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LUKIjALf-E. 

Tamti ei ole mikäli" laajempi kuvaus kansalais
sodasta, eiM vankileirien kUljnudesta. K.erron ainoas
taan omia kokemuksiani ja näkemyksiäni. Vankilei
Nssa katosi tuntemattomalla tavalla atlUlperaiset muis
fiinpanoni. joten en ole voinut kertoa läheskään kaikkia 
mifii muuten olisin voinut. Olen myös koettanut kerloa 
asiat tyyneesfi ja asialiisesti. Kun en ole ollut tilai
suudessa koulun penkillä istumaan, vaan olen itse 
kiljoi/aslailoni hankkinut, suonee lukija anteeksi jos 
ei tama ole niin hyvin kirjoitettu kuin kirjanoppineiden. 

Vastaan itse joka kohdasta mikä kirjasessa esiintyy. 

K.unnioituksello: 
Tekijä. 



Muistelmia Viipurin valloituksesta kansa· 
laissodan aikana 1918, sekä Viipurin ja 

Tammisaaren vankileireistä. 

Huhtikuun 26 p:n aamulla sain käskyn mennä 
toimeenpanevan esikunnan kansliaan. Hetkislä myö· 
hemmin seisoinkin hermostuneen ja kalpean miehen 
edessä, joka esitti itsensä esikuntapääliköksi ja joka 
kysyi tiukassa äänilajissa, miksi en ole astunut puna-
kaartin riveihin. Vastaamatta kysymykseen, otin pape· 
rin taskustani ja ojensin sen hänelle. Se gli Yleis· 
esikunnan antama vapautustodistus rintamapalveluk-
sesta heikon terveyten i takia. Hetkisen sitä silmäil-
fyään julisti hän sen mitättömäksi. Sitten kirjoitti 
hän muutaman sanan pieneen paperilappllun, viittasi 
lähetin luokseen antaen paperin hänelle. Minulle hän 
lausui: seuraa tätä miestä! Oppaani ohjasi kulkumme 
n. s. keskuskasarmille. Siellä vallitsi sellai nen seka-
melska että luuli jokaisen järkensä menettäneen. lä-
hetti joka juuri oli tullut Tammisuon patterilta, toi 
tiedon, että. valkoiset vetivät par'aikaa ketj ua Korstilan 
pysäkin seudulla. , Tämä tieto ' sai yleisen sekasorron 
aikaan. Päällikkö joka järjesti miehiä lähtökun!oon 
koetti saada järjestystä aikaan, mutta turhaan. Miehillä 
oli monta syytä jonka vuoksi eivät voineet mennä 
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ketjuun ja jokainen koetti saada äänensä kuuluville. 
Loppujen lopuksi tuli sentään jonkun verran hiljai-
suutta aseellisen palrullin saavuttua, he kun lupasivat 
ampua jokaisen joka ei kahden minuutin kuluttua ole 
paikoillaan rivissä lähtövalmiin3. Minullekin pistettiin 
kivääri käteen ja . mars matkaan ~ , oli komento. Olin 
siis kahden tunnin sisällä muuttunut vapaasta miehestä 
toimivaksi sotamieheksi. Osastomme riensi pikamars-
sissa kohti Tammisuon ja Sokkorssin pattereita. Kello 
neljän aikana olimme perillä. 

Osastomme jossa oli noin 150 miestä oli samalla 
tavalla temmaltu riveihin kuin minäkin. Siis koko-
naan harjaantumatonta joukkoa. Moni oli tuskin kos-
kaan laukaustakaan ampunut. Rintama joka tuli mei-
dän vartioitavaksi, o li noin 2,500 m. Ei siis IHailla 
miehillä pilattu puolustusketju. Minun osalleni tuli 
tiheä metsäinen seutu joten en voinut nähdä uhkaavaa 
ennenkuin se oli aivan lähellä. Painauduin juoksu-
haulaan ja kun näköpiiri ui ei tullut mitään epäilyttä-
vää, aloin tutkia kiväärini rakennella. Lienen syven-
tynyt liiaksi tehtävääni koska en huomannut valkoisten 
ketjua ennenkuin se oli aivan edessäni ja kuului ko-
menlo: kädet ylös! Päälökseni oli nopea: pakoon! 
Syöksyin metsään. Takanani kuulin sanan: pysähdy! 
Samalla kuului laukaus ja kuula meni vinkuen ohit-
seni. Täslä huolimatta juoksin eteenpäin. Pian kuului 
useampia laukauksia, kuulal rapisivat puissa ympäril-
läni, mutta ihme kyllä, minä en saanut naarmuakaan. 
Juoksin siksi kunnes vaivuin uupuneena maahan. 
Takaa-ajajalli olivat jostakin syystä luopuneet ajostaan 
koska en heitä ellään nähnyt. Sieltä täältä kuului 
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kiväärin laukauksia. Siellä oli siis saman laista ihmis-
metsästystä. Hiukan levähdettyäni jatkoin matkaani 
Viipuriin päin. Matkalla tapasin paljon tovereitan! 
perääntymismatkalla. Paljon oli heitä sentään jää-
nytkin. 

Pian kuului muutamia tykin laukauksia: valkoiset 
lähettivät ensimäiset kranaatit Höyrynhovin pellolle 
asetetusta tykistään. Näytti siltä, että valkoiset aikoi-
vat valloittaa samana iIIana Viipurin, sillä kaikenkaik· 
kiaan, naiset ja poikaset mukaan luettuna, lienee ollut 
sillä hetkellä kaupungin puolustajia 1I0in 1,000 hen-
keä, sillä viimeaikaiset ankarat taistelut oli pakoittanut 
parhaat voimat lähtemään eri rintamille. Ja se otak-
suma, että valkoiset ryntäisivät samana iltana kaupun-
kiin, osottaului oikeaksi, Tuossa 10 aikaan illalla oli 
heidän etujoukkonsa Papulan sillalla. Sieltä heidän 
o li kuitenkin yön tullen pakko perääntyä. Vaikka 
heidän tulensa o li ankara, ei se kuitenkaan tehnyt 
puolustajien riveihin suurempaa tuhoa, sillä Papulan 
kasa.mil ja -läheiset talot tarjosivat erinomaista suojaa. 
Aamupuolella yötä taukosi ammunta kokonaan. Hyök-
kääjät ehkä odottivat lisävoimia ja lienee lepokin ollut 
tarpe-en. Hiljaisuutta kesti vielä seuraavankin päivän. 
Ainoastaan harvat tykin laukaukset molemmilla puolin 
häiritsivät rauhaa. Oli ilmeistä, että ratkaiseva hetki 
oli käsissä. Molemmin puolin varustauduttiin siltä 
varalta. Punaisten päällikkö antoi peräytymiskäskyn. 
Samana päivänä alkoi lisäjoukkoja saapua, joten kau-
pungin puolustuskyky kasvoi joka hetki. . 27 päivän 
iltana saattoi Viipurin puolustajia olla noin 5,000 
henkeä -ja lisää odotettiin joka hetki. Mutta siltä 
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näytti, että voimia tarvittaisiinkin, sillä valkoisille ·oli 
myös tullut avuk~i ne joukot jotka vapautuivat Hein-
joen ja Kavantsaaren rintamilta punaisten sieltä pe-
rääntyessä. 

Kuten sanottu, alkoi valkoisten rynnistys 27 päi-
vän illalla useammalta taholta kaupunkia. Heidän 
päävoimansa . oli keskitetty itäpuolelle kaupunkia. 
Täältä he tekivät hurjan rynnistyksen puoliyön tie-
noissa ja punaisten etulinjat, jotka olivat samana iltana 

-Kelkkalan etukaupungin keskustassa, työnnettiin itse 
kaupunki in saakka. .Mutta Patterinmäen puolustajat 
avasivat murhaavan tulen hyökkääjiä vastaan, Ja kun 
punaisten oikea sivusta oli perääntyessä jäänyt hiukan 
jälkeen, muodosti hyökkääjien juokko kiilan vastusta-
jan keskustaan. Mutta heidän liikkeensä suoritettiin 
liian pienellä alalla joten he joutuivat ristitulen alai-
siksi. Tässä hyökkäyksessä valkoiset saivat tuntuvan 
mieshukan ja olivat pakoitetut perääntymään. Ei siis 
vielä kaupunkia menetetty, vaikka terveellä järjellä va-
rustettu ihminen jo silloin huomasi, että vastush's oli 
järjetöntä. Mutta meidän päällikkömme olivat silloin 
vielä kaupungissa, ja he levittivät huhuja, että Venäjän 
punainen armeija oli jo Terijoella tulossa apuun. 
Tämä tieto, vaikkakin valheellinen, sai suurimman 
osan miehistöstä uskomaan, että kaikki ei ollut vielä 
menetetty, vaikka paljon oli sellaisiakin jotka arvasivat 
asian oikeali laidan ja menivät kotiansa eivätkä enään 
uhkauksillakaan ottaneet osaa taisteluun. Samana 
yönä kun meidän päällikkömme vakuuttivat voitosta, 
katsoivat h"e itse parhaaksi poistua kuulien ulottuvilta 
- Venäjälle. Tämä tapahtui ~8:na p:nä yötä vas-

/ 

I 
,j 
i 



~ 

7 

laan, tunti määrää en lähemmin tiedä. 28 p:nä oli 
ainoastaan tykkitaistelua. Punaiset ampuivat vanhasta 
linnasta, Patterinmäeltä ja Sorvaliin asetetuilla tykeillä. 
Valkoiset taas olivat sijoittaneet tykkinsä ympäri kau-
punkia joten kranaattia tuli joka puolelta. Valkoiset 
kohdistivat tulensa etupäässä vanhaa linnaa ja Patterin-
mäkeä vastaan ja hyvin kuula! asuivatkin maaliinsa 
jos kohta ensimäinen kuplII, joka arvatenkin oli tar-
koitettu vanhaan linnaan, osui kauppaneuvos Hack-
malmin talon seinästä sisään. Mutta sen jälkeen sattui 
melkein joka kuula maaliinsa, joten iltapäivällä van· 
hanlinnan tykit vaikenivat. Mikäli tiedän, ei se joh-
tunut vaurioista, vaan miesten haluttomuudt'Sla tapella. 
Paflerinmäen miehistö oli sotaisempaa, sillä sieltä 
ammuttiin kiihkeästi loppuun saakka, vaikka 27 päi-
vän iltana tuossa 10 aikaan osui valkoisten ampuma 
kranaatti ammusvarastoon, silpoen räjähtäessään paljon 
miehistöä. Luulin että tämän rajähdyksen voima tu-
hoisi koko varustuksen, mutta niin ei kuitenkaan käy-
nyt. Ampuminen alkoi samoista varustuksista kahta 
voimakkaammin. En voi kyllin kuvitella siellä ole-
vien miesten urhoollisuutta. 

Niinkuin jo mainitsin, karkasi koko ylipäällys-
tömme vieden mukanaan suurimman osan alipäältys-
lOOkin, joten 28:na päivänä oli jokainen oma herransa. 
Sen vuoksi perääntyi punainen miehistö 28 päivän 
iltapuolella ja jokainen tiesi silloin, että antautuminen 
oli ajan kysymys. Suurin osa miehistöä heitti aseensa 
ja pakeni kuka minnekin. Oli sentään niitäkin jotka 
yrittivät murtaa piiritysketjun ja marssia pois ... Luu-
len, etten suuresti erehdy jos sanon niitä olleen noin 

, n-__________________ __ 

, 
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4,000 paikkeilla ja 29 päivän iltana marssi tämä 
joukko Haminaan vievää tietä toivoen vastustajan 
täällä olevan heikoimman. Valkoiset olivat asettuneet 
Naulasaareen hyvin vl!rustetuille asemille, mutla se ei 
näyttänyt peloiltavan vapauteen pyrkijöitä, vaikka jo-
kainen joka tämän paikan tunsi ennestään, ei olisi 
niin uhkarohkeaan yritykseen ryhtynyt, sillä hyökkää-
jien täytyi kulkea tasaisten peltojen yli ilman min-
kään laista suojaa, kuin taas valkoisilla oli varustukset 
joille ilman tykkejä ei olisi mitään mahtanut. Jos 
ne henkilöt, 'jotka tähän yritykseen yllyltivät, tUllsivan 
ennestään tämän paikan, niin lankeaa heidän osalleen 
raskas rikos. Mutta minä loi von, ettei niin ollut. 

Ryntäys alkoi tuossa puolen yön tienoissa, multa 
onneton se joka oli etupäässä, heitä ei ainoastaan 
valkoisten kuula! lakaisseet, vaan omat joukot ampui-
vat heitä takaapäin tässä sekasorrossa ja pimeydessä. 
Sain tästä varmuuden kun sittemmin olin vankina ja 
kom~nneH\lI1a haavoittuneita pois kulctlamaan: use-
ampi kaatuneista oli saanut kuulan takaapäin. Tämä 
oli viimeinen taistelu Viipurin seuduilla ja kamalaa 
oli katsella taistelun jälkiä. Kaikkialla ihmisten ja 
hevosten ruumiita, haavoltuneita kymmenittäin. Ko-
vempikin luonne hellyi kyyneliin tätä kurjuutta kat-
sellessa. Vankeja sullottiin laloihin, navetloihin ja 
missä v"an tilaa oli. Siellä he saivat olla nälässä 
ja vilussa kunnes 1 p:nä toukokuuta tämä surullin.cn 
kulkue lähti Viipuria kohden, muistuttaen suurta karja-
laumaa jonka vastainen kohtalo oli kokonaan isännän 
mielivallasta riippuvainen. 

Minut komennettiin hevosmiehen kanssa, haavotlu-
• 
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neita pois korjaamaan. Tämä oli tehtävä jota en 
milloinkaan voi unohtaa. Haavottuneet, jOlka saivat 
virua kylmässä useampia tunteja, oli vat niin näänty-
neitä, että monikaan ei voinut sanaakaan lausua, 
vaikka hätääntyneistä katseista voi päättää, ettei järki 
vielä ollut kokonaan sammunut. Huonee~ joita oli 
kaikkiaan kahdeksan, olivat kovin pienet ja vuoteena 
vain kova lattia. Punaisten sanitaarit, joiden huoleksi 
kokonaan jäi omien haavoittuneiden hoito, olivat ai-
van voimattomia. Sidetarpeita ei ollut kuin nimeksi 
ja lääkkeitä ei ensinkään. Sen tähden. kuolikin kovin 
paljon haavoih insa ja moni kadotti järkensä. Sano-
mattomia tuskia saivat eloon jääneet kärsiä. Väliän 
väliä saimme kantaa elottoman ruumiin ulos. Vihdoin 
tuli lääkäri 30 p:n iltapuolella, mutta ilman riittäviä 
työkapineita. Seuraavat . Iohduttavat . sanat hän kui-
tenkin ääneen lausui: . Kyllä se on punaroistoille 
oikein että saavat kärsiä _. 

Kaikesta huolimatta saapui kuitenkin illalla muuta-
mia sairasvaunu ja. Nyt saatiin vaikeammin haavoittu-
neei pois, sitä en tiedä mihin heidät vietiin. 

Valkeni I päivä toukokuuta. Vankijoukkoja alet-
tiin kulettaa ja ohjattiin kulkue n. s. keskuskasannille. 
Täällä saatiin seistä rivissä Iloin kaksi tuntia joka oli 
nälkäisille ja rasittuneille joukoille ylivoimainen rasi-
tus. Useat heittäytyivät vahtien kiellosta huolimatta 
kivitykselle istumaan. Tämä sai erään upseerin rai-
voon. Vimmoissaan käski hän tuoda konekivääri n 
esille ja kun ei tämäkään auttanut, tyytyi hän haukku-
maan sellaisilla sanoi lla, että se ei suinkaan ollut kun-
niaksi jääkäripuvulle jota hän kantoi - tai ehkäpä 
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oli. Kunnia käsite kun on niin erilainen. Vihdoin 
hän karjasi äänellä, jonka vertaista raakuudessa en ole 
kuullut: ryssät tänne ammuttavaksi. Hiljalleen astui 
8 miestä rivislä,. heidän joukossaa J 4 vuotias poika. 
Veri pakeni jokaisen kasvoilta ja katse jonka loivat 
ympärilleen; oli paljon puhuva. Ainoastaan poika 
näytti miltei iloiselta. Halveksien katseli hän raivosta 
lukehtumaisillaan olevaa upseeria. NäyUi ikäänkuin 
hän tahtoisi kylmällä välinpitämäitömyydellään sanoa: 
yhdentekevä kuka uhriksi joutuu. Venäläisten jou-
kossa oli myös eräs upseerin pukua kantava henkilö, 
jonka elämänsä' menettämisen pelko sai venäläiselle 
ominaiset taipumukset liikkeelle. Orjamaisuuteen 
saakka ilmenevälIe matelevaisuudella, loppumattomilla 
kumarruksilla ja kunnianteolla koetti hän päästl päl. 
kähästä. Hän tarjosi suomalaiselle upseerille jotakin 
kellastunutla paperia, joka oli kai jonkunlainen todis· 
tus hänen luoteltavaisuudestaan. Onnistuiko häll säi· 
lyttämään henkensä, en tiedä, sillä venäläiset vietiin 
pois joukostamme, enkä sen jälkeen, onnistunut heitä 
näkemään. Hetkistä myöhemmin vapautettiin meidät· 
kin kiusallisesta seisomisesta ja saimme hankkia it· 
sellemme paikan kasarmin sisältä, ulkona oleminen 
kiellettiin kokonaan. Kasarmit täyttyivätkin pian niin 
täyteen että oli mahdoton päästä liikkumaan. Se oli 
hirveätä kärsimystä, sillä ilmakin kävi sietämättömäksi 
hengittää. 

Nälkä oli kauhea, useimmat olivat olleet kolme 
vuorokautta syömättä. Joillakin oli joku leivän muru 
taskussaan, mutta siitä syntyi aikamoinen meteli, jokai. 
sen olisi pitänyt saada osansa. Kellä oli rahaa, lypasi-

.<-------------------------------------------------------~ 
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vai ja antoivat satakin mark~aa sormenmittaisesfa pa-
lasta. Tästä taas raivostuivat ne jotka Ilman jäivät. 
Vihdoin he kiellosta huolimatta ryntäsivät ulds ja 
vaativat syötävää. Nälkä tekee ihmisen taivoksi. Mi-
käli kuulin, oli tästä juuri seurauksena se, että tuotiin 
korppuja ja silakkaa jotka jaettiin vangeille. Suuri 
ei annos ollut: pari silakkaa ja pieni korpunpalanen, 
mutta se jonkun vlrran rauhoitti nälästä ja rasituk-
sesta hurjistuneita vankeja ja enempää nurisematia 
painautuivat he kasarmin kiviselle lattialle. Vain muu-
tamille riitti lavitsoja. 

Seuraava päivä, eli 2 päivä toukokuuta, kului ilo 
man suurempia tapahtumia. Ruokajärjestys oli seu-
raava: aamulla pieni korppu ja pari silakkaa, illalla 
keittoa , jossa oli silakkaa ja vettä. Se oli niin suo-
laisia että seuraavana yönä ei voinut lainkaan nukkua 
kun täytyi yhtenään käydä janoansa sammuttamassa. 
Seuraavana päivänä silakoita, leipää ei ollenkaan. 

Vähitellen Saimme tilaisuuden olla ulkona. Tämä 
oli sanomaton huojennus. Vahtisotilaat jotka ensin 
olivat kovin yrneitä, huomasivat pian, että vangeilta-
kin voi jotakin hyötyä kun käyttää tilaisuutta hyväk-
seen ja niin alkoi hillitön kaupankäynti. Tuskin on 
mailmassa koskaan tapahtunut niin nopeata hinnan 
nousua tavaralle. Sotilaat toivat tupakkaa, kanan-
munia ja leipää. Kananmuna nousi 10 mk., tupakka 
laatikko 25 mk. Kun suurimmalla osalla ei 011 ui 
rahaa, vaihdettiin tavaralla. Kello, joka vähimmän 
arvioinnin mukaan oli 100 mk. arvoinen, meni kah-
teen kananmunaan j. n. e. p. Tätä · kaupan käyntiä 
kesti koko aja~ kun olin keskuskasarmilla. Toiset 

• 
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sotilaat keksivät vieläkin paremman keinon; he keräsi· 
vät vangeilla rahaa, keitä enemmän keitä vähemmän 
ja -lupasivat toimittaa rahoilla syötävää. Mutta van-
kien suureksi pettymykseksi ei tämä jalo hyväntekijä 
näyttäytynyt sen koommin. l'äTUän kirjoittaja menetti 
tällä tavalla 200 mk. 

Alku ei siis ollut ihana. Kaikkien kasvoilla ku-
vastui tuska ja epätoivo. Missä vaan kaksi yhteen 
sattui, oli keskustelun aiheena aina se, milloinka va-
pauden päivä koettaa. Suuresti vaikutti vankien mie-
lialaan se määräys, että vangit saisivat olla ulkona 
klo 6:la aamulla klo 9 illalla. Akkunoita ei saanut 
tämän jälkeen avata. Miten hirviltäväksi 010 sen 
vuoksi muuttui on. ehkä helpompi kuvailla kuin kir-
joittaa. Ne yöt olivat todella kauhea!! Päivät sen-
tään lievensivät tätä kurjuutta. Vaikka oli kuvaama-
ton nätkä, niin raitis ulkoilma sentään piti mielet 
virkeänä. Joka päivä kulkevat huhut, jotka tiesivät 
vankien pikaista vapauttamista, olivat myöskin suurena 
vaikuttimena pitämässä vankien mieliä virkeänä. 

EnsimäiseJlä v.iikolla saivat vankien omaiset tuoda 
ruokaa. Ei kuitenkaån omaiset eikä- tuttavat päässeet 
portista sisään, vaan oli heidän jätettävä pakeltinsa 
porttivahdille joka ne sitle jakoi ja huusi nimen ja 
niin sai kukin omansa. Tämän johdosta oli portilla 
aamusta iltaan aikamoinen tungos ja valitettavasti sat-

- tui siten tässä rytäkässä, että paketti joutui toiselle, 
tykkänään eri henkilölle, kenelle se olisi ollut tuleva. 
Se kävi seuraavasti: portin edustalla oli satoja miehiä, 
ja kun paketin omistaja sattui. olemaan takana, ei hän 
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hälinän vuoksi kuullut vahdin nimen huutoa. Etu-
rivissä sattui olemaan joku hulikaani ja tämä vastasi 
myöntävästi vahdin huutoon ja niin sai paketin. Oi-
kea omistaja sen sijaan sai turhaan odottaa pakettinsa 
saapumista. Eräänä päivänä kumminkin ilmoitettiin 
vangeille, että kaikki ravintoaine tavara oli kielletty 
tuomasta vangeille, ajnoaslaan vaaletavara oli luvallista, 
ei kuitenkaan maku vaatteita. Syyksi tähän menette-
Iyyn ilmoitettiin olevan sen, että useassa paketissa ol i 
ollul leivoltu aseita leivän sisään. Se oli masentava 
uulinen, enkä koskaan liedusleluista hU,oHmatta onnis-
tunut saamaan varmuutta oliko lämä lotta vaiko kek-
sittyä. Vahtisotilaille se oli suureksi hyödyksi, sillä 
ICaikki mikä vaan syötäväksi kelpasi, pysyi huimassa 
hinnassa, kellot sekä kaikki arvoesineet vaihdettiin 
niin tyystin, että harvalla oli enään kelloa taskussaan. 
Eräänä päivänä tuossa 10 aikaan aamulla, sattui omi-
tuinen tapahtuma joka suuresti järkytti vankien mieliä. 
Ja jonka selville saaminen oli vangeille aivan mahdo-
tonta. Tapahtuma oli seuraava: vangeille jaettiin 
ruoka-annoksia joten kasarmien välinen alue oli aivan 
täynnä miehiä. Äkkiä kuului kymmenkunta laukausta 
konekiväristä. Olin juuri jotakin toimittamassa kasar-
min sisällä, joten en voinut kylIin nopeaan päästä 
tapahtumapaikalle. Tullessani ulos kohtasi minua 
odottamaton näky: kolme miestä virui pahasti haa-
voittuneina kivityksellä ja sanoivat, että neljä oli jo 
korjattu ppis, joten kaikkiaan, jos lieto oli tosi, olisi 
haavoittunut seitsemän, joista kahden sanottiin myö-
hemmin kuolleen. Luin jälkeenpäin -Katja/l1sta "t että 
tapahtuman johdosta oli pidetty tutkinto jossa selvisi, 

• 
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että vankilan johtaja uteliaisuudesta käsitteli kone-
kiväriä ja tuntematta . sen rakennetta, sattui kosketta· 
maan sitä paikkaa koneessa josta sitä lauaistaan. 

Sangen uskottavaa! Mutta eikö sotilaan, jolle ko· 
neenhoito oli uskottu, velvollisuus olisI ollut pitää 
silmällä, että sivulliset eivät pääse ladatun koneen 
luokse, eikä käsittelemään sitä joka niin pienestä kos-
ketuksesta laukeaa. Sitäpaitsi kun se oli tähdätty 
suunnalle, jossa aina on mitä vilkkain liikunta. Ta-
paus oli surkea, mutla pian se vankilaelämässä unoh-
tui,. sillä kurjuus ja epätoivo lamaulti mielen. Ajatus-
koneisto työskenteli kiivaasti multa epäselvästi pysäh-
tyen itsepinlaisesli aina samaan. 

Eräänä päivänä toukokuun puolivälissä sattui mi-
nulle omituinen tapahtuma. Vankilan päälikkö tuli 
luokseni ollessani ulkona, tarkasti minua hetken tiu· 
kasti silmiensä takaa. Luullakseni hän tahtoi päästä 
selvyyteen o linko niitä pääpunikkia vai ei. En tiedä 
minkä vaikutuksen häneen tein, muUa h iukan hymäh-
täen hän pisti paperi lapun käteeni ja sanoi: toimita 
mitä pikemmin! Enempää puhumatta hän hävisi 
tiehensä. lapussa oli kirjoitettu: • - 20 täysin op-
pinutta kirvesmiestä, 15 sekatyömiestä on oltava tun-
nin kuluUua valmiina työhön. - Ilmoitin tästä tove-
reilleni. Halukkaita ilmaantui enemmän kuin o lisi 
tarpeellista ollut. Työhön pyrkijöiden runsaus johtui 
siitä, eUä oli toivossa saada hiukan enemmän ruokaa 
ja enempi vapautta. Tunnin kuluttua saapuikin pää-
likkö, asetti pienen tutkinnon kuluttua va1itsemansa 
riviin. Minulle hän sanoi: sinä olet miesten päälikkö 
ja vastaat että ne- tekevät annetut tehtävät. Samassa 
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saapui rakennusmestari joka maaraSI työt ja ne olivat 
mitä erilaisempia: piikkilanka-aidan laittaminen, pöy-
tien tekoa, laudoittaa akkunoita, tehdä lavitsoita, seka-
työmiehet puhdislustyöhön. Mestari toisli minulle 
saman käskyn kuin vankilan päälikkö. Olin siis 0.5. 
pikkupomo, jota tointa en milloinkaan ollut hoitanut 
ja tällaisissa o losuh"eissa olin mitä kiusallisemmassa 
asemassa. Tästä huomautinkin töitä johtavalle mes-
tarille, joka kumminkaan ei ottanut valitustani kuule· 
viin korviinsa. Huomautin kumminkin meslarille, että 

I en vastaa siitä tekevätkö miehet työtä vai ei, johon 
mestari vastasi, että kyllä hän siitä huolen pitäää 
kunhan minä toimitan miehet erj työmailta ruoka-
aikana yhteen ja pidän kirjanpidon miesten nimistä. 
Suostuin tähän. Minulle annettiin senjälkeen pahvi-
lippu, velvoituksella kantaa se rinnassani näkyvällä 
paikalla, johon oli painettu sanat - Viipurin sotilas 
vankila - tämä lappu oli kerrassaan hyvä, sillä pääsi 
kielletyiUe alueille ja kasarmista toiseen, joka koko-
naan oli kielletty muilta vangei lta. Ensin oli työaika 
noin kuusi tuntinen, mutta ei saatu kuin kaksi kertaa 
päivässä ruokaa vaikka muuten se oli huomattavasti 
parempaa kuin joutilaiden vankien ja leipää oli kum-
mallakin kerralla. Saatiin myös eri asunto, johon 
joutilaat vangit eivät saaneet tulla. Myös lupa, että 
yksi miehistä sai aina olla ~ murjuvahtina . . Tä män 
velvoll isuus o li lämmittää vettä, pitää huone puhtaana 
sekä olla apt'lna minuUa ruokaa hommatessa. Vaikka 
tämän jälkeen piteni työaika, työt alkoi klo 7 3.1=. 
klo 6 i.p, ruokatuntia o li kaksi, joten työaika tuli 
suunnilleen 9 tuntia. Ruokaa ruvettiin saamaan kolme 
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kertaa päivässä ilman leipää. Keilot oli keitetty li-
hasta, etupäässä raavaslihasta, hiu.kan jauhoja seassa, 
toisinaan taas kaalia. Keittiö miehet pelasivat mitä 
törkeintä peliä, ottivat niistä \ihoista ja jauhoista, 
mitkä oli määrätty keittoon pantavaksi suuret määrät, 
viettivät ylellistä elämää. Keilot sensijaan huononivat 
päivä päivältä. Tästä epäkohdasta valitettiin keittiö· 
mestarille, mutta apua siitä ei kumminkaan ollut. 
Vaikka kyllä oltiin onnellisia me työssä käyvät van· 
git joutilaina oleviin verraten, joiden elämä oli hel-
veiilIisiä kilumisla. Meni monIa päivää perälysten, \ 
kun nuo onnettomat eivät saaneet leipää muruakaan, 
ainoastaan silakk~ aamulla ja sjlakkaa ja soppaa jJ. 
laila. Vankien tuskallista nälän tunnetta kuvaa sekin 
seikka, että mädänneel luut ja kaikenlainen roska oli 
tavaraa, joista tuli vankien kesken ankara riita, kuka 
pääsisi osalliseksi tästä inhoittavasta tavarasta. R~uan 
jakaminen se myös oli kerrassaan ylivoimien käypää 
rasitusta, sillä monta tuntia kesti usein tämä jonotus 
ja oli se myös niin huonosti järjestetty, että useat 
jäi kokonaan ilman toisten saadessa useamman kuin 
yhden kerran. On luonnollista, että ' kaikkia näitä 
epäkohtia oli varsin vaikea järjestää tyydyttävällä ta-
valla, jos haluakin o lisi ollut. Eräskin tapaus puhu-
koon puolestaan miten välinpitämättömiä olivat mää-
räävät henkilöt vankiraukkain suhteen. Tapaus oli 
seuraava: eräs vanki oli käynyt jo niin niin heikoksi 
että ei jaksanut tulla ruokajonoon. Toinen vanki, 
joka oli sen murjun isäntä jossa nälänheikontama 
mies oli, meni ruokakomennon järjestysmiehen lUOkse, 
selittäen miten asiat olivat ja pyysi eltä voimattomalle 
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tuotaisi ruokaa. MuUa vastaus oli: ei se tarvitse mi-
tään. Kuolkoon l Ja niin oli kuoleman luomio ju-
listettu. 

Toukokuun puolivälissä alkoi vankien tutkiminen. 
Luulen että tuskin kukaan ei olisi tuntenut pelkoa 
kuin astui riviin tulkinlopaikalle vietäväksi, si llä oli 
epätietoista palaako tällä matkalla enään koskaan, sillä 
jos tiesi itsellään o levan viham iehiä ja vielä sellaisia 
jotka valheella koittavat saada vihamiehelteen pahaa, 
oli tuomio mitä ankarin, se oli kuoleman tuomio, 
sillä vapautta ei tässä kuulusielussa annettu keHenkään 
joka kantoi rehellistä työmiehen nimeä. Vihdoin tuli 
Valtioneuvoslolta päätös jossa kenttätuomian nojalla 
kiellettiin ketään ampumasta. II ja 111 luokka tuo-

o Hin takaisin vanki~aan ja vanki ei tienyt hiluistakaan 
enempi kuulustelusta tullessaan kun sinne mennes· 
säänkään milloinka vapaaksi pääsee tai pääseekö mil· 
loinkaan. Mutta se hyöty' siitä kumminkin oli että 
tiesi väkivaltaisen kuoleman välttäneensä. 

Tuli sitten äkkiä lieto vangeille, että kaikki ne 
jotka eivät o le Viipurin lään istä valmistautukoot mat-
kalle, sillä lisäyksellä, että jokainen viedään kotiseu-
dulleen ja siellä vapaaksi laskeltavaksi. Ilo o li raja· 
ton. Vangit,> jolka joutuivat lähtemään, olivat on· 
nesta suun niltaan. Ei enään tahtonut maistua vanki· 
lan sapuskat. Yhtäkkiä pois muuttui murheen painos· 
tama vanki joukko ilosia rennommaksi ja kuu lui iloi· 
nen nauru, laulukin kajahteli. Pian alkoi virallinen 
matkavalmistus. Kunkin läänin miehet kerääntyivät 
eri ryhmiin, joiden nimi ja kolip'3ikka merkittiin pa· 
perille, ja niin oli 2,000 henkinen joukko valmis 
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matkalle. Kesäkuun 3 päivän aamu puolella marssi 
vankijoukko Viipurin ratapihalla seisovaan junaan, 
joka kohta porhalsi länttä kohden, åsestettujen varo 
tiain saaltamina. 

Odotettiin sitte jännityksellä Kouvolaan saapumista, 
sillä tämän aseman sivuuttaminen antoi varmuuden, 
oliko aikomus todellakin siirtää kukin vanki kotipai-
koilleen, sillä suurin osa vankia huomasi jo Viipu-
rista lähtiessä että asiat eivät ole niin kuin luvattiin, 
sillä eri läänin miehiä sullattiin samaan vaunuun. 
Epäilys osoltautui oikeaksi, . sillä ainoatakaan vankia 
ei päästetty Kouvolaan, joka muuten olisi pitänyt ta-
pahtua, koska Kuopion läänistä oli paljon vankeja. 
Pettymys oli katkera, iloinen keskustelu taukosi äkkiä, 
kuului karkeita sadatuksia. Apri koitiin mihin meitä 
sitten viedään. Vahtisotilailtakaan emme saanet tyy-
dyttävää vaslausla. Pian alkoi levitä huhu, että 
meidät siirretään Saksaan. Päästään hän edes nälkää 
näkemästä raakålaisten kynsistä, Tämä matka oli 
jokaiselle tuskallinen, nälän heikontamia kun jokai-
nen oli ja 50 miestä oli jokaisessa härkävaunussa. 
Ei ollut puhettakaan päästä pitkäkseen ja oli nälkä, 
joka uhkasi te~dä mielipuoleksi. Tiedettiin olevan 
junassa ruokaa vankien varalta. Odotettiin joka ase· 
malla sitä jaettavaksi. Vihdoin saatiin 2 leipiiä Jolta 
vaunua kohden, Nämä kun jaettiin 50 osaan niin voi 
kuvailla kuinka se nälän sammutti. Mutta mikään 
ei auttanut, täytyi tyytyä mitä sai. 

Seuraavana 'eli 4 p:nä kesäkuuta, tuossa puolen 
päivän aikaan oltii n Tammisaaren vankileirillä. Täällä 
o li jo ennestään paljon vankeja eri kulmilta Suomen 
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\ maata. Kotiin pääsy mahdollisuus ainakin toistai· 
seksi häipyi pois mielestä, kun näimme kaksinkertaisen 
korkean piikkilanka-aidan ympärillämme. Aitojen väli-
taipaleella asestetut vahdit lisäsivät varustuksen lujuutta. 
Kuten jo sanoin oltiin matkalla - joka kesti noin 
15 tuntia - luonnottoman vähällä ruualla ja näytti 
siltä, että uudessa olopaikassakaan ei suuresti välitetty 
meidän .tuskallisesta nälästä, vaikka se tuhansista 
suista ilmituotiin. Tämän kirjoittajakin antoi kaksi 
uutta., pailaa ja yhdet alushousut yhdestä siIlinpäästä 
ja heti tämän' laitoksen varliat eli 0.5. E-miehet näyt-
tivät meille raakalaistemppunsa. Tapaus oli seuraava: 
meidät komennettiin kasarmin aluepiiriin kuuluvalle 
aukeamalle, joten itse kasarmirakennukset olivat 010-. 
paikaslamme noin 100 metrin väli matkalla. Nälän 
tuottama tuska oli niin kova, että eräät vangit lähes-
tyivät kasarmia tarkoituksella löytää jotain roskaa 
suuhunsa. Mutta kauhea oli se näytelmä, mitä var-
tijat ijäyttelivät vankeja pois ajaessaan. Vanki sai 
voimakkaan sysäyksen kiväärin perästä selkäänsä, jos 
lyöty yritti paeta välttääkseen toisia lyöntiä, ojensi 
vartia kiväärinsä tähtäys asentoon ja komensi: seis 
tai ammun. Vangin ei auttanut kuin pysähtyä~ Nyt 
satoi lyöntiä niin kauvan kuin vanki raukka tavalli-
sesti. tupertui maahan. Kun vielä nytkin ajattelen 
kaikkea tätä, millä asian tuntemukse]la nämä vartiat 
oli valittu, sillä en luule, että monta on tuhannesta 
sellaista raaka laista, kun etupäässä nämä kaksi, joista 
toinen muuten oli vankien päälikkö. Oli:;i luullut, 
että tämä inhoittava raakalaisesiintyminen olisi lopulta 
kyllästyttänyt heitä, mutta tätä jatkui niin kauvan 
kuin olin sitä näkemässä. 
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Vihdoin komennettiin taas riviin ja sitten marssi· 
maan tulevaan asuntoomme, Multa ei ollut ylelli-
syydellä pilattu ne asunnot Se oli hevostalli ja vettä 
lattialla niin että lainehti. Useat vangeista kun näki-
vät minkälainen asuntomme oli, puhkesivat kyyne-
liin ja eräät aikoivat kääntyä ovelta takakaisin, mJUa 
voimakas lyönti pakoitti vangin astumaan kuramer~n. 
Ei kumminkaan kaikki mahtuneet tähän talliiin, joten 
toisilla oli onni päästä kuiviin kasarmeihin. K:lo 6 Lp. 
alkoi ruokajono kokoontua ja puoli seitsemän alkoi 
jakaminen, joka toimi ihmeteltävän nopeaan. ~ Arvio-
Iaskelman mukaan oli vankien luku tällä hetkellä 5,000. 
Ruoka-annoksensa sai jokainen puolessatoista tunnissa 
ja ,mikä ilo, soppa oli kerrassaan hyvJ.i.ä, valmistettu 
lihasta ja perunajauhoista, litra miestä kohden. Talon 
puolesta oli astiat 'ja sikäli kuin toiset saivat syötyä 
kannettiin ne takaisin uudestaan täytettäväksi. Astiat 
olivat sinkkipellistä. Toisia suuria johon mahtui nel-
jänmiehen annos, loisia taas yhden miehen. Homme 
oli rajaton; paraniko siis ruokakomento entiseen 010-
paikkaamme verraten. Asuqtomme kurjuuskaan ei 
enää tuntunut niin suuresti vaivaavan. 

Seuraavana aamulla tuossa 10 tienoissa saatiin 
kuivia korppuja ja puoli silliä. Tämä annos ei tosin 
ollut suuri, mutta leipäannos puolta suurempi kuin 
Viipurissa. Suuri oli silti Homme. Yhtä suuri oli 
pettymyksemme toisen päivän iltasella. Soppa oli 
keitetty n.s. kivi kalasta, hiukan perunajauhoja suuruk-
sena ja jotain rasvaa joka · teki keiton inholtavaksi. 
Kalat olivat ihan raakoja. Mitä enempi aikaa kului 
sitä huonommaksi ruoka ml!uttui, ollen kesäkuun 
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loppupuolela niin huonoa, että ' vankia kuoli kymme-
niä joka päivä. Vankilan lääkäri selitti kuolleisuuden 
johtuvan suolamyrkytyksestä ja tosi kai se olikin, sillä 
kesäkuun loppu ja heinäkuun alkupäivinä ei saatu 
leipää ensinkään, ainoastaan siili aamulla ja kivikala 
soppa illalla. 

Heti ensimmäisinä päivinä Tammisaareen tulomme 
jälkeen alkoi nimenkirjoitus tutkintoa varten ja kesä-
kuun puolivlilissä alkoi tutkiminen. Se suoritettiin 
yhdessä kasarmialueella olevista rakennuksista, jossa 
ei 6sustanut vankeja. Tutkijoita lienee ollut arvio-
Iaskelman mukaan niiden lukuisimmillaan ollessa 
18 -20 paikoilla. Kuuluslellavien vankien luku nousi 
hiukan toiselle sadalle Häivää kohden. Toisinaan taas 
ei mennyt sataakaau, joten vankien lukuisuuleen näh-
den vankilassaolo uhkasi käydä liian pitkAksi, kun ' 
sitäpaitsi tämän tutkinnon nojalla ei ainoatakaan van· 
kia vapautettu. Minä ainakin tulin siihen tulokseen, 
että tämän tutkinnon tuloksena oli löytää vaaralliset 
henkilöt, kuten agitaattorit, päällikkömiehet y.m.s. 
Kerronpa tässä oman kuulusteluni, joka tapahtu i 29 
p:nä kesäkuuta. 

Ensin o li tavalliset kysymykset: nimi, kotipai kka, 
missä on joutunut vangiksi? Sitten alkoi poliittinen 
kuulustelu. - Tuomari: Oletteko kuulunut työväen· 
liikkeeseen ennen kansalaissotaa ja millä tavoin? -
Minä: O len kuulunut työväenliikkeeseen ammatillisesti 
sekä valtiollisesti. - Tuomari: Mikä asema teillä oli 
kansalaissodassa? - Minä: Soturi. - Tuomari: Tie· 
dän kyllä että kenraalikin on soturi, mutla olitteko 
komppanian päällikkö, rykmentin tai pataljoonan pääl-
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likkö? - Minä: En mikään näistä, olin käskettävä 
enkä käskijä. - Tuomari: Oletteko aina kunnioitta-
neet lakia sekä rauhaa? --:- Minä: Ehdottomasti. -
Tuomari: Valehtelet, sillä raportti joka koskee sinua 
ja joka on tullut eräältä luotettavalta henkilöltä, pu-
huu toista mitä olet minulle sanonut. Raportin si-
sällys on seuraava: Työmies Kaarlo Hyvönen on ol-
lut johdettavanani olevalla lastallstyömaalla työssä. tou-
kokuun I päivästä kesäkuun 4 päivään. Viimeksi 
mainittuna päivänä loppui työt työ!piesten rettelöimi-
sen vuoksi ja on mainittu Hyvänen ollut tämän ret-
telön toimeenpanija, kiihoittanut toisia työläisiä pysy-
mään työstä 'pois. Sanalla sanoen oli hän koko ret· 
telön johtava henkilö, ioka täten todistetaan. Aika. 
ja paikka. Insinööri N. N. - Luettuaan tämän ky. 
syi tuomari: MyönnäUekö toimineenne kuten tässä 
raportissa sanotaan? - Minä: Myönnän. - Tuomari: 
No mitä varten sille väität, että et ole rikkonut lakia 
eikä rauhaa? - Minä: Muistan lukeneeni lakikokoe[· 
masta että kaikilla työaloilla on työntekijällä lakko· 
vapaus taloudellisen toimeentulonsa parantamiseksi. 
Sitäpaitsi jos muistankin väärin tämän lakipykä[än, 
niin onhan inhimillinen oikeus puolellani, sillä ... -
Ulos, . ulos! karjasi, .. tuomari. - S""otilas tarttui käsi· 
puoleeni ja talutti ulos. - Kuten edelläolevasta huo· 
maa, tuli kuu[ustelussa kysymykseen etupäässä kuinka 
on suhtautunut pa.rlamenttaarisiin taistelutapoihin ra· · 
haruhtinaita vastaan, Ei sanaakaan siitä, o.nko rikos· 
lain kanssa ollut tekemisissä, ja kuinka usein ja missä 
muodossa. No n iin. Helppo oli ymmärtää mitä 
tällä tämänkaltaisella kuulusteli.dla tarkoitettiin . 
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. Kun kuulusielusta selvisi, marssitettiin suoraapäätä 
loisen tutkijan eteen, muUa tämä tutkija ei vaivannut 
lurhil1a kysymyksillä, sai yaall nostaa kätensä taivasta 
kohden. Tällöin otti tutkija taskusta visusti kaikki 
mikä oli vähänkin ollamisen arvoista, kuten kellon, 

.rahat, sormukset, ja kelpasipa siistimmäl päällysvaat-
leelkin. 

Tutkitut erotettiin tykkänään kuulustelemattomista, 
vieläpä kiellettiin jyrkästi keskustelemasta tutkimatta-
mien kanssa. Missä tutkimaltoman ja tutkitun koh-
taaminen oli välttämätön, kuten kaivolla, josta Sai 
noulaa vettä ainoastaan määrättynä tunlina vuorokau: 
dessa. Jokaisen, joka ei halunnut janoon kuolla, oli 
siis oltava määrättynä tuntina tappelemassa vesitilkasta, 
ja kuitenkin, "kaikista ponnistuksista huolimatta, jäi 
usea ilman. Muuten enemmän tietoja saaneet vangit 
auliisti jakoivat tietojaan oppimattomille ja oli siitä 
ainakin se hyöty vankien hyväksi, että vangeilla pa· 
kollisten lahjojen ottaminen väheni huomattavasti. 
Vaikeahan oli luopua arvoesineistä, jotka olivat ras· 
kaalla työllä ansaituilla rahoilla ostetut ja toiset taas 
ystäviltä l saatu lahjaksi, joten tavarat usein peittyivät 
johonkin tiettyyn paikkaan, josta ne sopivan hetken 
tullen löytyivät. 

Tutkitut muodostettiin komppanioihin ja ryhmiin. 
Tämän jälkeen näille osastoille asetettiin päälliköt, 
jotka huolehtivat siitä että ruoka-aikoina järjestyttiin 
riveihin. 

Töitä teetettiin myös, mutta korkein määrä mitä 
yhtaikaa sai olla työssä, oli noin 400 miestä. Suu-
rempi 6sa näistä olivat taloushommissa, kuten keit-
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tiässä, vettä kantamassa ja ruoka-annoksia jakamassa. 
Muita töitä oli kaivonkaivaminen, kaikenlaisen tavaran 
kantaminen pysäkiltä sekä haulaussakki. Työssäkävi-
jäillä oli jonkun verran suuremmat ruoka-anllokset. 
Senpä tähden ainakin alkukesästä olisi jokainen mie-
lellään mennyt työhön ja usein aamulla, kun työhön 
laskettiin, muodostui tavaton meteli, joka toisinaan 
tuli varsin veriseksikin, sillä pamput, rautakepil, jos-
kus tikarikin, heiluivat näissä tilaisuuksissa, jollo in 
ihmishaahmossa kuljeksivat pedot eivät säästäneet ke-
tään, kun mielityö - vankien .piekseminen -- oli 
tekeillä. Mutta on sentään mainittava, että vartioiden 
joukossa oli ihmisiäkin, vaikka ne olivat aniharvoja. 
Vähälukuisuutensa tähden he eivät uskaltaneet nousla 
puolustamaan vankeja. koska itse olisivat voineet jou. 
tua terrorin uhriksi. 

Heinäkuun alkupäivinä olivat olot kurjimmillaan, 
c;illä useita päiviä meni että leipää ei saatu lainkaan. 
Ainoastaan siili eli silakka aamulla ja kalliokalasoppa 
illalla. Työssä kävijöille ei tähän aikaan ollut sen 
parempaa tarjota, josta oli seurauksena että työhön 
ei tahtonut mennä kukaan, sillä kukapa olisi jaksa. 
lIutkaan tällaisella sapuskalla tehdä työtä. Multa si itä 
huolimatta oli sinne jonkun vuorostaan mentävä, sillä 
vartiat eivät katsoneet sitä, jaksaako mies edes kä· 
vellä tai ei. Ne jotka olivat niin heikkoja etteivät 
jaksaneet paikaltaan liikkua, saivat aamusin kokea 
kauhun tunteita, sillä 7 aikaan aamulla tulivat vartiat 
sisään pyssyjen ja keppien kanssa. Varjele taivas, 
ken ei silloin hypännyt makuupaikaltaan. Ne jotka 
jaksoivat liikkua, läksivät karkuun ennen vartiain tuloa, 
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mutta satoja oli niitäkin jotka eivät jaksaneet liikkua 
etemmäksi kuin kasarmin sisäpuolella. Kun vartia 
tuli salloi hän ivallisesti tai oikeammin huusi: ~ Ylös 
ja ulos_. Kun sairaat eivät jaksaneet tolella tätä käs-
kyä, pamahti heti laukauksia. Tämäkään keino ei 
vahvistanut sairaita että he olisivat saaneet liikunta-
kykynsä. Sitten kulki vartia jokaisen sairaan luona, 
tyrkkien ja kepillaän huitoen ja kun hän vihdoin 
näki kykenemältömyytensä tehdä ihn:teitä (tehdä sai· 

• raat tervt'iksi), kasvoi hänen raivonsa kaksinkerlaiseksi, 
Tämän saivat tuntea ne jotka vielä jaksoivat olla pys-
tyssä. Ne olivat tapansa mukaan jo aikaisin lähte-
neet kasarmista, osaksi välttääkseen työhön lähtemistä, 
osaksi nauttimaan raittiista aamuiImasia. Usea ehti 
virittää nuotion, ja jos vettä oli saatavana alkoivat he 
keittämään puolukanvarsijuomaa. Mutta siihen paik-
kaan oli heitettävl kaikki, jos sattui vartia kohdalle, 
sillä mitkään selitykset eivät auttaneet. "Jos mieli ~i
Iytlää henkensä oli astut1ava riviin ja johonkin työ-
hommiin. 

Kuten jo olen sanonut oli heinäkuun alussa, 
oikeammin sanottuna nälästä kuihtuneita ihmisolen-
noita tuhansia ja mikään kynä ei voi kuvata sitä kur-
juutta mikä tästä seurasi. En luule että keskiaikana-
kaan, jolloin n.s. kristityt levittivät uskoaan tulella ja 
miekalla oli niin raakaa ihmiskohtelua, niin suurta 
välinpitämättömyyttä tuhansien ihmishenkien suhteen. 
Tuhansia elämän ja kuoleman kanssa kamppailevia 
virui puisilla lavitsoilla kylmällä sementtilattiaIla, iI· 
man että vankilan viranomaiset sanottavasti koettivat 
lieventää näiden onneftomien tilaa. Ainoa mitä van-
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kitan viranomaisten puolella tehtiin, oli että koettivat 
saada järjestetyn sairaanhoito-osaston vankien keskuu-
desta, multa ainoa mitä nämä punaiset sanitää(it voi· 
vat tehdä, oli se, että kantoivat ruoka-annokset sai-
raille ja ruumiit ulos. Mitään muuta ei heiltä olisi 
voinut vaatiakaan, sillä mahdoton on tehdä ihmeitä 
kun ei ole välikappaleita. Niinpä meiltäkin puuttui _ 
kaikki mitä sairashoidossa tarvitsee. Sairaaloita oli 
kyllä jo heinäkuun alkupäivinä kaksikin, multa n iihin 
ei mahlunut kuin mitättömän pieni prosentti. Sai-
raitta puuttui sänkyvaatteita ja mikä vielä pahempi, 
ei ollut sairaille antaa puhtaita alusvaatteita, joka olisi 
ollut välttämätöntä, sitlä vangeilla oli usein vaatteet 

' kuukausia yhtämittaa päällä ilman tarpeellista puhdis-
tllsta, joten täit sekä lika, jotka ovat sairaan pahim-
mat yihollisel, saivat seurata sairasta ilman että sitä 
kukaan voi auttaa . 

. Lääkäri kyllä oli, multa parhaalla tahdollakaan ei 
kukaan lääkäri voi nälkäsairaita auttaa jos hänellä ei 
ole tarpeellista lääkettä, se on riittävää ravintoa ja sao 
non, että vanki lassa toiminut lääkäri teki voitavansa 
sairaiden hyväkSi, sillä suurista vaikeuksista huoli· 
matta sai hän muutaman viikon toiminnan jälkeen 
melkoisia parannuksia aikaan. Tässä työssä oli apuna 
eräät sairaanhoitajattaret, joista muutamat lempeällä, 
sekä omaa vaivaansa halveksivalla käytöksellä ilahut-
tivat sairaiaen vankien tuskallista elämää ja voi sanoa 
että heinäkuun puolivälissä ol i sairaanhoito jotakuin-
kin tyydyttävällä kannalla, joskaan sitä ei voi verrata 
tavalliseen sairaalaan. Joskin puultuvaisuulta il,meni, 

I niin kumminkin puhtaus oli tyydyttävällä kannalla. 
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Ruokajärjestys sairailla oli huomattavasti parempi kuin 
sairaalan ulkopuolella olevilla, sillä sairaiden ruoka 
keitettiin eri keittiössä ja keilot oli aamulla velliä tai 
puuroa, valmistettu milloin ruisjauhoista, joskus kauta-
jauhoista, joka kylläkin oli sopimatonta puuroa ravin-
noksi, si llä' kauroja ei seulottu, joten pitkät kaunat 
olivat vaarallisia heikoille suolislolle. Tunnustusta 
ansaitsee myös vankilassa toimiva välskäri, joka kyllä 
itsekkin oli vanki. Tarmokkaan ja tunnollisen työn 
kautta sai hän vankitovetiensa iakamattoman suosion 
osakseen. Kaikki, mitä pitkin kesää tu li parannuksia 
sairashoidon suhteen, oli vankilassa toimivien lääkä-
rin, välskärin ja sairaan hoitajittarien ansio, näiden ni-
m,et kyllä mieli hyvällä julkaisisin tässä, multa kun 
olen sivuuttanut kaikkien tapahtumien tekijöiden ni-
met niin en poi kkea siltä suunnalta, joskin tapahtu-
mat tuntuu, kun nimiä ei julkaista, ylimalkaisilta. 
Voin kumminkin lohduttaa lukijoita sillä ilahduttavalla 
tiedolla, että Suomen kansalaissota on siksi laajakan-
loinen maailman tapahtumien joukossa, että kauvan 
ei pysy salassa henkilöt, joko ne ovat tehneet itsensä 
kuuluksi tavalla tai toisella. Jokapäiväisistä tapahtu-
mista nykypäiviuä huomaa, että kaikki mikä koskee 
tositapahtumia, jos tapahtuma on sattunut valkoisten 
ansiolle ja on ruminla laatua, painetaan ne salaisuu-
teen tavallisin voimakeinon, siis odotetaan valoisem-
pia aikoja. Kyllä kaikki konnantyöntekijät vielä mu-
sertuu mustien töittensä alle. 

Olen jo maininnut, että kesä- ja heinäkuun vä-
linen aika oli niin niukka ravin non saannista, että 
sillä ei luulisi kenenkään elävän monta viikkoa ja 
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. monia kymmeniä sortuikin päivässä ravinnon keh-
nouden vuoksi. Tämä alkoi hirvittää kai vankilan 
johtajiakfn. Tässä eräänä päivänä ilmaantui ilmoi-
tuksia, joissa kehoitettiin vankien hommaamaan ruoka· 
tavaraa omaislensa kautta. Tämä tapahtui heinäkuun 
5 p:nä. Aikaisemmin oli kaikki ruokatavara kiellettyä 
tavaraa, ainoastaan pitovaatteita sai lähettää. Nyt sen 
sijaan oli ' kaikki luvallista, paitsi kahvi, sokeri, tu-
pakka, joita ei saanut lähettää. Lopussa oli ilmoi-
tuksessa kumminkin huomautus, että kaukana olevilta 
sukulai"ilta oli ehkä hyödytön tilata mitään, koska ne 
muka ei kerkiäisi saapua · määrättyyn aikaan. En ym-
märrä missä tarkoituksessa mainittu huomautus oli, 
mutta ennenkuin ainoatakaan vankia laskettiin vanki· 
lan ,ulkopuolelle olisi lähetykset kerinneet saapua vaikka 
Amenkasta. Liekö sitten herroIle tullut laskuvirhe 
vankien vapauttamisen ajasta, vlJ,i oliko tämä yksi 
monista tempuista, joilla herrat koettivat vankien elä-
män tehdä -mahdollisimman raskaaksi. Oli miten oli, 
mutta katkera oli pettymys myöhemmin, sillä jokainen 
odotti viikon eli kahden kuluttua pääsevänsä vapaaksi. 
Tunteet kävivät niin herkiksi tuskallisen jännityksen 
vuoksi, että herrojen puolelta tehdyt pienimmätkin 
viittaukset vapaaksi laskemisesta otettiin riemulla vas-
taan ja ilman epäilystä uutisen todenperäisyydestä. 
Kumminkin kävi niin, että vaikka sanat oli kirjoitettu 
paperille ja näyttivät sangen uskottaviIta, jäivät vain 
lupauksiin. Tämä väärä ilmoitus ,maksoi kymmenien 
ehkä satojen ihmisl\enkien hukan, sillä monihan ei 
tahtonut "vaivata köyhyydessä olevia omaisiaan ja tut-
taviaan, syystä, että oli toivoa piankin päästä vapaaksi. 
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Olisi ehkä vähistäkin varoista lähetetty ruokatavara 
joutunut ties kenen nautiltavaksi. · Mutta ne olivat 
onnellisia, jotka saivat ulkoapäin ruuan apua, tiesivät 
välttyneensä nälkä kuolemasta. Se on kuitenkin vanna, 
että jos herrat olisivat heli kuin vankia sulkivat kidu-
tuslaitoksiinsa antaneet vankilan ulkopuolella o leville 
vapauden huolehtia rakkaista omaisistaan, niin tuskin 
nälkäkuolemia olisi montakaan sattunut, mutta ·heidän 
raaka kostonhimonsa ei tullut tyydy'~tyksi sillä, että 
pitkälti toistakymmentätuhatta teloitettiin syistä, joiden 
todistaminen suurimmaksi osaksi riippuu yksilöiden 
persoonallisesta vihasta. Kymmeniä tuhansia virui 
monissa kidutuslailoksissa - laitoksissa, joiden asuk-
kaitten kurja kituminen saaltoi eräiden yläluokkaan 
kuuluvien rehellisien henkilöiden paljastamaan vanki· 
loiden kauhua. Siitä oli seurauksena, että tämä vai· 
lassaolijoiden menettely sai eri maiden sivistyneitten 
ansaitun halveksumisen, mutta siitä huolimatta kituu 
vielä tuhansia miehiä ja naisiakin näissä vankiloissa ja 
vieslit kertovat, että o lot ovat yhtä kurjat kuin ennenkin. 

Kaiken tämän kurjuuden aiheuttajat eli toisin sa· 
noen kurjuuden toimeen panijat hommasiva! kaiken 
lisäksi vangeille sielun ruokaakin joka. mielestäni oli 
veristä ivaa näissä o loissa. ja jos nämä hengen 
apostoli! olisivat tyytyneet selittämään raamatun oppia 
olisi sitä vielä jonakin teatteri esityksenä pitänyt, mutta 
puheet höysti pappi tavallisesti jotakuinkin seuraavaan 
tapaan. 

Tiedän kyllä että kärsimyksen ne ovat suuret, multa 
jumala tietää että ne eivät ole niin suuret kuin rikok· 
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, 
sen ne ansaitsee. Sitlen· seurasi joku juttu yksityis!a-
pahlumista, joka usein oli silkkaa "aihetta. Eräskin 
tapaus tulkoon mainituksi, joka todistaa väitteeni 10-
denperäisyyttä; pappi kertoo miten eräässä kylässä, 
Porin maaseurakunnassa tuli useita henkilöitä mur-
hattua mitä raaimmalla tavalla. Eräs van ki joukosta 
keskeyttää papin, sanomalla: älä valehtele! ja lisäsi 
että minä olen asunut sanotussa kylässä koko kapi-
nan ajan ja ti~dän kaikki mitä siellä tapahtui, eikä 
siellä tietääkseni kissaakaan tällä ajalla murhattu. 
Pappi hämmästyi suuresti ja selitti, että joku oli tätä 
hänelle kertonut, joten hän ei tiedä onko tapahtuma 
lolta vai ei. Vanki rauhallisesti sylkäsi pitkän syleo, 
halveksivasti käveli pois mokomaa pötyä kuunlemasla. 
Tavallisesti nämä kokouk~1 oli vankien laidun-maalla, 
vaikka lampaat usein eivät oikein tahtoneet täällä va-
paudessa, joskin rajoitelussa, pysyä paimenen äänen 
kuuluvilla, josta seurauksena oli ankarat nuhdesaar-
nat paimenelta. Vihdoin hän keksi paremman keinon: 
alkoi pitää esitelmiä venäläisten laittamassa, mutta 
jälkeenjättämässä. kirkossa. Ne harvat jotka uteliaisuu-
dessa menivät kuulemaan saarnaa, eivät säädyllisyyden 
vuoksi kehdanneet kesken poistua, joten pappi sai 
syylä iloita harlaasta kuuliakunnastaan, 

Oli tällä papilla hyvätkin puolensa, sillä hänen 
hommastaan perustettiin lauluseura jossa sai tilaisuu-
den kehittää laulunääntään, joskin laulut pysyivät ah-
dasmielisyyden rajoissa, mutta oppia sai kumminkin, 
joten luulen, että en paljon mene harhaan jos sanon 
itseni sekä kaikkien vankitoverien kiitoksen lauluseu-
ran toimeen-panijalle. 
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Kesäkuun loppu päivinä vihdoin alkoi lopullinen 
kuulustelu. joka oli ratkaisevaa laatua, joskin tämän 
tuomioiSlUimen päätöksestä oli lupa valittaa ylioikeu-
teen ja luulen että tuskin maailmassa milloinkaan on 
niin riittämättömien todisluksiell puitteissa tuomittu 
kymmeniä tuhansia ihmisiä mitä ankarimpiin rangais-
tuksiin. Moni ehkä sanoo, että siinä on kyllin to-
distuksia kuin tietää että on ollul rintamalla, mutta 
minä vastaan tähän, että ainakin puolet näistä jotka 
ovat jo tuomittu eri pitkiksi ajoiksi kuritushuoneeseen 
ovat tahtomatlaa!J jouluneet kantamaan murha·aseita 
sillä jokainen ·tietää että kaikki met5ätyöt sekä teolli-
suus laitokset ' seisoivat, joten, jos~ ei olisi ryhtynyt 
punakaartin palvelukseen olisi epäilemättä perinyt 
nälkä-kuolema. Mutta jos joku kurjuudesta tietämätön 
vielä sanoisi että se on raukkamaisuutta vetoa tällaista 
puolus1uksekseen, jatkan minä, että olen omin silmin 
nähnyt, että elämä kun on kysymyksessä tekee sel-
laista jota ei muuten tekisi, sillä tuskin nekään ras-
vottuneet herrat sekä päällepäätteeksi upporikkaat, 
olisi kapinatalvena paljaasta myötätunnosta lähteneet 
lakaisemaan kasarmin likaisia pihamaita, lumen lapioi· 
miseen y. m. vähemmän miellyttävään työhön, jos ei 
olisi ollut pelkoa tulla ammutuksi. Viipurin herras-
väkeä käsken todistamaan enkö ,puhu totta. Siis 
nämäkin auttoivat tavallaan kapinallisia, mutta en 
luule että näistä on a inoatakaan tuomittu päivääkään 
kärsimään, päinvastoin näitä on ylistetty marttyyreinä 
joiden kärsimän vääryyden vuoksi on tullut useita 
ihmisiä te loitettua. Tulisi sentään liian pitkäksi ar-
vostella näitä kaikkia, joten jätän parempien kynämies-

, 
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ten tehtäväksi tämän asian. Kun sitten alkoi nimen 
huuto, lopullista tutkintoa varten, sykähli monen ' rinta 
ilosta, sillä täysin syyttömiä kuin' tiesivät olevansa, oli 
varma toivo että mikään laki ei tuomitse syyttömiä, 
vaan vihdoin koittaa ihana vapauden hetki. Mutta 
tuhannet pettyivät katkerasti, sillä monen poroporvarin 
etu vaali, että se ja se hänen kotipaikallaan asuva I 

työmies on viisaampaa pitää kytkettynä, sillä tämä 
hävytön on ehkä liian äänekkäästi vaatinut parannuksia 
oloihinsa ehkä on käyttänyt äärimmäisessä tapauksessa 
jyrkempää" toimintaa, tekemällä lakon ja jossa päälle-
päätteekSi on ollut johtavana sieluna. Nämä kaikki tuli 
esille valtiorikosoikeudessa, sen tulin minä kokemaan 
sekä sadat kohtaloloverini. Tuomioistuin paikka oli 
Tammisaaren kaupungissa, joten vankila, joka oli 3 
kilometrin matkalla kaupungista, oli vangeille vallan 
tuskalliseksi kulkea tätä matkaa sillä monikaan ei ollut 
enään niin voimissaan että ilman erityisittä ponnistuk. 
silta olisi tehnyt lämän malkan joka muuten olisi 
ollut kerrassaan suuri ilo päästä vankilan ulkopuolelle 
jaloittelemaan. Ensimäinen joukko joka joutui tut-
kittavaksi, oli t 18 miehen suuruinen ja jännityksellä 
odoteltiin näiden paluuta ja oltiin jo varmoja että 
montakaan miestä ei tule tuomittua ehdottomaan ran-
gaistukseen. Multa kuinka petyimmekään, ainoastaan 
22 joukosta laskettiin tutkimatJomien joukkoon ja 
jotka oli niin onnellisia että seuraavana päivänä sai· 
vat jättää kidutus kammionsa, 96 miestä teljettiin pie. 
niin huoneisiin eikä heidän sallittu tämän jälkeen olla 
ensinkään yhteydessä lutkimaltomlen kanssa ja jos 
heidän elämänsä oli jo siitä päivästä asti ollut tus-
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kallista kuin vangitseminen tapahtui, muuttui se nyt 
sellaiseksi jota mikään kynäilijä ei pysty kuvamaan, 
sillä ulkona oleminen kiellettiin kokonaan, ainoastaan 
minkä he saivat kopistaan poistua oli käyrnälässä käy-
minen. Asestettu valiia seisoi ovella. Ruoka heille 
kannettiin koppiin kaksi kertaa päivässä ja oli se sama 
annos kuin sellaisten jotka eivä! vielä olleet saaneet 
tuomiota. Kuinka hirvittävästi tutkittujen rääkkääminen 
vaikutti vankeihin jotka eivät vielä olleet saaneet tuo-
miota, osottaa sekin että kuin nimen huuto tapahtui tul· 
kintoa varten ei usea ilmoittanut itseään, sillä jos ei 
o llut hääviä sekään, että on epätietoinen minkä luomion 
saa, oli se tuhatta kertaa kalkerampi tulla teljetlyä 
kiduluslaitokseen joka oli vielä entistäkin kurjempi. 

Vankien pu htaudesta ei vankilanviranomaisten puo-
lelta suurestikaan välitetty. Koko sillä ajalla kun 
olin sitä näkemässä oli koko tämä vankijoukko har-
voja poikkeuksia lukuunottamatta villien metsäihmis-
ten näköisiä. Siksipä, kun tuli vankia laskea vapau· 
teen, alkoi kai vankilanviranomaisia peloitfaa minkä 
vaikutuksen nämä likaiset olennot tekevät ihmisten 
ilmoille päästyä, jonka vuoksi kai oli laitettu jon-
kunlainen ~ulaitos näille, että paksumpi lika hä-
viäisi eikä mahdollisesti tulisi ilmi miten vånkia on 
vankilassa kohdeltu. Mutta jumalaparatkoon joka jou-
tui tämän pesulaitoksen kautta käymään vapauteen. 
Ei sinne ainakaan toista kertaa mieli tee sillä kuin 
minäkin toverieni kanssa sain maistaa tästä erojais-
juhlasta olin minä sekä toverini nääntyä, kylmän kou 
ristel1es~ JfJihaa ruumistamme. 
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Tätä jota minä nimitän pesulaitokseksi, \ nimitti 
vartijakunta saunaksi, mutla ei mitään löylyä täällä 
ollut, sen vähemmin vihtoja käyteltii~ Ainoa mikä 
muistutti saunaa oli haalea vesi jolla sai peseytyä, 
multa huoneet joita oli pesuhuone sekä pukuhuone 
olivat niin kylmiä kuin olisi vartavasten jäähdy· 
tyslaitos hommattu ~ttä ei ainoa rasvannokare sulaisi 
vankien kielestä, sillä muussa paikassa ei ollut enää 
muuta kuin luu ja nahka. Muuri eli kiuas kyllä o li, 
mutta tämä ei ollut kuin täitten l!olltamista varfen 
mutta kuin otimme vaaUeemme tästä kuumuudesta pois 
olivat täit sanomattoman iloisia, heidän Jiikkeistään 
päättäen. Ja niitä kuin oli ehkä tuhansia jokaisessa, 
näin ollen nämä uskolliset vankien toverit saivat ilon 
aihetta piikäsiä ajasta, sillä nälkä heilläkin kait oli 
syystä ~Itä täillä luullakseni on huonot raateluham-
paal kalvaakseen luila ja liha, suurilukuisen kuluttaja-
joukon vuoksi oli tyystin loppunut, näin ollen nämä 
veitikat luikkivat kultaiseen vapauteen vaikka heille 
oli julistettu kuoleman tuomio. 

_ Tuli sitten vihdoin päivä, että minunkin nimeni 
mainittiin niitten joukossa, joiden seuraavana päivänä 
oli mentävä tuomiotaan kuulemaan. Olin jo niin 
heikko, että en kyennyt- kasarmista liikkumaan, mutta I 
kun sain tietää, että vihdoin pääsen kuolettavasta tie-
tämättömyydestä, olkoonpa se r:ttkaisu sitte minkä-
lainen hyvänsä, antoi se minulle voimia sen verran, 
että laahustin omin voimin tämän 3 kilometrin taipa-
leen. Luulin joka hetki vaipuvani kuolleena maahan, 
mutta ponnistin kaikki voimani. Tämä ponnistus 

• 
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sai minut sellaiseen tilaan, että en tutkintopaikalla 
jaksanut käsittää mitä minulta kysyttiin ja mitä sitten 
vastasin. Sen kyllä muistan, että itkin kyynelten 
vuotaessa virtanaan poskilleni, mutla en vieläkään tiedä 
minkävuoksi itkin. Olin siis kuin pieni lapsi joka 
itkee, ilman että jaksaa käsittää mikä on siihen syynä. 
Hämärä ajatus ja tietoisuus siitä, että pian saan jät· 
tää vankilan, joskin en täysin vapaana antoi yliluon-
nollisen lannon kestämään nämä viime hetket ja mikä 
vielä parempi kun sain tulkintopaikalta tulilla mllS· 
tikkasoppaa. Eräs vankitoverini oli saanut paketin 
sukulaisiltaan ja vaikka tätä perin harvinaista herkkua 
näissä oloissa oli hänellä.kin niukalti, säili hän minua, 
että antoi vähästäkin sitäkin suuremmalla syyllä kun 
minun oli mahdoton nauttia vankilan olklleipää ja 
raakaa juurisoppaa, jotka luovutin toverilleni mustikka-
sopan vastineeksi. O lenpa melkein varma, että. jos 
en olisi saanut tätä luonnon antimista laitettua nes-
tettä jossa vielä päälle päätteeksi oli selviä ruisjauhoja 
seassa, niin epäilemättä en olisi enää elävien joukossa. 
Seuraavana päivänä meidän oli määrä päästä lähte-
mään kukin kotipaikalleen, joten yömme saimme viet-
tää vielä entisessä kortteerissa. Minä olin tilaisuu· 
dessa näkemään ennenkuin jätin vankilan, näyn jota 
en voi milloinkaan unhoittaa, joka kyllä ei ollut har-
vinaista näissä oloissa. 

Meillä oli kolmen toverin kanssa laitettu laudoista 
sija, jossa vietimme yömme. Kaksi näistä tove· 
reistani, oli myös heikonlunut niin, että eivät sinä 
päivänä kun minä olin tuomiolla, jaksaneet mennä 
ruokaj0110on . . Mutta kun heidän ei suuren sairastul-
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van vuoksi onnistunut vielä päästä lääkäriin, joten 
olisivat saaneet sairaslapun. Tällä olisi ollut se paino 
että ruoka olisi ollut kannettava sinne, rnissä sairas 
asui. Näin ollen asiat olivat siten, että nämä kaksi 
toveriani jäi kokonaan sinä päivänä ilman ravintoa, 
sillä mitkään rukoukset eivät näkyneet auttavan. Kun 
ei ollul tätä kaikkivoipaa lääkärin lappua ei vankia 
uskottu eli ei tahdottu uskoa, että hän oli kykene· 
mätön liikkumaan. Kuinka hartaasti nämä miehet 
pyysivälkään sanitäärien luomaan itselleen ruokaa, 
multa nämä selittivät että ovat voimattomia kun heille ' 
ei ole anne,Uu määräystä, vaikka sen tiesin, että he 
valehtelivat, sillä jos olisi pistäytynyt silloinkin salli· 
täärien huoneeseen olisi siellä ollut ruokaa yllin kyllin 
ja mikä viel)i kamalampaa, sai mille määrätystä osasta 
varastettua, joten kaikki sairaat jäivät vähemmälle kuin 
mitä määrä oli, ainoastaan sen vuoksi että kaikki in-
himillinen tunne oli poistunut sanitääreistä. Oli mi-
ten oli, multa nämä vierusloverini jäivät ilman sinä 
päivänä ja tuloksella kuten arvaa. Aamulla kun herä-
sin horrostilastaui 'oli kaksi elotonta ruumista vieres-
säni. Nämä loverini olivat kirjoittaneet kirjeen omai-
silleen edellisenä iltana ja kun minun matkani tuli 
kulkemaan aseman kautta, jossa heidän kotinsa oli 
lupasin toimittaa kirjeet perille, kun muuten kirjeiden 
kulku oli epävarmaa. Teinkin sen, mutta molempiin 
kuoriin piirsin ristin. Tiesin, että luotan tällä menet-
telylläni sanomattoman surun heidän kotiinsa. Mutta 
toisin ajateltuani päätin, että kun perheen isät eivät 
enää voi antaa tietoa olostaan, olisi koto'na olevien 
tietämättömyys ollul tuskallisempaa kuin kylmä toluus, 
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vaikka · sen tietää äkkiarvaamattakin. Tunsin seisoes-
sani toverieni elottomien ruumiiden ääressä, ikäänkuin 
nuo ~kuukausien kärsimysten vääristämä kasvot, avo-
naiset lasimaiset silmät olisivat yaalineet, että tuleva 
elämäni on omislettava laislelulle ihmisyyden ja oi-
keuden puolesta ja ne jotka kaiken tämän pöyrislyl-
tävän murhenäytelmän ovat toimeenpanneel muserlui-
sivai häpeällislen töittensä painojen alle. Tunsin että 
joku sisäinen voima pakoitti minut vannomaan äänet-
tämän valan, joka velvoittaa minua määrättyyn elä-
män tehtävään. 

Oli siis päivä, jona meidän tuli lupauksen mu-
kaan päästä pois, mutta niin ei kumminkaan käynyt 
minulle tuntemattomista syistä. Meitä tässä lähetyk-
sessä oli 26, Illutta ainoastaan ne pääsivät lähtemään 
joiden kotil?aikka oli Uudenmaan läänissä. Saimme 
siis vielä viettää yhden yön vanki lassa, joskin saimme 
olla eristettynä entisistä tovereista, jotka vielä tulivat 
jäämään vankilan asukkaaksi. Vihdoin elokuun 3 p:nä 
tuli käsky riviin ja marssimaan asemalle. Mutta vaikka 
ponnistin kaikki voimani en pysynyt jaloillani. Meitä. 
oli niin voimattomia 6. Saimme sentään hevoskyydin 
asemalle, jossa saimme astua härkävaunuun ja vihdoin 
saimme jättää tämän niin muistorikkaan paikan. ....... 

Olin siis kolmekuukautisen vankeuteni jälkeen 
puoleksi vapaa, mutta tuntui ikäänkuin vuosia olisi 
kulu nut, aivan kuin olisin kokonaisen elämän jakson 
el~nyt jossain tuntemattomassa maapallon osassa, josta 
äkkinäisellä sysäyksellä vihdoin ,heitetään siihen maa-
han, jota sanolI syntymämaakseni, jossa olen kauneim-
mat lapsuusunelmani unelmoinut, jossa rakkaaksi käy-
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neet sukulaiseni ja tuttavani aina hellästi ottivat osaa 
ilooni sekä suruuni. Minä jännitän muistoani : ah, 
onko se jQku kan"lala uni, josta vihdoinkin ' olen he-
räämäisilläni. Katsahdin repaleisiin vaaUeisiini. Kuinka 
hirvittävä todellisuus olikaan edessäni. Tiesin että lä-
heiset sukulaiseni oli riistetty. Se pieni kotini, jossa 
viime vuotena olin ~Ullut, oli rauniona. Sen vähän 
minkä muisti n, oli tuli hävittänyt. Kelloni ja pienet 
rahasäästöni, jotka hävitykseltä olin saanut säilymään, 
paremmat vaatteeni, kaikki nämä olin tyystill hävittä-
nyt vankeudessa o llessani, vai htamalla muutamaan lei-
vänpalaan jonkun vahtisotilaan kanssa, siten koettaen 
säilyttää henken i. Mutta mikä nyt turvaksi tulee. 
Olen menossa kolipaikalleni, jossa ei o le ainoatakaan 
sellaisia tuttavaa joka kykenisi minua auttamaan. Työ-
kykyni on mennyt moneksi kuukaudeksi, ehkä en 
pysty enää koskaan työhön, jolla voisiin toi meentu-
lon i hankkia. Parempiosaiset katsovat karsaasti puo-
leeni. He voisivat auttaa, mutta olenhan , kapinalli-
nen roisto _ heidän mielestään, joka ei kaipaa sääliä. 

ämä ajatukset myllersivät aivoissan i hurjassa seka-
melskassa. Vihdoi n herätti minut junailijan virallinen 
ääni, joka ilmoitti oltavan Riihimäellä. Nyt saimme 
muuttaa junaa, ne nimittäin, jotka aikoivat Pohjois-
Suomeen. O lin vankijoukossa ainoa pohjoiseen mat-
kustava. Minut saatettiin vaunuun muiden matkus-
tajain joukkoon. Sydämmeni sykähteli levottomasti 
kun pelkäsin saavani parempiosaisilta herjaussanoja 
osakseni. Tiesi n etlä en voisi kestää pienintäkään 
mielenliikutusta. Hermoni oli tullut äärimmäisen her-
käksi. Vaunussa olijat tekivät omituisen vaikutuksen 
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puhtaiden kasvojensa ja si istien pukimiensa" vuoksi, 
sillä o linhan tottunut näkemään, vaikkakin vaan ly-
hyen aikaa, kurji mpaa ih miseJämää, ja se vaikutti 
magneetin tavoi n, karkoittamalla muistostani vapaan 
ihmisen elämän tavat. Eräs vaimo oli paraillaan syöl-
tämässä pienokaistaan kun astuin vaunuun. Tuskin 
kerkesin istahtaa kUIl hän ojensi maitopuIJon minulle 
käskien nauttimaan sen sisällön, En odottanut kahta 
käskyä, vaan tyhjensin pullon. Se oli hetki, jota en 
saata pian unhaittaa, vaikka, uskon monen pitävän 
tätä tuskin kertomisen arvoisena. Huomasi n Iästä 
vaimosta, jonka arvelin kuuluvan keskilalonpoikais-
säälyyn, että hänen rinnassaan paloi todellinen ihmis· 
sydän. Hänen salloistaan huomasin että hänen enti-
nen elämänsä oli ollut palvel usta, rajatonta luotta· 
musta kauniisiin sanoihin, luottamusta petolJisiirf"ih. 
misiin, joiden o li onnistunut salata näihin asti kiiltä· 
vän kuorensa alle todellisen raateluluonteensa. 

Matkani sujui vastoin odotustani hyvin. Kaikki 
joiden kanssa jouduin matkalla tekemisii n, kohtelivat 
minua hellyydellä. Eväsreppuuni karttui matkan varo 
rella kaikenlaista ruokatavaraa, jopa herkkujakin. Ra· 
haa jota vankilasta lähteissä ei ollut penniäkään, kart· 
tui matkalla toistasataa markkaa. 

Hiukan levottomalla mielellä astuin junasta Putti· 
joen asemalla, sillä o linhan ainoastaan pienen ajan 
ollul tällä seudulla, joten tuttavapiirikin oli hyvin 
pieni. Kaksi viime vuotta olin ollut poissa, joten 
tuskin enää ulkomuotoani, vankeudessa kun olin suu· 
resti muuttunut, kukaan tunsi, ja . niin kävikin. Ku· 
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kaan ei tahtonut uskoa samaksi mieheksi, kun ilmo-
Iin nimeni. Mutta sentään sain, harvoja poikkeuksia 
lukuunottamatta, hyvän kohtelun patempiosaistenkin 
puolelta, joka seikka oli minulle suuresta arvosta, 
sillä olin niin heikko etten kunnolla voinut ominvoi-
min liikkua. 

Tapasin myös erään henkilön jota en koskaan 
ennen ollut nähnyt ja tämä henkilö kuului niihin, 
joille kansalaissota oli . raskaimman taakan antanut, 
riistämällä ainaiseksi rakkaan elärnänkumppanin. NYt 
tulin näkemään mitä todellinen ihmisrakkaus voi Shada 
aikaan. Hänen hellä uhrauluva hoitonsa virkisti mi. 
nut nopeammin kuin luuJinkaan, ' vaikka entisenlai· 
sekseni ei minua minkäänlaisei ihmiskädet voi tehdä, 
mutta hänen tekemäänsä hyvyyttä en voi milloinkaan 
unhoittaa. 
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