousta. Hän piti myös East Endissä asuvaa irlantilaissyntyistä
työläisnaista Melviina Walkeria erinomaisena agitaattorina sekä tuli-
sena ja kykenevänä väittelijänä. Hän uskoi Walkerin toiminnan vai-
kuttaneen paljon siihen, että Britannian satamatyöläiset kieltäytyivät
lastaamasta ammuksia puolalaisille kesällä 1920 Venäjän-Puolan so-
dan aikana.34

Kolmanteen internationaaliin liittynyt British Socialist Partykaan
ei saanut Salme Pekkalan varauksetonta hyväksymistä. Hänestä puo-
lue oli pieni, ja siinä oli edelleen “pasifistista hapatusta”. Lisäksi sii-
nä oli vain “muutamia keskinkertaisen hyviä miehiä”, mutta ei “ke-
tään suurpiirteisempää ja tarmokkaampaa persoonallisuutta”. Salmen
tietojen mukaan BSP olisi kuollut, elleivät venäläiset olisi tukeneet
sitä.

Pekkalan kielteiseen asenteeseen vaikutti selvästi se, että hän ei pi-
tänyt puoluetta tukevasta Theodor Rothsteinista. Tunne oli ilmeisen
molemminpuolinen ja kumpusi kilpailuasemasta – kumpikin piti itse-
ään sopivana henkilönä ohjaamaan Britannian työväenluokka oikeal-
le tielle ja näki toisessa kilpailijan. Lisäksi Rothsteinin asenne Venä-
jästä irtautuneisiin valtioihin suututti Salme Pekkalaa:

“Kuukausi takaperin hän tuli selittämään meille puolalaisen
offensiivin todellista merkitystä ja kertoi meille sen iloisen uu-
tisen, että nyt on neuvostovalta päättänyt valloittaa takaisin
kaikki rajavaltiot yhdellä kertaa. – Ja siinä se menee ‘teidän
Suomennekin’, lisäsi hän, jolloin voitonvarman panslavistin
isänmaallinen ilo ja ylpeys vavahteli hänen juutalaisessa parras-
saan!”
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Tällaiset puheet ja valmius leikinlaskuun saivat Salme Pekkalan epäi-
lemään, saattoiko Rothsteinia kutsua lainkaan kommunistiksi – hän
oli pikemminkin “jonkinlainen bolshevikkeja tukeva sosialidemo-
kraatti”.

Muihin mukana oleviin ryhmiin Salme Pekkala ei kiinnittänyt yhtä
paljon huomiota, vaikka myönsi Socialist Labour Partyn ja South
Wales Socialist Societyn paikallisen merkityksen. Niissä, kuten
WSF:ssa ja BSP:ssa, oli kuitenkin paha vika – kaikkien yhteydet
työpaikkaliikkeeseen olivat heikot.35

Kaiken kaikkiaan Salme Pekkala epäili tuloksia. Hän arveli kateu-
den ja eri ryhmien ja henkilöiden välisten juonitteluiden estävän kun-
nollisen kommunistipuolueen muodostamisen: pienten ryhmien men-
neisyys siirtyisi puolueeseen, kun kaikki henkilöt ja ryhmät pelkäsi-
vät, että joku toinen saisi määräävän aseman uudessa puolueessa.36

Sylvia Pankhurstin heinäkuussa 1920 WSF:sta muodostama kommu-
nistipuolue oli seurausta näistä peloista. Siksi siitä tulisi “teoreetti-
sesti ja käytännöllisesti liian ahdas” ja toimissaan “blanquistinen”.37

Kommunistipuolueen selkäranka

Salme Pekkalan mielestä Britannian kommunistipuolue oli luotava
toiselta pohjalta. Maahan saapuessaan hän pani toivonsa Independent
Labour Partyyn, joka 35 000 jäsenineen ja kaksine huomattavine
päivälehtineen näytti suomalaisistakin puolueelta. Salmen mukaan
ILP oli ollut Englannin radikaalein ryhmä sodan aikana. Sen jälkeen-
kin “pääosa poliittisesti kiinnostuneesta työväestä” kuului siihen. Sil-
ti ILP muistutti Suomen sosiaalidemokraattista puoluetta ennen ha-
jaantumista: siihen kuului ihmisiä oikeistosta vasemmistoon. Vaikka
huhtikuussa 1920 Glasgow’ssa pidetty puoluekokous päätti erota II
internationaalista, Salme ei pitänyt koko puoluetta vallankumouk-
sellisena ja leimasi sen johtajat Philip Snowdenin ja Ramsay Mac-
Donaldin oikeistososialisteiksi.

Puoluekokous ei ollut kuitenkaan tuonut kunnolla ilmi jäsenten
tuntoja – varsinkin Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Englannin vallan-
kumoukselliset ryhmät olivat tyytymättömiä Snowdeniin ja Mac-
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Donaldiin ja vaativat puolueen liittymistä Kolmanteen internationaa-
liin. Vasemmistosiipi ei ollut eronnut, koska ei ollut johtoa. Salme
uskoi kuitenkin Suomen esimerkin mukaisesti, että monet työläisistä
koostuvat puolueryhmät eroaisivat ja liittyisivät kommunistipuoluee-
seen, kun sellainen perustettaisiin.38

Toiveet ILP:sta jäivät kuitenkin taka-alalle, kun suomalaisten
kiinnostus siirtyi kesän kuluessa shop stewards – ja komitealiikkee-
seen, jonka vaikutus Britanniassa oli kevään kuluessa kasvanut.
Aluksi Salme Pekkala ja Erkki Veltheim epäilivät niiden kiinnostus-
ta poliittiseen puoluetyöhön ja halukkuutta liittyä kommunistipuo-
lueeseen39. Vähitellen he kuitenkin huomasivat, että liikkeeseen kuu-
luvat ihmiset ymmärsivät poliittisen toiminnan merkityksen. Samal-
la Pekkala ja Veltheim alkoivat painottaa liikkeen tärkeyttä syntyvälle
kommunistipuolueelle – siitä tulisi puolueen selkäranka.40

Pekkala ja Veltheim eivät pitäneet shop stewards – ja komitea-
liikettä neuvostojen brittiläisenä prototyyppinä, mutta he katsoivat,
että vain se pystyi iskemään kapitalismin sydämeen ja murtamaan
byrokraattiset ammattiliitot. Liikkeen tulevaisuus näytti muutenkin
valoisalta: ne kriisit, jotka olivat nostaneet liikkeen huomattavaksi,
olisivat tulevaisuudessa vieläkin suuremmat. Komitealiikkeestä olisi
lisäksi hyötyä, kun ammattiliittojen sisään luotaisiin kommunistinen
organisaatio. Sen jäsenet olivat myös muita valmiimpia osallistu-
maan maanalaiseen työhön.41

Painotuksen muutos heijasti pettymystä yhtenäistymisprosessiin.
Se saattoi myös osoittaa Veltheimin panoksen kasvua - suomalaisis-
ta hän liikkui enemmän komitealiikkeen vahvoilla alueilla. Kokemuk-
set punaisen Suomen hallinnosta saattoivat myös osin selittää hänen
ihastustaan siihen: hän oli tullut mukaan vaiheessa, jossa työläisten
itsehallinnolliset elimet olivat tärkeämpiä kuin puolue.

Kommentoidessaan kommunistipuolueen muodostumisprosessia
Salme Pekkala ei kosketellut varsinaisia kiistakysymyksiä – osallis-
tumista parlamenttiin ja liittymistä työväenpuolueeseen. Ensimmäi-
sessä kirjeessään hän kuitenkin piti mahdollisena käyttää parlament-
tia hyväksi. Sen toteuttamiseksi oli vain saatava oikeat miehet valit-
tua ja kontrolloitava heitä kunnolla. Se puolestaan vaati työväenpuo-
lueeseen liittymistä.42
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Vaikka Salme Pekkala uskoi kommunistipuolueen saavan nopeasti
laajaa kannatusta, hän epäili sen mahdollisuuksiin vaikuttaa työväen-
puolueeseen. Hänestä tuntui “lohduttoman pilventakaiselta” ajatella
työväenpuolueen valtaamista, sillä poliittisten järjestöjen vaikutus-
mahdollisuudet olivat ammattiliittojen hallitsemassa puolueessa pie-
net. Vaikutusmahdollisuuksia heikensi se, että työväenpuolue oli
muuttumassa löysästä yhtymästä varsinaiseksi puolueeksi. Ainoaksi
mahdollisuudeksi päästä käsiksi työväenpuolueeseen jäi ammattiliit-
tojen valtaaminen tai niiden vaikutusvallan hävittäminen luomalla uu-
det organisaatiot.43

“Tulevien punaupseerien järjestö”

Vaikka Pekkala ja Veltheim kirjoittivat paljon kommunistipuolueen
muodostamisprosessista, he eivät olleet keskeisesti mukana siinä.
Henkilöiden ja ryhmien selvittäminen sekä niihin ja niiden tuotta-
maan kirjallisuuteen tutustuminen vei aluksi heidän aikansa. He kun-
nostivat myös Bergen-Newcastle-etappi- ja postilinjan: posti kulki
säännöllisesti kerran viikossa, henkilöt ja arvotavarakin varmasti. He
lupasivat myös luoda samanlaisen etappilinjan Ranskaan ja Amerik-
kaan, jos sitä pidettäisiin tarpeellisena.44

Tiedon kerääminen ja yhteyksien luominen eivät kuitenkaan riittä-
neet suomalaisille. Tutustuttuaan maan vasemmistoryhmiin he ryh-
tyivät vaikuttamaan niihin. Pekkalaa ja Veltheimia ei haitannut se,
että he olivat ulkomaalaisia, joista toinen oli nainen ja toinen nuori
mies. Vähäinen osallisuus työväenliikkeessä ei liioin hidastanut hei-
tä, sillä auktoriteettia saattoi hankkia liioittelemalla menneisyyttään
ja senhetkistä rooliaan. Niin Salme Pekkalakin teki. Vieläpä menes-
tyksekkäästi.45

Oikean kommunistisen puolueen synnyn viipyessä Pekkala ja
Veltheim halusivat voimistaa vallankumouksellisten periaatteiden
tuntemusta Britanniassa. Toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa he
esittivät siitä suunnitelman Suomalaiselle kommunistiselle puolueel-
le.46

Pekkalaa ja Veltheimia huolestutti se, että yksikään Englannin
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kommunistisista ryhmistä ei kiinnittänyt riittävästi huomiota tulevan
vallankumouksen vaatiman joukkoliikkeen luonteeseen. Heidän mie-
lestään ryhmät joko unohtivat kokonaan, että työväen täytyi varustau-
tua ja valmistautua vallankumoukselliseen sisällissotaan, tai sortuivat
“lahkolaisiin ja blanquistisiin” näkemyksiin aseistautumiskysymyk-
sestä – ne veivät vain salaliittolaisuuteen. Tilanteen korjaamiseksi
Pekkala ja Veltheim pitivät tarpeellisena synnyttää maanalainen jär-
jestö, joka olisi “Tulevien punaupseerien järjestö” tai “sellaisen
itu”.47 Organisaatio olisi myös tarpeen, kun koko vallankumoukselli-
nen liike joutuisi olojen kiristyessä kielletyksi. Niin oli juuri käynyt
Amerikassa.48

Tavoitellun järjestön luonne jäi hieman epäselväksi. Pekkala ja
Veltheim puhuivat sen yhteydessä yleisesti vallankumouksen valmis-
telusta ja parhaiden voimien yhdistämisestä vallankumoushetkeä var-
ten. Esittäessään ajatuksensa he kuitenkin tavoittelivat “aktiivista
vallankumousorgaania”, joka tiedon keruun, maanalaisen propagan-
dan ja koulutuksen ohella hankkisi aseita ja hävittäisi vihollisen va-
rastoja.49

Joutuessaan puolustelemaan esitystään Pekkala ja Veltheim koros-
tivat, etteivät he aikoneet muodostaa “seikkailu-salaliittoa” tai “varsi-
naista maanalaista taistelujärjestöä”. He eivät liioin tarkoittaneet “pu-
nakaartin tai -armeijan alkamista”, vaikka järjestöstä “muodostuisi
tulevan puna-armeijan upseerikunta”. Se olisi myös “vahva selkäran-
ka” tulevalle kommunistipuolueelle, joka huolehtisi sotilaallisistakin
asioista ja johtaisi vallankumouksellista sisällissotaa.50

Tässäkään yhteydessä he eivät sanoneet selvästi, että aikomuksena
oli järjestää sotilaskursseja, joiden aikana “joukko miehiä koulutet-
taisiin tietoisiksi kommunisteiksi ja heille annettaisiin riittävät tiedot
sotilastyön eri puolista”. Ensin mainittua palvelivat Veltheimilta
takavarikoidun ohjekirjasen mukaan luennot tulevan sisällissodan
luonteesta, jälkimmäistä aseiden käytön, sulkeisharjoitusten ja mah-
dollisesti myös barrikaadien rakentamisen, tehtaiden ja kaivosten
puolustamisen sekä pankkien valtaamisen käytännön harjoittelu.51

Myös kehitelty organisaatiomalli viittasi siihen, että kyse ei ollut
jonkun muun organisaation osasta tai alaisesta järjestöstä. Suomalai-
set suunnittelivat kolmiportaista organisaatiota: keskusjärjestönä oli-
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si maata käsittävä komitea ja maan eri alueilla, esimerkiksi Skotlan-
nissa, Walesissa ja Pohjois-Englannissa omat komiteansa. Perusta-
sona olisivat piirit, jotka aiottiin aluksi määrätä vaalipiirijaon mu-
kaan.

Jokaiseen piiriin oli tarkoitus asettaa “luotettava ja vaikutusvaltai-
nen” toveri, joka henkilökohtaisen tuntemuksensa perusteella kokoai-
si 10-20 ruumiillisesti ja henkisesti hyväkuntoista toveria. Keskus-
järjestö puolestaan järjestäisi näin syntyneelle ryhmälle sotilas-
opinnolliset iltakurssit ja hankkisi sille tarpeellista kirjallisuutta ja
opetusvälineitä.52

Salaisen sotilaallisen koulutuksen puuhaaminen heijasteli suoma-
laisten pakolaiskommunistien tuntoja erityisesti vuosina 1918-19.
Suomeen suunnattuina ohjeet olivat tosin osoittautuneet hedelmättö-
miksi jo keväällä 1919.53 Vaikka Pekkala ja Veltheim eivät olleet pa-
enneet Neuvosto-Venäjälle, heidän tapansa puhua sotilasasioista
muistutti suomalaisten kommunistien tulkintoja. Kenties se heijasti
Veltheimin yhteyksiä Tukholmassa oleviin suomalaisiin kommunis-
teihin. Kenties sotilaalliset kysymykset olivat raha-asioiden ohella se
alue, jolla suomalaiset vieraat pystyivät helpoimmin hankkimaan vai-
kutusvaltaa Britanniassa.

Kyse ei kuitenkaan ollut vain suomalaisten taustasta. Solmitut yh-
teydet vahvistivat suomalaisten käsityksiä, saattoivat jopa rohkaista
niiden esittämiseen. Vaikka Britannian työväenliike näytti tyystin
torjuvan aseiden käytön, sotilaalliset toimet eivät olleet kaikille täy-
sin vieraita. Maan monissa kaupungeissa oli ensinnäkin huomattavia
irlantilaisyhteisöjä, jotka tukivat tavalla tai toisella irlantilaisten
itsenäisyystaistelua. Varsinkin Glasgow’ssa irlantilaiset nationalistit
ja sosialistit olivat läheisiä: monet vasemmistoryhmien johtajat - esi-
merkiksi Willie Gallacher ja kommunistipuolueen ensimmäinen pu-
heenjohtaja Arthur MacManus – olivat irlantilaista syntyperää. Vi-
ranomaisia huolettikin se, että “monilla aktiivisilla jäsenillä oli paik-
koja muissa elimissä ja siksi voimaa ajaa näitä tavoitteita työpaikoil-
la”.54

Myös kotiutetut sotilaat olivat vallitsevan järjestelmän mahdollisia
haastajia. Työttömyys, riittämättömät korvaukset, asuntopula ja kei-
nottelu ruokkivat tyytymättömyyttä, joka purkautui mellakointiin ja
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ryöstelyyn. Skotlannissa entisten rintamamiesten järjestö Interna-
tional Union of Ex-Servicemen (IUX) oli läheisessä yhteistyössä
Workers’ committee -liikkeen ja irlantilaisten nationalistien kanssa.55

Englannissa vastaava järjestö, National Union of Ex-Servicemen, oli
taipuvaisempi parlamentaariseen painostustyöhön, mutta siitäkin löy-
tyi vallankumoukselliseen toimintaan valmiita henkilöitä ja ryhmiä.56

Sotilaiden ja merimiesten kiihkeä kamppailu parempien olojen ja
paremman palkan puolesta loi myös pohjaa ajatuksille sotilas-
toiminnan opettamisesta, vaikka alan ammattiliitto halusi ennen muu-
ta edustusoikeuksia.57

Entisten rintamamiesten sekä palvelevien sotilaiden ja merimies-
ten tyytymättömyyden ilmaukset olivat kevääseen 1920 mennessä
laantuneet, mutta ne saattoivat silti innostaa suomalaisia.

He saivat suunnitelmilleen tukea Lontoossa ja Glasgow’ssa. In-
nokkaimmin siihen suhtautuivat Workers’ Committee -liikkeessä
mukana olleet Willie Gallacher ja Dave Ramsay, jotka olivat heti val-
miit ryhtymään järjestelemään piirejä. Hieman myöhemmin suoma-
laiset ilmeisesti palkkasivat Ramsayn ja entisen merimiehen,
Solidarity-lehteä toimittaneen Jack Tannerin tähän työhön.

Skotlannista luvattiin jopa hyvä sotilaallinen opettaja ja suunnitte-
lija, kapteeni John White, joka oli aiemmin järjestänyt maanalaisia
sotilaallisia taistelujärjestöjä Irlannissa ja jolla oli yhteyksiä Shop
stewards -liikkeeseen ja IUX-järjestöön. Myös Salme Pekkalan
“Englannin kapteeni Sadouliksi” nimeämä everstiluutnantti Malone
oli kiinnostunut puna-armeijan muodostamisesta ja aikoi ryhtyä
opettajaksi ja neuvonantajaksi. Hän lupasi lisäksi etsiä rintama-
veteraanien järjestöstä muita osallistujia.58

Pekkala ja Veltheim eivät kuitenkaan ryhtyneet suinpäin toteutta-
maan suunnitelmaansa vaan odottivat Skp:n keskuskomitean jäsenten
vahvistavan sen ja lähettävän varoja sen toteuttamiseen.59 He elätte-
livät myös toiveita Kuusisen saapumisesta Englantiin. Salme Pekka-
la jopa neuvoi Kommunistisen internationaalin toiseen kongressiin
matkaavaa Dick Beechia “tuomaan hänet taskussaan tänne”.60
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Kuusisen epäilyt

Kuusinen ei kuitenkaan tullut kenenkään taskussa. Eikä muutenkaan.
Ja kun hänen vastauksensa vihdoin saapui, se ei tervehtinyt Maudin
ja Frederiquen ehdotusta riemumielin.

Tukholmaan heinäkuun alussa 1920 Suomesta saapunut Kuusinen
oli reilu vuosi aiemmin kirjoittanut samantapaisten sotilaallisten elin-
ten muodostamisesta ja tullut toukokuussa 1919 Suomeen perusta-
maan niitä. Syksyyn mennessä hän oli kuitenkin havainnut, ettei nii-
den synnyttämisestä tullut mitään, ja asettanut päätehtäväksi enem-
mistön valtaamisen sosiaalidemokraattisen puolueen puoluekokouk-
sessa. Sen epäonnistuttua Kuusinen oli tukenut vähemmistöksi jää-
neen vasemmiston muodostumista Suomen sosialistiseksi työväen-
puolueeksi. Saavuttuaan Tukholmaan hän oli ryhtynyt laatimaan yh-
teenvetoa kokemuksistaan Suomessa ja löytänyt niihin tukea Leninin
“Vasemmistolaisuus” lastentautina kommunismissa -kirjasesta. Mo-
lempiin viitaten hän suositti Pietarissa majailevalle Skp:n keskus-
komitealle linjan muutosta. Se synnytti vakavan kiistan Tukholmas-
sa ja Pietarissa olevien Skp:n keskuskomitean jäsenten kesken. Sekin
viivästytti vastaamista Englantiin.61

Suomessa saamiensa kokemusten perusteella Kuusinen piti Eng-
lannista tullutta ehdotusta maanalaisen taistelujärjestön luomisesta
ennenaikaisena. Se osoitti enemmän Salme Pekkalan ja Erkki Velt-
heimin intoa kuin historiallisen tilanteen arvioimista.

Tilanne tällaisten järjestöjen luomiseen oli Kuusisen mukaan kyp-
sä vasta sitten, kun järjestelmä ei heikentyneenä enää kyennyt estä-
mään kokoontumista ja harjoituksia. Salaisia harjoituksia ei ennen
sitä voinut järjestää niin runsaasti, että niillä olisi merkitystä. Suo-
men kokemuksiaan yleistäen Kuusinen katsoi, että salaiset sotilaalli-
set taistelujärjestöt rappeutuivat helposti “työn” puutteessa tai hajo-
sivat kuin tuhka tuuleen.

Kuusinen epäili myös, että opetus ja tekninen ohjaaminen sitoi-
sivat liiaksi vähäisiä johtajavoimia ja vetäisivät niitä pois kommunis-
tisesta agitaatiosta ja marxilaisesta kasvatuksesta, jotka olivat pää-
tehtäviä. Kuusinen myönsi, että yksityisten upseerien opiskelukin oli
tarpeen, mutta piti kuitenkin laajempaa valistus- ja järjestämistyötä
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laivastossa, sotaväessä ja veteraanijärjestöissä tärkeämpänä. Myötä-
mieliset matruusit ja sotilaat oli saatava järjestäytymään kommunisti-
siksi ryhmiksi tai muuten omiin poliittisiin, taloudellisiin tai sivis-
tyksellisiin seuroihinsa.

Oman taistelujärjestön luomisen sijaan Kuusinen piti Englannissa
tähdellisenä kommunististen propagandaryhmien järjestämistä am-
matillisiin järjestöihin, laivastoon ja rykmentteihin. Muutenkin huo-
miota piti kiinnittää enemmän työväen joukkojärjestöihin, vanhoihin
ammattiliittoihin ja työväenpuolueeseen. Tärkein ja vaikein osa val-
lankumouksellista työtä tehtiin niiden parissa. Siltä kannalta oli tär-
keää, että “kommunistismieliset” puolueet velvoittaisivat jäsenensä
toimimaan aktiivisesti esim. ammattiliitoissa.

Tämä osoitti, että Kuusinen ei ollut yhtä innostunut Workers’
Committee -liikkeestä kuin Pekkala ja Veltheim. Kuusinen oli vuosi-
na 1918-19 Neuvosto-Venäjällä ollessaan kirjoittanut neuvostovallan
puolesta ja kirjannut sen vielä keväällä 1920 Sstp:n ohjelmaan. Hä-
nelle neuvostot olivat kuitenkin lähinnä tulevan yhteiskunnan organi-
soitumismuoto, eivät niinkään vallankumouksen suorittava voima.
Siksi hän ei ilmeisesti osannut luottaa Pekkalan ja Veltheimin kirjoi-
tuksiin komitealiikkeestä vaan kaipasi lisätietoja sen elinvoimasta ja
vaikutuksesta.

Kuusinen neuvoi silti luomaan hyvät suhteet johonkin komitea-
liikkeen lehdistä, jotta sen toimittamiseen voitaisiin vaikuttaa. Vai-
kuttamisella Kuusinen tarkoitti sitä, ettei lehti julkaisisi kommunis-
minvastaisia kirjoituksia tai “epämarxilaisia typeryyksiä” –  ei vas-
tustaisi osallistumista vaaleihin tai ammatilliseen toimintaan – sekä
käyttäisi Tukholmasta tai Pietarista lähetettävää marxilaista materiaa-
lia.62

Kuusisen ohjeet osoittivat, että hän oli Suomessa ollessaan irron-
nut Suomalaisen kommunistisen puolueen perustamiskokouksessa
elokuussa 1918 esitetyistä ajatuksista. Neuvosto-Venäjälle keväällä
paenneet punaiset olivat tuolloin – maailmanvallankumouksen
välittö-myyden tai sen toiveen sokaisemina – hylänneet kaikki työvä-
enliikkeen perinteiset toimintamuodot ja intoilleet aseellisen vallan-
kumouksen puolesta.
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Suomessa Kuusisen huomasi vanhat toimintamuodot tarpeellisiksi
myös kommunisteille. Innostus salaisiin sotilaallisiin järjestöihin eli
kuitenkin kesällä 1920 edelleen vahvana Skp:n keskuskomiteassa
Pietarissa. Sitä osoitti päätös antaa “Maudille ja Frederiquelle Eng-
lantiin puolen miljoonan edestä jalokiviä tai vastaava määrä rahaa” –
innostus oli niin suuri, että valuutta jäi mainitsematta63.

Kuusisen mielenmuutokseen vaikutti myös tutustuminen Leninin
Penikkatauti-kirjaan kesällä 1920. Se oli kirjoitettu keväällä 1920,
kun sisällissota Neuvosto-Venäjällä oli käytännöllisesti ohi ja kun
odotukset Länsi-Euroopan vallankumouksesta olivat hiipuneet. Toi-
saalta kirja yritti yleistää bolshevikkien kokemuksia malliksi. Siitä
lähtökohdasta se haukkui monet vasemmistokommunistiset ryhmät,
jotka pitivät bolshevikkien ajatuksia vallankumouksesta sopimatto-
mina Länsi-Eurooppaan ja halusivat puolueen sijasta korostaa työvä-
enluokan osuutta.64

Salme Pekkalalla ja Erkki Veltheimilla oli läheiset yhteydet juuri
Leninin kritisoimiin brittiläisiin ryhmiin65. Suomalaiset eivät kuiten-
kaan olleet aivan samaa mieltä näiden kanssa. Korostaessaan työvä-
enluokan uusia organisatorisia foorumeja he olivat lähellä Britannian
ryhmiä ja muita vasemmistokommunisteja. Suomalaisista ainakin
Salme Pekkala erosi brittiläisistä ystävistään siinä, että hän kannatti
toimintaa parlamentissa ja ammattiliitoissa.

Britanniaan matkanneet suomalaiset eivät olleet edes keskenään
täysin samaa mieltä. Salme Pekkala oli omaksunut näkemyksen, jon-
ka mukaan hyvä johto oli tärkeää tulevassa vallankumouksessa. Sitä
osoittivat hänen alituiset viittauksensa “suuriin johtajiin” ja kuriin.
Hänen valmiutensa leimata muita “blanquisteiksi” osoitti hänen oppi-
neen ainakin joitakin bolshevikkien – tai venäläisten – puhetapoja.

Erkki Veltheimille työväenjoukot olivat tärkeämpiä kuin puolue.
Ainakin hän myönsi olevansa taipuvainen hyväksymään ajatukset,
jotka hollantilainen Herman Gorter oli esittänyt avoimessa kirjees-
sään Leninille. Tuossa kirjeessä Gorter kritisoi Venäjän mallin yleis-
tämistä ja piti työväestön roolia Länsi-Euroopan vallankumouksessa
paljon suurempana ja johtajien roolia vastaavasti paljon vähäisem-
pänä kuin Venäjällä.66
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Lehtityötä

Kuusisen kritiikillä ja Kommunistisen internationaalin toisen kon-
gressin vastaavilla ajatuksilla oli merkitystä. Pekkala ja Veltheim
ryhtyivät suunnittelemaan toimintaa olemassa olevissa organisaati-
oissa. He pitivät silti päätehtävinään edelleen sotilasasioita, mutta
Kuusisen ja Internationaalin ajatuksilla oli siinäkin suhteessa vaiku-
tusta. Ne näkyivät varsinkin suunnitelmissa luoda epävirallisia ryh-
miä laivastoon ja suosituksissa tarttua laivastossa palvelevien välittö-
miin ongelmiin.

Konkreettisin ajatus oli ryhtyä julkaisemaan lehteä, joka käsitteli-
si laivastossa palvelevan miehistön asioita. Lehden katsottiin vastaa-
van tyytymättömyyteen, jota laivaston Fleet-lehteä kohtaan tunnettiin
- se oli vain viranomaisten propagandaelin. Salme Pekkala piti tär-
keänä, että lehti näyttäisi ulospäin merimiesten liikkeen epävirallisel-
ta äänenkannattajalta. Siksi lehden toimittajan piti olla entinen
laivastomies. Se oli myös turvallisempaa, jos lehti saisi syytteitä.67

Suunnitelmista ei kuitenkaan tullut mitään. Jo Pankhurstin pidättä-
minen, kun Workers’ Dreadnought oli julkaissut merimiesten oloja
koskevan artikkelin, osoitti viranomaisten puuttuvan helposti yrityk-
siin sekaantua laivaston asioihin. Ratkaisevampaa suunnitelman ka-
riutumiselle olivat Veltheimin ja Malonen pidätykset loka-marras-
kuussa. Ne karkottivat mahdolliset osallistujat ja katkaisivat yhteyk-
siä. Ainakin merimiesten liikehdintä alkoi laantua samoihin aikoihin.
Siihen vaikutti ilmeisesti myös se, että laivasto oli jo aiemmin nimit-
tänyt komitean pohtimaan merimiesten asioita.68

Pekkala ja Veltheim eivät liioin luopuneet suunnittelemistaan soti-
laallisista kursseista. Edes Veltheimin pidätys ja häneltä löytyneet
kirjoitukset eivät huolettaneet Salmea. Hän halusi pikemminkin laa-
jentaa työtä ja palkata sotilaskursseja varten sihteerin ja kuusi järjes-
täjää sekä hankkia niitä varten erilaisia aseita. Kuutta seuraavaa kuu-
kautta varten hän kaipasi 2415 puntaa. Hänestä se oli kohtuullinen
summa verrattuna 149 miljoonaan puntaan, jotka maan armeijan ar-
vioitiin samaan aikaan käyttävän.69

On epäselvää, missä määrin rahaa tuli ja kursseja järjestettiin. Sa-
lainen poliisi tosin raportoi vuoden 1920 lopulla Jack Tannerin
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värväävän ryhmiä “salaiseen sotilaskoulutukseen”70. Maaliskuussa
1921 Britanniasta Kominternin sihteerille Mihail Kobetskille lähetet-
ty raportti valitti kuitenkin pätevien ohjaajien puutetta. Samalla jalan-
sijaa alkoi saada ajatus, että sotilaskoulutusta voitaisiin saada Kan-
sainvälisessä sotakoulussa Pietarissa.71

Salme Pekkala noudatti myös Kuusisen ehdotusta vaikuttamisesta
johonkin lehteen ja konkretisoi sen suunnitelmaksi Solidarityn, shop
stewardien ja työväen komitealiikkeen kuukausilehden tukemisesta.
Hän ehdotti lehden muuttamista viikkolehdeksi ja sen hinnan puolit-
tamista. Rahaa tarvittiin myös tietotoimistoon, joka tuottaisi artikke-
leita ammattiliittojen ja sosialistisille lehdille.72

Rahaa tähän tarkoitukseen tuli, sillä Solidarity ilmestyi vuoden
1921 alussa viikottain, kunnes lakkasi kokonaan samoihin aikoihin
kuin Pekkala poistui maasta73. Myös Jack Tanner siirtyi kesällä 1921
väliaikaisesti Amerikkaan, ja suomalaisten innottamat yritykset olivat
siltä erää lopussa. Se oli yleisemminkin yhden vaiheen loppu. Salme
Pekkala ennakoi sitä jo syksyllä 1920 kaipaamalla suoria yhteyksiä
internationaaliin.

Ajan ja rahan tuhlausta?

Kun Pekkala ja Veltheim tulivat Britanniaan, kommunistisen liikkeen
luonnetta ei ollut tarkkaan määritelty eikä Kommunistinen
internationaali ollut mikään keskitetysti johdettu elin. Niinpä sen ni-
missä eri puolilla Eurooppaa toimivat komiteat ja toimistot sekä yk-
sittäiset puolueet ja niiden jäsenet pyrkivät neuvomaan toisten mai-
den vasemmistöryhmiä omien kokemustensa pohjalta. Sama päti
myös internationaalin nimissä matkaaviin lähettiläisiin.

Vuoden 1921 kuluessa tilanne alkoi kuitenkin muuttua. Bolshevik-
kien arvovalta lisääntyi, kun he pysyivät vallassa ja yritykset muual-
la epäonnistuivat. Tiedot kommunistipuolueen luonteesta ja tehtävis-
tä tulivat selvemmiksi, kun useammilla työväenliikkeen edustajilla
oli mahdollisuus osallistua internationaalin toiseen kongressiin ke-
sällä 1920 ja kun se hyväksyi liittymisehdot ja kolmas kongressi
organisaatioteesit. Leninin “Vasemmistolaisuus” lastentautina kom-



Tauno Saarela & Kevin Morgan

28

munismissa vaikutti samaan suuntaan.
Sisällissodan loputtua ja saarron lakattua internationaalin johdon ja

venäläisten oli helpompi olla yhteydessä eri maiden vallankumouk-
sellisiin. Se näkyi myös internationaalin komiteoiden tehtävien muut-
tumisena. Esimerkiksi Skandinavian komitea toimi kesästä 1921 en-
nen muuta Skandinavian nuorten kommunistipuolueiden kattojärjes-
tönä.74

Tuossa vaiheessa bolshevikeillekin oli käynyt selväksi, ettei val-
lankumous lännessä tapahtuisi välittömästi vaan sille oli hankittava
työväen tuki. Uudessa tilanteessa punaupseereilla ei ollut välitöntä si-
jaa kommunistisessa liikkeessä. Suuntauduttaessa joukkoihin salai-
nen aseellinen koulutus näytti kalliilta ja merkityksettömältä. Britan-
niasta marraskuussa 1921 lähetetyssä raportissa arvosteltiinkin terä-
västi Pekkalan “salaperäisiä istuntoja” ja hänen apuriensa sisäsiit-
toista lörpöttelyä:

Henkilökohtaisesti en ole koskaan ollut kiinnostunut tällaisista
mielettömyyksistä, mutta tiedän tulokset: Skotlannissa tai Eng-
lannissa ei yksikään työläinen osallistunut näihin kursseihin.75

Theodore Rothsteinin poika Andrew antoi myöhemmin saman tuo-
mion kirjeessään Karl Radekille:

Ensimmäisinä kahdeksanatoista kuukautena aikaa ja rahaa tuh-
lattiin huomattavasti ‘illegaaliseen työhön’ ja ‘Punaisen Armei-
jan’ organisoimiseen (eikä välitetty ollenkaan tehdasryhmistä).
Näin tehtiin osittain siksi, että toisessa kongressissa puhuttiin
illegaalisesta työstä, mutta pääasiassa kuitenkin siksi, että käy-
tettävissä oli liiaksi rahaa. Kummastakaan yrityksestä ei tullut
mitään.

Rothstein jatkoi korostamalla suurempia mahdollisuuksia agitaatioon
armeijan parissa.76 Siihen Britannian kommunistipuolue suuntautui.

Kukaan yllä mainituista henkilöistä ei osallistunut tähän työhön,
mutta muutos näkyi muuten myös Britannian kommunistipuoluees-
sa: vuoden 1921 loppuun mennessä osa parlamentaarisen toiminnan
vastustajista – Gallacher, Ramsay ja Harry Pollitt – oli mukautunut
puolueen lähtökohtiin, osa – Pankhurst, Malone, Beech – jäänyt sen
ulkopuolelle.
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Myös suomalaisten tiet erkanivat. Veltheim karkotettiin Englan-
nista, kun hän oli kärsinyt saamansa kuuden kuukauden vankeusran-
gaistuksen. Hänet päätettiin lähettää Suomeen, vaikka Daily Herald
väitti, että se merkitsi lähettämistä kuolemaan77 – lehti liioitteli, sillä
Veltheim olisi todennäköisesti tuomittu vankilaan 5-12 vuodeksi.
Hän onnistui kuitenkin pakenemaan Kööpenhaminassa ja siirtymään
Neuvosto-Venäjälle, jossa hänestä tuli ulkomaankaupan virkailija78.

Salme Pekkalakin poistui Britanniasta kesällä 1921. Ei kuitenkaan
lopullisesti kuten Veltheim. Matkattuaan ensin mahdollisesti Neu-
vosto-Venäjälle Kommunistisen internationaalin III kongressiin Sal-
me Pekkala oleskeli seuraavan vuoden helmikuuhun Saksassa ja
Ranskassa, josta siirtyi salaa edelleen Englantiin.79 Siellä hän myötä-
vaikutti tulevan puolisonsa R. Palme Duttin kanssa siihen, että Bri-
tannian kommunistipuolue asettui Kommunistisen internationaalin
kommunistipuolueille määrittelemiin puitteisiin.80
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