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Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi ed.
Hänninen, Nurmela, Pehkonen, Salin, Salo ja
Waljakka.

Ilmoitusasia.t:
'foimitus- ja tarkastusyaliokuntain varajäsenten
luku.

P u h e m i c s: Puhemiesneuvoston tulee ehdottaa eduskunnan päätettäväksi, montako varajäS'entä on valittava toimitus- .ia tarkastusvaliokuntaan. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että kilmpaankin valiokuntaan valitaan 18 .iUsentä.
Ehdotu& hyväksytään.

Päiväjärjestyksessä oleva asia:
Hallituskysymys.

Puh e mies: Viime täysi-istunnossa edut"kunta päätti 1mnna pöydälle tähän istuntoon
asian, joka koskee toimenpiteisiin ryhtymistä uuden hallituksen aikllansaamiseksi. Käsittelyn
alaisena on, kuten muistetaan, kaksi ehdotus.ta, nimittäin ed. Mäen y. m. ehdotu& ja ed. Antilan
y. m. ehdotus, jotka ovat julkiluetut ja edustajille
painettuina jaetut.
Keskustelu:

Ed. T.o koi: Luulen, että· on erittäin tarpeellista vaihtaa vielä hiukan mielipiteitä niistä päi-

vänkysymyksistä, jotka tällä hetk·ellä kiinnittävät kaikkih kansalaisten mieliä. Täällä kyllii
viime istunnossa jo niihin aluksi kosketeltiin.
Mutta sallitta.koon minun sanoa, että se kosketus
tuntui aivan pinta,puoliselta., tuntui siltä niinkuin
olisi .ta,hdottu syrjäyttää tai päästä käsittelemästä
näiden ky,symysten todellisuutta, tahCLottu vain
viittaamalla nyky,päivien tUJpauksiin vetää resultaa.tit, johtopäätökset, jotka esitetään yleisön nähtävibi, kosk,ettelematta oll-enkaan niitä syitä, joihinka nämä joht01päätelmät perustuvat. Tunnus. takaa.mme suoraan, että nykypäivien ilma on
täynnä myrkkyä, se on pohjiaan myöten myrkkyyntynyt. KausaUJluokat seisovat toioon toistaan
vastaan, se on to,siasia, jota. ei voi toiseksi muuttaa.
Mih on kiihoit:tanut eri kans,anluokat tällä hetkellä toinen toistaan vastaan taisteluun, jossa
taistelussa on jo käytetty aseita? Minä tahtoisin
hiukan kosk,et.ella tämän .kysymyksen perusteita.
Minä täällä .io kermn: eräässä lausunnossani aikaisemmin viittasin niihin tapauksiin, jotka kehittyivät suurla:kon jälkeen; mitenkä suurlakon jälkeen, nimittäin 1905 suurlakon jälk,oon, syntyi
ohjelmia, jotka tarkoittivat tämä!n kansan ,pohjakerrosten aineellisen ja, ~henkisen asemau parantamista; miten silloin äärettömän ,pian, aivan tavattoman .pian pääsi valtaan taantumus, .ioka taantumus oli kenties vielä pahempi kuin ennen suurlak!koa .vallinnut niin sanottu Bobrikoffin aika;
miten työväestö tämäin taantumuksen koutissa sai
katkerasti kärsiä; mit€ll s1e katkerasti sai kokea
tämän taantumuksen ka1kki seuraukset. Viittasin
jo tässä mainitsemassani puheessa siihen, että tämän maan työväki ei aio toista kertaa, vapaootoisesti tällaisen taantumuksen valtaan joutua.
Nyt tapahtuneen vallankumouksen jälk-een olivat
my.ös:kin mielet toivorikkaat; hetkeksi •pyrittiin
unohtamaan ja unohdettiinkin ne eri mielet, ne
katkeruudet, .jot,ka vuosien kuluessa olivat syöpyneet ihmisten mieliin. Toivottiin, että uusi
aika loisi todella sellaisen tulevaisuuden, joka tarjoaisi kaikille kansa.nkerroksille samanlaiset ·elämisen mahdollisuudet. Mutta todellisuus on osoit-
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tanut että taaskin ollaan luisumassaa• aivan ta- menossa saJmalle tolalle, samalle uomalle, samalle
vatto~a.n pian taantumusta k'Ohti. Anarkia, joka radalle, johonka suurlakon jä;lkeen niin pian jountiinä päivinä on ~ää..syt valta:.~n, o·i ui~ lliköisin duttiin: pwm ppuvaltruan, piiskavalta.an. (Vasemtyöväen keskuullesta. Minä ,pyydän sen täs,sä jul- malta: Pistinvaltaan!) Itsesäilytysvaisto on ihkisesti lausua. (Eduskunnasta: On, on!) Ei ole! misissä kaikista vaisto]sta suurin, se ei tahCLo täHyvät herrat, minä todistan väitteeni. Kun ed~s hän alistua va.paaehtoisesti. Jos olisi ·edes julkikunta sääsi elintarvelain viime kevännä, lam, suudessa esitetty tämä, esitetty koko suunnitelma,
joka säädettiin perustuslain mukai~essa järjestyk- niin tulokset olisivat olleet mahdollisesti ,paljon
sessä ja jolle siis oli tunnustettava se lain pyhyys, huokeammat. Silloin vielä, kun minä olin hallijoka p·erustuslaiHe tässä maassa aina. on tunnus- tuksessa, minä koetin varoittaa, ettei 'Pitäisi mennä
tettu, jokaisen kansalaisen vilpitön velvollisuus tälle tielle, pitäisi pysyä sillä kannalla, jolle aseoli noudattaa tätä lakia, sen kaikkia eri säännök- tuttiin maaliskuun vallankumouksen jälkeen, nisiä yksityiskohtia myöten. Onko sitä tehty? Ei mittäin, että poliisilaitokset pidettäisiin järjestys·
ole tehty. Heti paikalla, kun tämä laki eduskun- lautakuntien käsissä, niitä ei :pitäisikään muuttaa
nasslll säädettiin, !POrvarillisissa sanomalehdissä n. s. lailliselle poliisikannalle, ennenkuin edusalettiin julkisesti kiihoittaa omistavaa luokkaa kunta •on asian lopullis·esti päättänyt. Ne varoivastustamaan tätä lakia. (Vasemmalta: Oikein!) tukset eivät auttaneetja-tulokset ovat semmoiAnarkistisiin tekoihin yllytettiin omista:vaa luok- set kuin ne ovat, ne ovat kauhisrtuttavat.
kaa. Minä pyydäm herroja vilkaisemaan sen ajan
•Työväenjärjestöt pitkin kesää ilmoittivat, etteisanomalehtiä. Eikö silloin kiihoitettu ase kädessä vät ne puolestaan hyväksy, eivät anna kannatusvastustamaan tätä lakia? Eikö silloin sanottu, että ' taan niille levottomuuksille ja mellakoille, joita
on kirves kä.dessä puolustettaJva omaisuutta pak- kaikista meidän varoituksistamme, kaikista meikoluovuttajia vastaan, jos he tulevat toimeenpan•e- dän rauhoituskeinoistamme huolimatta pa.ntiin
maan tätä lakia? (Eduskunnasta huutoja: Todista- toimeen. Käytettiin taas samaa keinoa niiden vaskaa! Valetta!) Sen jälkoon julkis.esti tiedettiin, . tustamiseksi kuin 1905-vuod·en suurlakon jälkeen,
että omistavien luokkien ;puolelta kierrettiin, ri- · nimittäin ko.stotoimia., kostotuomioita. Me uskottiin lakia. Suuria elintarvevarastoja salattiin. , koimme ja .olimme puolestamme vakuutetut siitä,
Niitä ·ei annettu julki. Työväki kärsi nälkää ja , ettäJ jos koetettaisiin ymmärtämy,ksellä saada
puutetta. (Oikealta: Och vi mer än andra.) 01- ; asioita järjestetyksi, jos jätettäisiin sen varaan,
kaa hyvä, 'PUhukaa suomea,! (Puhemies koputtaa.) että työväestö ja sen järjestyneet joukot pahekTyöväki kärsi siitä huolimatta, että se tiesi, että suvat. näitä tekoja, koettavat ojentaa oikealle
toisella taholla kierrettiin ja rikottiin lakia. Se tielle, olisivat tulokset mahllollisesti :paremmat
kiihdytti ·nälkäisen työväen mieltä. Samoin myös- kuin mitä ne nyt ovat. Sitä ei otettu huomioon.
kin se ääretön sorto, mikä kaikesta 'huolimatta Lähdettiin koston teille. Kosto loihtii esiin aina
r·ehoitti taloudellisen elämän alalla:; se kiihdytti toisia va.stavaistoja, jotka pyrkivät myös IPa'Dietyöväen mieliä;, syntyi levottomuuksia jo pitkin ' maan vastalauseen kostoa vastaan. Asema oli kekesää. Minä ja minun toverini ·koetimme kulkea hittynyt niin tavattoman kriitillisebi jo tässä
rauhoitusretkillä, koetimme selittää työväelle, että useita viikkoja takaperin. Kun eduskunta kokoonheidän on koetettava tyytyä, koetettava odottaa. tui, luotettiin siihen, toivottiin, että eduskunta
Mutta ihmisiä ei iankaiken rauhoiteta. Kun min- jotakin saisi aikaan. Turha toivo. Ei vieläkään
käänlaisia: parannuks·en· mahdollisuuksiakaan ei kuukauden kuluttua ole eduskunta pannut tikkua
näyttänyt tulevan, ipuute ja kui-juus lisääntyi, ristiin asian auttamiseksi. Me koetimme vielä viikärsimykset lisääntyivät, niin seuraukset, tyyty- meiseen saakka •rauhoittaa, mutta se kävi aikaa
mättömyy,s, kävi päivä päivältä yhä suuremmaksi voittaen ·mahdottomaksi, suurlakon täytyi puh.ia suuremmaksi. Mitkään rauhoitus.keinot eivät jeta•, se 'Puhkesi sisäisen voiman •pakotuksesta, se
enäa voineet auttaa. Lisäksi samalla kertaa, kun puhkesi 'S·en tyytymättömyyden pakotuksesta,
omistavien luokkien puolelta tällä tavalla koetet- jonka viime kesä, viime talvi ia koko viimekulutiin kiertää ja rikkoa sitä lakia, jonka eduskunta nut vuiosi oli työväen keskimd-essa, sen riveissä
oli säätänyt, samalla kertaa salaperäisellä tavalla synnyttänyt. Suurlakon alkaessa me a.nnoimme
järjestettiin täällä Helsingin kaupungissa ja ym- julistuksen työväelle, jossa me nimenomaan teroipäristöillä asestettuja joukkoja, joiden oli ta:r.koi- timme työväen mieliin, miten sen on suhtauduttus valloittaa Helsingin miliisilaitos. Tiedettiin tava toisiin kansankerroksiin. Me sanoimme:
jo päiväkin, milloin se mahdollisesti tullaan teke- Tarpeetonta ärsytystä väestöryhmi-en kesken on
mään. (Oikealta: Punakaarti!) Ei se ollut puna- vältettävä, taistelu ei ole yksilöiden eikä IPikkukaarti. Odotettiin ja selvästi nähtiin. että ·oltiin ryhmien, varun luokkien taistelua, .se ratkaistaan
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puolueiden ja; valtiolaitosten kesken. Hajayritykret ja. sivuasiain esilleottaminen vain häiritsee
suurta asiaa, sitä varten on erityisten palkkavaatimusten esittäminen kielletty. Suorastaan rikollista ja kumoukselle turmiollista olisi, jo.s yksityisiä. kostotekoja ja epäjär.iestyksiä alkaisi ilmetä. Kaikkinainen ilkivalta on siksi jyrkästi
kielletty. Suurlakon aikana ,on; järjestys ja kuri
pidettävä moiteettomana, on muistetta.va, että vallankumous ei ole samaa kuin ilkivalta ja anarkia.
Työväen järjestetylle .i·oukkotoiminnalle ovat epäjä~jestybet vahingoksi. Ryöstöihin ja varkauksiin tai ilkitöihin osallisia tullaan pitämään työ'väenasiain vihollisina ja kohtelemaan sen mukaan.
Tällä kannalla ovat työväenjärjestöt ja. heidän
johtajansa, joi]{.si tietysti te mi~utkin l~ette, ~n.a
ja kaikissa oloissa seisoneet. Minä olen JOka tllaisuudeSISa vointini mukaan kieltänyt ja varoittanut
ryhtymästä mihinkään anarkistisiin t-ekoihin.
(Keskusta.sta: Kuka kiväärit lainasi venäläisiltä?)
En ole lainannut enkä pyytänyt ketään lainaamaan, minulla ei .ole mitään sen a•sian kanssa tekemistä, ja jos herrat tahtovat syyttää minua
siitä; niin ilmoittakaa, aiotteko syyttää, ja valtiopäiväjärjestyksen 12 § on siinä teidän käytettävänänne. Minä olen valmis vastaamaan julkisen
oikeuden edessä kaikista teoistani. Tämä tyytymättömyys ei ole johtajien lietsoma. Ei, sen syyt
ovat paljon syvemmällä. (Ääniä eduskunnassa:
Ovat.) Kuka on lietsonut vihaa ja tyytymättömyyttä esimerkiksi ·Sveitsin .-rauhallisen työväen
keskuud-esia, jossa kansanvaltaiset traditsioonit
ovat paljon >pitemmällä kuin meillä täällä Suomessa, jossa hallintojärj-est-elmä on paljon kansanvaltaisempi kuin m-eillä, jossa olot kaikin puolin
ovat pal.ion kansanvaltaisempia kuin meillä? Siitä
huolimatta sähkösanomat tietävät kertoa, ettij.
Ziirichin kaduilla ·on viikko takaperin taisteltu
barrikaaditaisteluja, joissa on surmansa saaneita
ja haavoittuneita. On vaadittu valtaa työväelle.
Manner vai Tokoiko sen on kiihoittanut vai ehkä
tuo suurisu:nen Salin? Ei! Täällä sanotaan: Levottomuuksien sanotaan ,syntyneen kalliinajan .ia
elintarvepulan johdosta. Siinä ovat syyt, jotka
ovat kiihoittaneet väestöä, ja niin kauvan kun
näitä syitä -ei poisteta, mieliä ei rauhoiteta.
Kun te lähdoett-e arvostelemaan, niin minä pyydän, -että h-errat kurkistavat .pikkusen syvemmälle.
Mutta asiahan on nyt niin kuin ennenkin ja aina
porvarillisessa yhteiskunnassa, niinkuin ranskalai' nen kirjailija Anatole France ,sanoo: ,Tietämisen
saa heittää, mutta tuomitsemista. ei käy heittäminen. Ne, jotka tahtovat, että oikeuden päätökset
perustuisivat tosiasiain tutkimiseen, ovat vaarallisia sofisteja sekä porvarillisen ja sotilaams.en

oikeuden hvalia vihollisia". Siinä on ykSi ·por. varillisen oikeus- ja moraalikäsitteen perus- ja.
lähtökohta. Ti-etämisen te kyllä saatte heittiä.,
mutta .ios te tuomitsemisen heitätte, silloin koko
porvarillisen yhteiskuntajärjestyksen perustus hor.1uu.
Minä tiedän, että te pysytte uskollisina näille
periaatteille, sillä .siitähän on teidän pakko pitää
kiinni. Mutta me elämme sellaista aikaa, jolloin
vallankumoukselliset virrat vievät epäilemättä
paljon vanhoja traditsiooneja mukanaan. Olen
kerran ennen jo lausunut ajatukseni, ~ttä tämä
suuri vallankumous, joka. maaliskuussa alkoi, ei
ole vielä päättynyt. Minä olen vakuutettu siitä,
että se kestää vielä kauvan. Me saamme kenties
nähdä vielä monta kovaa. Me saamme kenties
vielä olla monien kauheiden asioitten todistajina.
Se on yhteiskunnallisen ja taloudellisen elämän
laki. Me emme pääse siitä sillä, että me pyrimme
vain koskettelemaan nykypäivien tapauksia ja
katselemaan nykyisiä trupauksia tämän:päiväisten
silmälasien lä'])i. ·
Täällä viimeisessä istunnossa ed. Kairamo lausunnossaan mainitsi, että vaikka tällä suurlakolla
ei olisi mitän muuta voitettu, niin on sillä ainakin
se saavutettu, että meidän itsenäisyysasiallemme
on sillä tehty huono palvelus, karhunpalvelus.
Samalla täällä on tahdottu syyttää sosialide"
mokraatt.e.ia siitä, että me olemme turvautuneet
muka vieraas~.en apuun, vieraan vallan apuun'l
(Oikealta: Oikein!) 'l,äällä ed. Salin myös viime
istunnossa todisteli, mielestäni aivan liian vanhoilla historiallisilla väitteillä, miten porvaristo
aina on turvautunut vieraan vallan apuun. Meillä
on pal.j.on nykyaikaisempia,kin todistuksia. Kun
eduskunta viime elokuussa hajoitettiin, kenenkä
apuun 'Porvaristo ,silloin turvautui? Suomen kansaanko se silloin nojautui? (Oikealta: Vaaleihin.)
Ei! Vieraan vallan a.puun. (Oikealta: Valetta!
Todistakaa! Huutoa ja melua.) Kun eduskunta
yritti kokoontua sen jälkeen, vieraan vallan pistimet estivät sen kokoontumasta. (Oikealta: Mitä
porva.reilla oli tekemistä sen kanssa!) Mitä te sanoitte? Te tunnustitte, että vieraalla vallalla oli
oikeus ·estää eduskuntaa kokoontumasta. (Vasemmalta: Oikein!) Kun eduskunta vielä 29 päivänä,
kun ei näitä vieraan vallan pistimiä enää ollut
käytettävissä, kokoontui (O:kealta: Ei ollut edu.skunta !), kun eduskunta !utsuttiin kokoon, sinne
ei suvainnut saapua porvarilliset edusta.iat. (Vasemmalta: He tunnustivat ha.ioituksen.) Silloin
täm1i,~ talon ovet lukittiin vieraan vallan sinetillä.
1 Ja Hels:ngin Sanomat kirjoittivat muun .muassa
näin: ..Vieraan maan mies oli asettanut sinettinsä
Suomen eduskunnan ovelle, luottaen Suomen kan26

Maanantaina 26 p. marraskuuta.

san kuooiantullltooa" j. ~ e. (Vasemmalta: Hyi!)
Juuri niin - vieraan maan mies on meidän
oviiWilme .stllkenut ja S·en sinetin sosialidemokraatit mursivat. Sosialidemokraatit eivät tunnusta~t viflraan maan miehen sinettiä, he tahtoivat,
että he, Suomen kansan edustajat, olisiva,t itse
oikeutetut kulkemaan oman talonsa sisälle, ilman
että vieraan maan mies saa siihen sinettiä panna.
Te olette vaatineet prokuraattoria nostamaan
syytteen niitä vastaan, ja ne arvoisat edustajat,
.iotltl} vieraan maan miehen si~etin 1poi~tivat, o~at
valmiit vastaamaan tästä teostansa. Mmä ;a1anom,
että minä en ole koskaan enkä näinä päivinä luottanut vieraaseen a1puun, en myöskään ole ollut
muka.na hankkimassa aseita vieraan maan miehiltä. Keltä ovat hankitut ne aseet, joilla ·porvarit
ovat asestetut? Ovatko ne kotitekoista laatua
(Naurua?) Kotitekoisiako ne ovat ne .pommit,
helvetinkoneet ja uudenaikais-et kiväärit, joilla
porvaristo on asestettu? Meillä ei ole ollut omia
a&eita to~sta;kymmeneen vuoteen. (O:kealta: Nyt
on venäläisiä!)
Täällä sanottiin muiden muassa myöskin se, ·että
h-erroja ei tyydytä sosialidemokraattien ohjelma
siltä kohdalta, jossa puhutaan valtalain voimaansaattamis.esta. Siinä sanotaan, että ,täydennettynä. ulkopolitiikkaa ja sotalaitosta koskeviita
oSiilta". Millä tavalla me tahdomme sen täydentää? J uu, me tahdomme sen tälydentää niin, että
se kohta. muutetaan ulkopolitiikan ja sotalaitoksen
•uhteen siten, että Suomi julistetaan ulkonaisestikin itsenäiseksi, riippumattomaksi valtioksi, jolla
on oikeus asettaa omat ulkomaiset asiamiehensä
ja konsulinsa, ja että Suomen ja Venäjän väliset
suhteet järjestetään sellaisilla sopimuksilla - nimittäin kauppasuhteet ja. muut suhteet, joita aina
va:tioitt~n kesken tulee .olla, jonka kummankin
maan edustuslait,okset tasa-arvoisina hyväksyvät,
Sa,moin sotilaslainsäädäntö on kokonaan :siirrettävä. Suomen sisäiseksi asiaksi, että venäläinen
sotaväk: heti rauhan tultua poistetaan pois maasta.
(OikeaEa: Heti!) - Vaikka. heti, olkaa hyvä
(Naurua), s-ekä että Suomi saa lähettää edustajansa my6skin rauhanneuvotteluihin. Sillä tavalla me tahdomme sen täydentää. (Oikealta:
"!)
Hyva.
Minusta tuntuu niinkuin täällä ainakin eräitten
puhuiain lausunnoista kuvastuisi se käsitys niinkuin ·venä.iää ei enää tarvitsisi laskea ollenkaan
lukuun, niinikuin Venä,jä olisi kadonnut maanpallon päältii, niinkuin Venä.ifun· kansaa ei -olisi ollenkaan olemassa.. Täällä edusta.ja Kairamo suva:tsi
antaa heistä mainesanan ,halveksittu" ja ,inhoittava". Kuulkaa, hyvät ystävät, minä tahtoisin olla
iässä. .asiassa vakava. Yli 100-miljoonainen kansa

ei voi kadota maan päältä.. (Oikea1ta: Bolshevike.iä. ei ole niin paljon.) Venäjän kansa. jä.ii. olema.an ja,. me tulemm~ aina vastakin olemaan .sen
kanssa läheisessä kosketubessa. :Sen vuoksi me
emme saa halveksia sitä kansaa milloinkaan, ei
silloinkaan, kun se taistel·ee kuolinkatnP'Pailua olem&S~Sa.olonsa IPtwlesta.
(Vasemmalta: Oikein!
Hyvä!)
Täällä. sanottiin, että se kQSkee bolshevikejä. ·
Ketä ovat bolshevik:t, mikä on heidän ta.rkoituks.ensa? Bolshevi:kithan ovat julistaneet taistelevansa kaikin keinoin, kaikin käytettävissä olevin.
keinoin rauhan palauttamiseksi maaha•n. Onko se
häpeällinen teko koettaa saada maahan rauhaa,·
koettaa saada sodan kauhut loppumaan, jotka ovat
herättäneet kauhua koko maan päällä .io yli kolme
vuotta, .ioka uhkaa ~Saattaa koko ihmiskun.nan onnettomuuteen. He ovat päättäneet hoo.ken;aä ja
kunniansa uhalla saattaa maahan rauhan ja Venä.iän sotajoukot näyttävät liittyvän tässä jalossa
pyrkimyksessä heihin. Sa-ksan sosialidemokraatit - sekä oikeisto- että vasemmistososialidemokraatit-ovat ilmoittaneet aktiivisesti kannattavlllnsa Venä.iän työväkeä tässä .ialossa ·pyrkimyksessä saada rauha aikaan mahdollisimman pia,n.
Itävallan sosialidemokraatit ovat myö-skin pitäneet Wienissä suuren kokouksen, j,ossa on ollut yli
50,000 Itäva.llan työläistä ja jossa he myöskin
ovat päättäneet asettua samalle kannalle, kaikin
keino~n kannattamaan niitä rauhan pyrkimyksiä,
joita V enä.iän työväki ja. etupäässä juuri bolshevikit ovat kaikin keinoin koettaneet a.iaa. On suora:s'taan surkuteltavaa, että juuri siitä kansanaineksesta, .i·onka tarkoituksen, jonka taistelun 'Pitärsi olla ·meille kaikille niin läheisen, - - sillä
kansat ja niiden joukossa myöskin me kaipaamme
ennen kaikkea raU'haa, sillä ennenkuin rauha saadaan aikaan, on meidän mahdoton järjestää. -omia
sisäisiäkää.n asioitamme, se on kaiken a. .ia. o - tästä suvaitsee ed. Kairamo käyttää mainesanaa
,halveksittava ja inhoitta.va". Minä pyytäisin,
että käytettäisiin hiukaa toista äänilajia silloin,
kun on kysymys joka rl;~~jpauksessa vieraa-sta kansasta ja. silloin, kun iQn kysymys sen kansanluokan
pyrkimyksi:stä, j·otka ovat, sanokaamme suoraan,
niin oikeat, että kukaan ei voi niitä vääriksi vään·
tää. Meidän maamme a.sema, niinkuin sanoin, jo
on myösk:n sellainen, että se kaipaa mitä 'Pikimmin rauhaa, ulkonaista rauhaa, .ionka ~urauksena
vasta voi olla myöskin sisäisten olo.iemme rauhoittumin,en. Kun sosialidemokraatit ovat myös päät.
tiineet asettaa oman ehdoka:slistansa Suomen hallituksen jäseniksi, ovat he tehneet sen täysin tietoisina ka:kista niistä. vaikeuksista, kaikista niistä
suunnattomista vaikeuksista,, mitä sillä.: hallituk-
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aella. tulee olemAali edessää.n. Mehän ti-edämme, sanoi, joka suurlakon jälilStä tapahtui, ;rakensi
että koko porvaristo tUlee .käyttämään kaiken vai· pohjaa sille katastX'oofille, joho:Qika. nyt on jouk~wmJ.ltansa.· tämän hallituksen telro.ien jarruttaduttu. On kumminkin muistett~va. että vaikka-kin
.m.kiPi, virkamiehistö uhkaa lakolla, työnantajat taantumus ohjelmi:n nähden on tapahtunut tosin
uhkaavat työsululla. .ia kapitalistit tietysti aikovat tässä maassa, niin kyllä täällä on ~entään kuljettu
kieltää varansa. Mutta kaiken senkin uhalla ovat koko lailla eteenpäi·n kan.sanvaltai&een suuntaan.
he päättäneet ottaa. itsellensä vastuunalaisuuden Sillä onha·n meillä maailman kansanvaltaisin .eduiJkoettaaksensa :Saada maamme asiat järjestetyiksi kunta, nelisäätyis·en tilalla, ja se on. jo väkevä
niin, että me pääsisimme mahdollisimman vähillä ase niyö.skin vasemmisto.pyrkimyksille. Kyllä
kä.rsimy ksillä. Onko se huono tarkoitus? Jos tei- mekin keskusta olemme tunteneet taantumusta, ei
d.än tarkoituksenne on sama, ja. .ios te teoissa osoi- me:dän toiveitam~ Ole tämä eduskunta tyydytta.tte. että te siihen kykenette, me toivotamme on- tänyt. Ja vasemmisto on juuri suuressa määrä$si
.ooa. Mutta muistakaa, että tätä kansaa on syö- ne toiveet ehkäissyt. Mutta me emme voi silti
tetty jo niin kauva·n lupauksilla, nyt täytyy seu- · syyttää .sitä, ettei tässä maa.s·sa. olisi kumminkin
rata teko,ja. (Vasemmalta: Oikein!) Ellei tekoja eteenpäin. pyritty.
seuraa, niin tätä kansaa ei enää rauho:teta lupaukNykyajan kipein kysymys on elilltarvekysysilla., se on mahdotontru. Eikä sitä rauhoiteta piis- mys. Useimmissa maissa. on heti maailmansodan
kalla eikä sitä ·rauhoiteta tuomioistuimilla.. Täy- alusta rakennettu aukara säännöstely ·elintafll)eityy omata ymmärtämystä, täytyy omata poliit- den. hankinnan .ia kulutuksen suhteen. Meillä toitista laa.iakatse:suutta, täytyy omata asioiden pik- menpiteet ovat olleet koko ,sodan ajan puolinaisia,
kuisen :Syvemmälle tuntemusta, kuin mitä viime .ia kun Borovitinoffin senaati·n toimenpiteet nopäivien puhujat, ainakin po:rvariston puolelta, .iarotuivat laittamaan, vuonna 1909 annettuun sotaovat osoittaneet. Minä olen tämän tahtonut saada tilaa. koskevaan julistukseen, niin kansa ei aluksisanotuksi selostuk.seksi siitä, millä katseella. millä kaan tunnustanut annettuda määräyksiä itseään
silmillä me asioita tällä hetkellä katselemme ja velvoittaviksi .ia siten ei tämä oh.ielma nojautunut
arvostelemme. Ei meitä vaivaa kunnianhimo, ei, kansaan. Viime kevännä .koetettiin tuo puute korkaukana siitä. Se on vastuunalaisuuden tunne, jata ja .eduskunta antoi hallitukselle oikeuden ryhtämän kan:san pelastamisen halu, joka on meidät tyä säännöttelemään elintarpeitten kulutusta ja
pannui ryhtymään tähän äärimäi'Seen toimin- ka.UJPpaa antamansa lain nojalla. Mutta kun toitaan. Me tiedämme, että isänmaan p·elastus on minta täytyi rakentua ennestään turmellulle pohaina. hyvin epäk:itollista työtä. Sehän oli muis- jalle, niin on käytäntö asoittanut, ettei tämän lain
taakseni ed. Nevanlinna, joka. kerran sanoi, ettei käyttö .ia elintarpeitten säännöttely ole onnistuhän toista kertaa lähde .pelastamaan tätä ka·nsaa nut, kuten ol~si ollut snotavaa. Minä avonaisesti
vastoin sen tahtoa. Vastoin sen tahtoa. ei sitä ku- tu·nnustan, että tätä la.kia on rikottu, on rikottu
kaacn voikaan pelastaa. Ja senvuoksi ne porvaril- liian. pal,ion ja sitä ovat rikkoneet kaikki kansanliset edustajat, jotka mahdollisesti astuvat nyt luokat tässä maassa. Yksi välttämätön edellytys
hallitukseen, t~etäkööt, että he:dän on pelastaes- elintarvekysymyksen onnistumiselle on, että onsaan tätä maata noudatettava sama1la myöskin nistutaan saamaan kaikki yhteiskunnalliset voitämän kansan tahtoa. (Vasemmalta kättentapu- mat mukaan. Tätä. pitikin viimekeväinen hallitus
tuksin: Oikein! Hyvä! Puhemies koputtaa.)
s]mämääränä toiminnalleen. Se muodosti tuekseen eiintarvekeskuskomitean, johon se kutsui yhtä
~
Ed. K a 11 i o: K'Oska edellinen puhuja, .ed. monta tuottajien kuin kuluttajienkin edustajaa..
Tokoi tahtoi tehdä kaikki ne levottomuudet ja Kun hallitus samoin oli kokoonpantu ja vielä livallattomuudet, joita v:ime päivinä on täällä. ta- säksi sosialidemokraattinen elintarvepäällikkö,
pahtu-nut, sen syyksi, että tässä maassa on elin- _ni'n olisi aina.kin kuluttajien luullut luottamuktarvevarastoja suuremmassa määrässä salattu ja sella hallituksen toimiin suhtautuvan. (Vasemsiten .saatettu täällä elintarvekurjuus valtaan, niin malta: Se oli porvari.) Mitä taas tuottajiin tulee,
pyytäisin minä esittää tasiasioita, jotka osoitta- niin hekin luottivat hallitukseen antaessaan edusvat. että ne luullut suuret varastot ovat pelkkää kunnassa melkein yksimielisesti kannatustaan
mielikuvitusta, ja syyt elintarvepuuiteesoon ovat sllle laille, jolla annettiin valta hallitukselle 8iin·
luou1lol:iset ja valjon syvemmällä, kuin. luullaan- nötellä tätä kysymystä.
kun.
Ensimäin·en kulutuskausi oli lyhyt, ja varasEdelli.nen· puhuja tahtoi johtaa näiden melskei- tot niukat, mutta on,nistuttiin kumminkin ·"Pääseden syyt 1905 suurlakon vaiheista alkaen ja huo- mään suuremmitta häiriöittä uutiseen. Täällä
mautti sitä, että se nopea taantumus, kuten hitn edellinen puhuja huomautti siitä, että porvarilli-
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nen 'sanomalehdistö yllytti kansaa rikk<>maan tätä
lakia. Minä en voi kieltää sitä., ettei joku vastuuton henkilö olisi ehkä jollakin kulmalla n<>in ajattelemrutonta puhunut, vaan minä torjun sen syytteen itse kansaa vastaan, sillä kaikkialla oli pyrkimys päästä tässä asiassa säännöllisempiin oloihin. Syyt sen rikkomiseen ovat toiset ja ne suureksi osakslli johtuvat niistä teoista, j<Oihinka
täällä suurissa kulutuskeskuksissa myöhemmin
ryhdyttiin, joihinka tulen palaamaaDJ. Mutta
meillä oli jo kesällä :selvillä hallituksessa se pulakausi eEntarveasioissa, joka oli syksyllä tuleva.
Sentähd·en ryhdyimme kesäkuumista ilmoista huolimatta varaamaan varastoja tulevien pulien varalta. Silloin kumminkin osoittautui, että harkitsemattomat joukot eivät ymmärtäneet hallituksen
hyvää tarkoitusta, vaan vastuuttomat kiihoitta.iat
aluksi saivat joukot liikkeelle ja ryöstivät valtion
voivara!Stot, johon tekoon suhtautui sosialidemokraattinen järjestö myös siten, että täällä syntyi kunnallinen lakmo. Työväen kokoukset antoivat epäluottamuksen omalle luottamusmiehelleen,
j.oka ·suu!'lella ymmärryks,ellä yritti hoitaa tätä
vaikeaa tehtävää. (Vasemmalta: Työväki ei ollut
asettanut sitä.) Näin joutui pois johdosta edellisen hallituksen elintarvepäällikkö ja sittemmin
tämän tärkeän tehtävän johto on ollut kolmen eri
henkilön hoidossa .ia nyt viimerosi viikon a.i.an
oman onnensa nojassa.
Te sanotte, ettei sitä sosialidemokraattista elin~
tarvepäällikköä asettaneet sosialidemokraatit.
Kylläkai hän tunnustettavasti luetaan heidän
joukkoonsa ja kyllä me olimme yksimielisiä hallituksessa, niin hyvin sosialidemokraatit kuin 'POrva:ritkin, hänen sopivaisuudestaan johtamaan tätä
vaikeaa tehtävää.
Kun tällaiset ulkoapäin tulevat toimenpit·eet,
kuin suurlakko, ta.pahtuivat adalla, jolloin nopeaa
ja iarmokasta toimintaa tarvittiin, ja sittemmin
elintarv;ekysymyksen johto on ollut hajanaista,
niin on pelättävää, että tämän vilimeisenkin lakon
seuraukset puutteen ohessa .ovat sangen tuntuvat.
Koska yleensä ei uskota, kuinka vakava tilanne
tällä alalla on, niin pyydän saada muutamilla numeroilla osoittaa. asemaa maassamme leipäviliaan
nähden. Todellisia laskelmia ei viime kesän sadosta ole aivan tarkoin saatu, vaan jos; otetaan
keskimäärä viiden viime vuod-en sadosta, jota
ylemmäs satoa hallojen, kuivuuden ja raesateiden
takia tnSikin voi la,skea, niin voimme sa.don arvioida seuraaviin määriin:
Ruista 259 miljoonaa, ohraa 98 miljoonaa kiloa,
yht-eensä 357 miljoonaa kiloa. Kun näistä määri,stä vähennetään siemen ensi vuotta v!lll"ten, ruista
noin 43,7 miljoonaa, ohraa 29,3 miljoonaa kiloa

ja otetaan lukuun käytössä tapahtuva 'l)ainon vähennys rukiista 5 prosenttia, O'hrasta 23 proseilfttia, niin ei jää syötäväksi kuin 257 % miljoollil'a
kiloa. Tähän on laskettava lisäksi tosin vehnäSlto
ja sek.avilja, joita käytetään normaa.lisissakin
ol.oiss.a. leipäviljana, mutta. kun tämän vuoden satoa olemme .io kuluttaneet viime kulutuskaudella.
siis ennen 15 päivää :syyskuuta, niin emme voi
niistä tulevaa satoa ottaa laskelmissa huomioon,
sillä päinvastoin niistä tullut sato on epäilemättä
vähempi kuin se kulutus, jonka. vi:ime kulutuskaudella olemme käyttäneet jo tämän vuoden satoa. Ulkomaalta taas syyskuun 15 päivän ja marraskuun 19 [läivän välillä ei ole s-aatu kuin
4,300,000 kiloa. E:un nyt vertaamme tätä varastoamme kulutukseen ja otamme lisäksi huomioon.
ettemm-e nykyään saa ulkoa mitään, niin asemamme on •suorastaan 'Synkkä. Sikäli kun elintarvelautakuntien tiedonannoista voi laskea, on syyskuun 16 pä:vän jälkeen omavaraistalouksissa jäseniä kaupungei,ssa 18,600, kulutuskeskuksissa
93,294 ja maaseudulla 1,616,366 henkeä eli yhteensä omavaraistalouksissllJ 1, 728,260 henkeä.
Korttitalouksissa taas .kaupungeissa 478,233,
muissa kulutuskeskuksissa 200,374 j.a maaseudulla 728,761 henkeä, eli yhteensä 1,407,368 eli
koko kulutta.iain luku 3,135,628 henkeä. Kun
laskemme edellisille asetuksen myöntämän määrän a 120 kiloa, niin tarvitsevat ne 207,391,200
kil-oa, jos taas korttitalouksille otetaan a 110 kiloa.
niin tarvitsevat he 154,810,480 kiloa eli yhteensä
362,201,680 kiloa. Tämä on kumminkin n. s.
teoreettinen laskelma, mwtta todellisuudessa on
kulutus suuTempi, sillä el:ntarvelautakunnat kaikkiaU.a pyrkivät antamaan lisäleipäkortteja enemmän kuin olisi toivottavaa. Ja sitä paitsi väkilukumme lienee myöskin huomattavasti suurempi
kui'n ma:nit.semani 3,135,000 henkeä, josta määrästä .on saapunut tuontikunnall-e tietoja tätä
korttitaloutta .iär.i-estettäessä, joten todellinen tarve on noin 400 miljoo!la.a kiloa. Senaatissa oleva
noeuvottelukunta l8Jski sen 4021f2 miljoonaksi, jossa
laskelmassa ·nähtävästi kumminkin omavaraistalouksien jäsenluku ·on otettu liian suureksi.
Vajaus on näin ollen noin 140 miljoonaa kiloa.
Kun tilasto on näin synkkä, täytyy kaura takåvarikoida, muita kun elintarvelaki sallii maanviljelijöille jättää siemenen ja. mitä se tuotannon jatkamiseen ehdottomasti ta•rvitsee, niin täytyi jättää karjalle 100 kiloa lehmää kohden, jotteivät
maitotuotteet kokonaan markkinoilrta häviäisi, ja
myös 240 kiloa hevosta kohden. Näin ci jäänyt
sadosta, kun ottaa huomioon, että länsi- ja. itäSuomessa vielä kuivuus aiheutti hyvin hu.onon
sadon, kuin korkeintaan tuohon vajaukseen Ias-
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kettu summa., Mutta kun nyt vielä· otetaan huo- mentävä luottamuksella, huomauttaen, että on
mioon, ettäkaurastavähenee 50 prosenttia käytet- äärimäinen ·hätä. J o.s Suomen .talonpoja.lla on
täessä valmistettaessa ne ryyneiksi ja jauhoiksi, luottamusta hallitukseen, niin se sen tekee, jaka.a
niin on meillä näin ollen vajaus todellisesti 60-70 leipänsä veljensä kanssa, mutta sillä on silloin
oikeus vaatia yhteiskunnalta, että se takaa sille
miljoonaa kil<oa.
Se on synkkä tosiasia, jos kulutamme viljaa kodin ra11han ja että yhteiskunta ottaa hartioilkuten nykyään, emmekä vaan saa ulkoa 31pua. leen kannetta vak&een myös ne erikoisrasitukset,
As-eman tekee vakavaksi juuri se, kun tuonti on joita hän on yksin saanut vuosisatoja tässä yhteisnyt py:Sähtynyt kokonl).an. Kuvaavana esimerk- kunnassa kantaa. Meidän täytyy hädässämme
kinä v.oin ma:nita, että vuonna 1912 oli viljan- toivoa, että Saarijärven Paavon uhrautuvaa veltu•onti tänne 331 mil.ioonaa kiloa, vuonna 1913 .if?sverta liikkuu vielä Suomen kansan suonissa,
301,300,000, mutta täLä vuonna tähän saakka on mutta kuluttajan .pitää myöskin !Silloin mui<Staa,
tuotu tähän maahan ainoastaan 2 5, 7 4 3,0 0 0 ettei se vaadi selvää leipää itselleeen,jos viljanvilkiloa. Siis yli 300 milj.oonaa kiloa vähew'Pi jelijän täytyy lisäkkeitä myös käyttää äärimäion tuotu maahamme lei!läviljaa kuin tavallisissa ..sessä trupauksessa. Maanviljelysväen leivänkulutus
oioissa. Tämä osoittaa, ettei niitä suuria luuituja on aina ollut muan yksipuolisuuden takia tavalvarastoja, joista edellinen pu•huJa täällä mainitsi, lisia suurempi ja sentähden on ollut oikein, että
löydy missään. Kun tuonti on noin äärettömästi häuen annoksensa myös·kin suunnitelmia tehdessä
vähentynyt, sillä merkitseehän !Se jo meidän kes- otettiin vähän runsaa.mmiksi, 10 kiloa kuukautta
kuudessamme äärettömän paljon, kun tuonti on yli kohti, ku:n muille kuluttajille, joille annettiiin
300 miljoonaa kiloa vähempi kuin ennen. Se 6-12 kiloa kuukautta kohti. Mutta jös nyt on
lisä merkitsisi paljon, kun näiden ·säännö:stelyjen ?ienennettävä näitä annoksia, niin uud·essakin .iärmukaan, joihin viittasin, koko tarve la,sketaan 400 .Jestely.ssä täytyy ·ottaa huomioon raskaan maanmiljoonaksi kiloksi. Nämä numerot velvoittavat työn tekijän tarve, mutta sen sijaan lapsien ja
jokaista kansalaista vakavasti harkitsemaan tätä kevyemmän työn tekUän annOSI täytyy huomattakysymy:stä. Ei tässä yllytys auta; tä.ssä on tosi vasti supistaa ja laskelmissa aluksi sovittaa tätä
edessä ja sen pohjalle täytyy tässä myöskin olevat 6-12 kilon annosmäärää. Mutta kun tämä tuottajiin nähden toteutetaan, niin silloin myös oiolot järjestää.
Mutta mikä on sitten keinoona kansallamme keudella voi odottaa, että yhteiskunta suhtautuu
päästä uutiseen? Sillä va·rminta on näissä oloissa maRinviljelykseen ja .sen kohottamiseen, kuin veli
turvata vain its·eensä; muu kaikki voi pettää. Tie- vel.ieen ja että myösk:n kulutuskeskuk:sissa sutysti täytyy koettaa kaikilla keinoilla :saa.da. viljaa pistetaan viljan käyttöä. Mutta tämän teatyään
ulkomailta ja kyllä sitä on edellinen hallituskin maata vi]j.elevällä väestöllä on syytä vielä toivoa,
parhaansa mukaan koettanut, niinkuin edellinen että kaupungit ja tehdasseudut, joille se nyt oman
puhu.ia hyvin tietää, vaan esteet ovat olleet voit- leipänsä, ja,kaa, eivät lähetä taas kevään tullen
tamattomat ja sentähden emme voi ulkoa·päin tule- vastapalvelukseksi agitaattoreita järjestämään lakvaan a.puun luottaa. Näin ollen ei ole yhteiskun- koja toukoaikana, jotka ovat tänäkin vuonna vainalla muuta keinoa kuin kääntyä uudelleen oman kuttaneet sadon pienenemiseen. Tässä minun täymaan tuottajien puoleen, pyytää apua loukatulta tyy sanoa työtoveril1eni, edelliselle puhujalle, set a 1 o n p o j a l t a j a t o r p p a r i l t a ja ke- naattori Tok.oille, että me emme tehneet tässä
hoittaa. häntä vähentämään leipäannoksensa pie- asiassa kaikkea, mitä meidän olisi ;pitänyt tehdä.
uemmäksi, jotta voitaisiin anotaa niille, jo]ta muu- (Keskustasta: Oikein!)
Äsken ta.pahtuneis :in lakkoilmiöihin, niin katen tulee lappumaan kokonaan leipä. Minä ymmärrän, että maanviljelijän puoleen kääntyminen malia kuin ne ovatkin, minä en halua koskea,
tällaisten tapausten ja hirmutekojen jälkeen on sillä minua suomalaisena hävettää kansani puovaikeata.. Viljelijän on tos:n vaikea ymmärtää, lesta, että historiassamme on semmoinen lehti.
että häuellä, joka ahertaa peliollaan ja t,ekee ras- Mutta sen verran minä katson kumminkin olevani
kasta työtä 'Pitemmän työ'Päivän kuin 'kukaan velvoll'nen. sanomaan, että minä en tunne niitä
muu tässä maassa, ei ole oikeutta oman työnsä helvef,inkoneita ja ·pommijuttuja, mistä edellinen
tuotteisiin edes niin p.aljon, että saisi syödäkseen puhuja täällä puhui. Minä toivon, ettei yhteisymtarpeellisen määrän kasvattaruaansa leipää. Hä- märrys ·kumminkaan olisi kansastamme katkennen on psykoloog:s·esti sangen vaikea sitä käsit- nut, vaan että me yrittäisimme taas uudelleen
tää. Minusta tuntuu, ·että jokaisen hallituk:sen on eteen- ja ylöspäin, unhoittaen .ia oppien..
vaikea astua esille tällä vaatimuksella, mutta
Osoittaakseni vielä, kuinka tukala asema nymuuta kein-oa ei ole. Hänen, viljelijän, ·puoleen on kyään on, pyydän esittää muutamia numeroita.
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jotka. 'PUhttva.t vakavaa kieltä. edellilsen li!äksi.
Syyoskuun 16 päivästä alkaen tarvitsivat korttien
haltijat v:ikossa yhteensä 2,297,810 kiloa . .Syyskuun 16 päivästä alkaen manaskuun 25 päivään
voi Tuontikunta toimittaa keskimäärin viikossa
vain 622,168 kiloa, josta tuontitavarana 93 prosenttia ja kotimaista ainoastaan 7 pro~enttia.
Siitä määrästä, minkä kortinhaltijat järjestelmän
mukaan olisivat oikeutetut saamaan, ovat nyt
saanMt kaupungeissa vain 49 prosenttia, kulutuske!knksissa 51 prosenttia ja maaseudulla 10 :pro~tenttia.• j.oten siis todellista puutetta on olemassa.
Kotimainen viljantarjonta on ollut heikko. Keskimäärin on viikostSa. saatu vain 53,000 kiloa. Marraskuun alussa näytti saanti nopeasti kasvavan.
jolloin marra.skuun 4-10 päivän välillä tuli
172,000 kiloa, va.an sitten lakon takia laskeutui
senraa.valla viikolla vajaaseen 13,000 kiloa, joten
tämän jälkeen ei ·ed. Kirveskään voine väittää,
ettei lakko ole elint.arvetqotantoon vaikuttanut.
kut.en hän erääl'!sä istunnossa täällä yritti todistamaan. Lakon vaikutukOOsta voisi myös mainita
sy.nkkiä esimerkkejä muunkin elintarvetuotannon
alalla, mutta. ta~rpeetontahan on niitä täällä luetella. Voin .kuitenkin mainita, että esimerkiksi
lihaa. ja,ettiin täls:s:ä muutama päivä takaperin Helsingissä vain 200 kiloa korttitalouksille. (V asemmalta: Pal.ionlro •ilman korttia?) Yhteiskulutta.iille 2,100 kg. tietääkseni samana 'Päivänä, niin
ettei Be ollut mikään huomattava. summa, josta
vielä valitettavasti sotilaat veivät :suurimman osan.
(Y11se'tt1malta: Entäs sa,laka.uppiaat?) Sen lihajärjestelmän puol·esta ei salakauppiaille annettu
k.iloakaan. (Vaoommalta: Niillä oli eri kaUippiaat.)
Lihan ja kalan saannin puolesta ei asema jatku-,
vastikaan näytä vallan synkältä, mutta sen si.iaan
kylläkin vi:jakauppaan nähden. Kut~n .i.o huomautin, V ettäjäitä tuonti on nyt kokonaan pysähtynyt. V.enä.iällll. vallitseva ana,rkia vaikutti nykyiseen hankintaan niin, että ne var8JStot, jotka
siPltä olivat tänne tulossa, ovat jrurjestelmällisesti
ryöstetyt, eikä ole suurta toivoa, vaikka last!lusta
muutamin paikoin vi:me aikoina on säännöllisesti
toimitettu, että niistä !asteista tänne lopultakaan,
jos olot siellä p.ysyvät sellaisina. kuin ne nyt ov81t,
saapuu laisinkaan. Tämän lisäksi vQ:n vielä mainita, että sieltä oli tulemassa myös rehnkakkuja
huomattavat määrät, joilla oli-si meidän karjatalonteemme niin suunnaton merkitys, neljättä
miljoonaa kiloa, mutta nek:n ·ovat ryöstetyt, ryöstetyt !lleuduilla, joissa eivät kuluttajat niitä edes
tarvitw. Amerikkalainen vilja on takavarikoitu,
muutamia lasteja oli .io lastattu, nekin on estetty
tänne tulemasta. n~in että asetna on epäilemättä
, .synkkä.. Åsema. vaatii yhteisymmärrystä, hyvää

tahtoa ja mielenmuutosta niinhyvin tnottajissa
kuin knlntta.iissakin. Ei m'eidän· tuvitse pu'hna.
suurista vara~toista, vaan pikernm:n nälän IÖinnöstely.stä, ja ~envuoksi se tehtävä, elintarvekysymyksen jär,iesltely tässä maassa, on jokaiselle hallitukselle, kuten minä huomasin sanoma.lehdissä
-eooll.isen puhujan eräässä työväenkokounessa sanoneen, aivan ylivoimainen tehtävä..
Sanoin jo äsken. että. joka.:sen hallituksen on
vaikea. vil.ia.nka,svattajain puol6}en kääntyä. silli.
vaatimukrella., että annos on pienennettävä..
Mutta minulla on niin hyvä ·käsitys am.m.attitovereistani, että he hädän hetkellä. .siihen suostuvat. jos sen hallitus luottamuksella tekee, ja .eduskunta tarkoitusperän hyväksyy, .ia lu'Pa.a sille sama!lta h:nnasta viljaa takaisin, jos nimittäin onnistutaan tähän maahan ulkoa saamaan viljaa..
Mitll sitten elintarvekysymyksen kitytännölliseen
hoitoon tulee, niin lienee se 'PaTas tulevaisuudessa
eroittaa senaatin välittömästä. johdosta, tulkoonpa
hallitukseen mikä puoluesuunta tahansa. Silloin
vält~tään ~e. .että halrtnksen vaihdoksiSIS'&, joita
mahdollisesti tulee useinkin ta:pahtumaa.n, tämä
kysytnys ei joudu kokonaan tuuliajolle, kuten nyt.
Prokuraattori .Svinhufvudin listalla ei ole varsinaista elintarveasiain tunt.ijaa. Sillä listalla on
se puute, mutta meillä on i!Yytli. toivoa, ios edllilkunta hallituksen siinä oleville henkilöille t81htoo
uskoa. että onnistutaan ·saamaan mainitun hallituksen johtoon tarmokas asian.tuntija. ja hänelle
avuksi tuottajia ja kuluttajia, joiden avulla. on
toivoa voida hoitaa tämäkin vaik~ tehtävä, sikäli
kun se nykyoloissa on mahdolli~sta. Mutta kaikkien kansanluokkien yhteisto[mintaa .ia kannatusta
se tarvitsee. Hoito ol]si saatava niin järjestetyk,si,
että iKln toiminta nojautuii!i yhteiskuntaan ja että
ke,;kinäisellä luottamuksella, tarkalla lain noudattam:sella ja. nopealla toiminnalla onnistuisimme saamaan mielenmuutoksen kansassa, ·sanon
vielä niin•hyvin tuottajissa kuin ku1uttajissakin,
jotta nousisimme vielä kansana siitä lakia.polkevasta alennustilasta, j.ohon kieltämättä 'On jouduttu tämän lain noudattamiseen nä:hden. Ja tästä
on noustava.. Tämä ky.symys vaatii myös valistustyötä sek'ä lain ankaruutta, miSJsä ylimielisesti
se tlJiotaan sivuU'ttaa. Luottavaa suhdetta kaikkien kansankerrosten välillä, auttavaa kättä, nopeaa toimintaa ja ehdotonta lain• noudattamista
vaatii tämän k:veymyksen menestykse1linen h'Oito,
olkOO'n.pa se sit.ten minkä aatesuunnan käsissä
tll:ssä maassa hyvänsä. Syyt 'PUutteeseen ovat siis
toisoet kuin edellinen I>nhuja täällä sanoi. Ei kätketyt vartastot.. vaan olemattomat varastot ne aiheuttavat 'PUutetta. ja sen takia meillä ei ole oikeutta tässä kiihoitta:a. eri luokkia toisiaan vas-
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"taa11., vaan käydä kaikki yhdessä tässä kysymyk!leSSä tietoisina siitä, että meille .ei ole keoollekään eliniarpeita kylliksi. Kaikkien meidän täytyy tyytyä annoksien pi-enentämiseen. Se on ainoa
keino, m]la elintarVJekysymystä tässä maassa, kyetii.än hoitamaan. (Hyvä, hyvä!)
Ed. Kairamo: Pitkässä •puheessaan on ed.
Tokoi heittänyt joukon syytöksiä, kohdistaen ne
omistavia luokkia ja niin kutsutuita porvareita
vastaan. Näissä syytöksissä oli yksi, joka oli
täysin oikeutettu. On valitettava tosiasia, että
elintarvelakia vastaan on yleisesti rikottu. Mutta
kun ed: Takoi lähetti tämän syytöksensä porvariston osoitteella, niin se oli väärä osoite. J okainen, joka tuntee näitä asioita ja on voinut nii·
den kehitystä seurata, tietää, että elintarvelakia
vastaan rikotaan yhtä yleisesti työväen kuin
omistavien luokkien keskuudessa. Siinä valitettavasti ei ole mitään eroa.
Muut ed. Tokoin syytökset, mikäli minä ne
näin ensi kuulemaHa voin muistaa, olivat enimmäkseen mitä räikeintä laatua. Kun pyydettiin
ed. l'ok·oita antamaan todistuksia siitä, mitä hän
lausui, niin hän vaikeni, hän ei voinut minkäänlaisia todistuksia esittää, ja perusteeksi näille syytöksille jäi siis yksinomaan herra Tokoin oma
sana. Ed. Tokoin täytyy kuitenkin tietää, että
varsinkin sen vuoropuhelun jälkeen, joka täällä
ta.paMui tämän kuun 13 1päivänä hänen ja ed.
Ingmanin välillä, ed. Tokoin sanalla ei ole mitään vakuuttavaa voimaa ainakaan oikeiston keskuudessa. (Hyvä!)
•Mielihyvällä huomasin, että ed. Tok'()i erityisesti kohdisti sanansa siihen, mitä minä lauvanta.in istunnossa lausuin. Minä huomaan siitä, että
sanani sattuivat oikeaan paikkaan. Valitettavasti ed. Tokoin esitys ei kuitenkaan ollut oikea.
Se oli väärä .ia on :sitä omituisempaa, että sellainen vääristely voi tapahtua, vaikka minun sanani
ovat olleet sanomalehdistössä sellaisinaan luettavissa. Minä •pyydän, koska asia on tärkeä ja väärinkäsitykset voivat tuoda mukan.alliSa aavistamattomia seurauksia, nimenomaan sanoa, että Ve·
näjän kansasta en ole koskaan puhunut halveksien enkä inhoten, niinkuin ed. Takoi tahtoi väittää. Minun tarkoitukseni oli sanoa, että vaikka
yleisön keskuudessa inho ja halveksiminen suurlakon suhteen on niin yleinen, meidän ei pidä siihen
seisahtl,la, meidän täytyy myös ottaa huomioon
se tm;iseikka, joka minusta on nykyisessä asemassa kaikkein tärkein, että suurlakon kautta
Suomen itsenäisyyspyrinnöt ovat astuneet huo-.
mattavan askeleen taäksepäin. Inhoten ja halveksuen en ole opuhunut edes bolshevikeistä..

Bolshevikit eivät ole sama kuin Venäjän kansa.
Mutta tosiasili on, että myöskin Venäjän sosialistit ova~ ilmoittaneet eroavansa bolshevikiliikkeestä, eivät ole ainakaan aluksi tahtoneet yhtyw
yhteistoimintaan heidän kanssaan. Tähän minä
viittasin. Ja kaikkein vähimmin olen tahtonut
bolshevikiliikettä syyttää siitä, että se nyt pyrkii
rauhaa tekemään. Siitä saattaa olla eri mieltä,
milloin on ollut mahdollista Venäjän johtajien
pii:ooissä ryhtyä ranohanneuvotteluihin. M:u.tta
se on asia, joka ei tässä yhteydessä tarvitse tull&
arvostelun alaiseksi. Ja kun ed. Tokoi tahtoo
myöskin rauhankaipuuseen nähden vetää. jyrkän
rajan vasemmiston ja muun eduskunnan välille
(Vasemmalta: Enhän minä ole vetänyt sitä.) ainakin hänen sanansa olivat asetetut sillä tavalla,
ikäänkuin hänen mielestänsä rauhankaipuu olisi
v·oimakkaampi ja tuntuvampi vasemmistossa kuin
muualla - niin on kuitenkin syytä huomauttaa,
että, Jumalan kiitos, ei ainakaan tässä suhteessa
ole minkäänlaista eroa eri kansanluokkien välillä.
Rauhankaipuu oporvariston keskuudessa on yhtä
voimakas, ainakin yhtä voimakas kuin konsanaan
vasemmistossa (Vasemmalta: Ei tule kultaa niin
paljon!).
Ed. P a a v o V i r k k u n e n: Ed. Takoi on
epäilemättä oikeassa siinä, että m~idän Y'hteiskunnallinen ilmapiirimme Qn tätä nykyä myrkytetty.
Minä jätän sanomatta, lisäsikö vai vähensikö hän
kiihoittavalla puheellaan tätä mY'l"kytystä. Me,
jotka olemme taistelun helteessä, emme voi olla
esittämättä syytöksiä ja 'Vastasyytöksiä. En minäkään voi olla näin tekemättä. Mutta luulen,
että mitä minulla täällä on sanottavana, sillä on
sentään parmnpi .ia tosiasiallisempi perustus, kuin
mille ed. Tokoi täällä syytöksensä rakensi.
Myönnän senkin, että me emme voi tällaisessa keskustelussa olla koskettelematta niitä tosiasioita,
joita ed. l''()koikin käsitteli, mutta kuitenkin täytyy minun sanoa, että pääasiaa ed. Takoi, hallituksen päämiehen ehdokkaana, ei ollenkaan käsitellyt. Pääasia minusta on se, että hallituskysymystä eduskunnan jäsenet käsittelevät tällä'
kertaa ja ensi kerran kaksinaisessa asemassaan.
Ensinnäkin tulee heidän kansan edustajina korottaa äänensä parlamentaaristen vaatimusten ·puolesta maan hallituksen asettamisessa, sen puolesta
siis, että asetettava hallitus todella nauttii eduskunnan enemmistön ja samalla kansan enemmistön luottamusta. Mutta tämän lisäksi on jokainen edustaja, ollen osallisena siitä korkeimman
vallan täydellisyydestä, jonka eduskunta itse on
itsellensä •omistanut, nyt tilaisuudessa omalla äänellään myötävaikuttaa siihen, että terve paria-
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mentarismi todella tulee sovellutetuksi. Jo tämä
tosiasia, joka mielestäni on perustava tämän kysymyksen käsittelemisessä, on omiallja johtamaan meitä oikeaan, kun kanta on määrättävä niiden kahden hallituslistan suhteen, joitten välillä
vaali nyt on tapahtuva.
Pyydän ensiksi esittää erään yleisen nähkökohdan, jolla tässä asiassa mielestäni on oleellinen
merkitys, mutta johonka ed. Tokoi edustamansa
tulevan hallituksen päämiehenä ei ensinkään kajonnut; ja tästä näkökohdasta 'haluan vetää eräitä
johtopäätöksiä. Siihen on kyllä viime lauvantain
k-eskustelussa jo viitattu, mutta tuskin tarpeellisella painolla.
·
Ed. Tokoin listaa oil asianomaisten omalla taholla' ja nähtävästi jollakin ylvästelyllä mainittu ,punaiseksi senaatiksi". Tähän nimitykseen
saattaa sisällyttää paljonkin. S€n esittäjien taholla tahdottanee tällä nimellä alleviivata sitä niin olen minä ainakin ymmärtänyt - , että lista
on oleva täällä toimeenpannun työväen vallankumouksellisen suurlakon eräs tulos tahi voitto.
Ja ilmeistä onkin, että se tavallisissa rauhallisissa
oloissa -ei milloinkaan olisi nähnyt päivänvaloa.
Ed. Tokoi listallaan taMoo olla ei ainoastaan solidaarinen vallankumouksen kanssa, vaan 1hän on
valmis ryhtymään vallankumouksen suoranaiseksi palvelijaksi. ,Suurlakko on päättynyt,
mutta vallankumous jatkuu" - näin kuulimme
julistettavan muutamia päiviä sitten. J atkuminen tarkoittanee sitä, että juuri tämän ,,.punaisen senaatin" tulisi ke]taisesta talosta jatkaa vallankumousta, kun sen nyörit ed-ellisinä päivinä on
Siltasaarelta 'hoidettu. Herra Tokoi on valmis
uudelleen menemään senaattiin, mutta tällä kertaa
yhdessä täällä virka-avajaispuheensa jo pitäneen
ed. Salinin y. m. tovereittensa kailiSsa, v.a.lmis menemään .iat'kamaan 'sitä vallankumouSita, jonka he
tässä maassa ovat aloittaneet ilmiöin ja seurauksin, jotka me kaikki tunnemme. J oliemme muustakaan tietäisi, että ed. Tokoi on läheisessä yhteydessä sosialistien hrurjoittaman t-errorin kanssa,
niin on tämän listan esittäminen siitä avonainen
todistus.
Kuten kaikki tietävät, on maassamme harjoitettu sosialistinen hirmuvalta ollut tähdätty suorastaan tätä eduskuntaa vastaan. Iskuna suoraan eduskunnan kasvoihin, sen ed. Vuoristo
täällä julisti. Ed. Tokoi ehdokastovereineen on
halukas tätä taistelua eduskuntaa vastaan jatkamaan. Hän välittää vähän parlamentarismiSit.a,
sillä eihän hänelle saata olla tietämätöntä, -että
hänen punainen senaattinsa ei omista eduskunnan
enemmistön, vaan korkeintaan sen vähemmistön
luottamusta. Punainen senaatti ei ·edusta mitään

kansanvaltaa, vaan vähemmistövaltaa. Täällä
toim-eenpantu vallankumous on siitä vallan mer- ;
killinen, että siinä ei ole noussut, niinkuin historiallisissa vallankumouksissa yleensä, oikeuksissaan poljettu kansan enemmistö vähemmistön sortovaltaa vastaan, vaan siinä kapinoi, tilrupäisten
voimakeinoje11 käyttäjänij., kansan enemmistöä
vastaan vähemmistö, ioka kaikkein pätevimmällii
tavalla .ia aivan hiljakkoin on vähemmistöksi tässä
maassa todistettu. Sosialidemokraateilla, JOlden johtajana ed. Tokoi eduskunnalle tarjoa punaisen senaattinsa, on vähemmistöasema nykyisessä eduskunnassa, samoin Helsingissä, samoin
koko Suomen maassa. Mutta vähemmistönä ihe
ovat pääkaupungissa ja muualla maassa mellastaneet tavalla, joka on saattanut maan kolm elämän
täydelliseen häiriötilaan.
'
Tämän perustuksella ,on oikeutettu sanomaan,
että ed. Tokoi ei ole ylen kaino, kun hän samalta
eduskunnalta, jota vastaan hänen puolueensa kapinoi .ia hän itse on valmis maan hallituksessa,
.ios hän sinn-e tulee, edelleen kapinoimaan, pyytää aJikeiUeen luottamuslausetta. Parlrumentarismin ja kansanvallan 'Periaatteet hän on heittänyt kauvas selkänsä liaakse. Ed. Tokoi on
kyllä osoittanut olevansa taitava kannan ja aseman muutoksissa aina sen mukaan, kuin tarve
kulloinkin on vaatinut. Mutta punaisen senaatin esittäminen ja vahvistuks-en 1pyytäminen sille
tältä- eduskunnalta, se on hänellekin sentään ennätys.
Parlamentari:smin .ia kansanvallan periaatteet
hylänneenä tällä punaisella senaa-tilla tietysti
täytyy olla olemassa-olonsa tukena jokin tpin-en
valta, kuin kansan enemmistön luottamus. Suomen kansalla on jo riittävästi kokemusta, mikä
tämä tuki ·on oleva. Se on suoranainen väkivalta, se on vieraiden pistimien ja kiväärien
voima. Jos punainen senaatti tulee valtaan, niin
siihen s-en ovat nostaneet vieraat pistimet Suomen
miesten käsiin lainattuina. Kun tämän 'PUnaisen
senaatin elämisen ehto on tämä, niin silloin se ei
ole hylännyt ainoastaan kansanvaltaisuuden,
vaan myöskin, ·minun täytyy se sanoa, kansallisuuden suorat ja ylevät linjat. Sillä muuksi
kuin epäkansalliseksi minä en voi leimata sellaista
valtaa, joka, vaikkR~pa olisikin suomalaisten miesten harjoittamaa, tarkoitustensa hyväksi käyttää
venäläisiä pistimiä. Tässäkin kohdassa 'On ole·
massa yhtä läheinen kuin surkuteltava yhteys
aiotun punaisen senaatin ja täällä harjoitetun
hirmuvallan välillä. T-ämä yhteys on en-emmän
kuin periaatteellinen, jolla minä tarkoitan sitä,
että kumpainenkin yhtä vähän välittää todellisesta kansanvallasta. Täytyy totuuden nimessäi
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.sanoa, tämä yhteys on myöskin käytännöllinen.
Ja tämän asian puolen selvittämiseksi minun on
huomauttaminen vielä seuraavista tosiseikoista.
Minulle ei ole varsin selvää, mitä mahdollisesti suuriakin voi.ttoja hirmuvallan toimeenpanijat kuvittelevat ja julistavat saavuttavansa
kapinallisella liikkeellään. Mutta yhdestä tulok-sesta voimme kuitenkin olla kaikki, sekä vasemmisto että oikeisto, y ksimieliset: tähän maahan
on tämä hinmuvalta ntaikilla aloilla tuottanut täydellisen sekasorron, jonka vaurioita jokaisen
uuden hallituksen, tuli se olemaan millainen tahansa, on oleva ·vaikeata korjata. Minä en voi
hyväksyä ed. Tokoin lausetta, että anarkia, jota
täällä@ harjoitettu, ei olisi lähtenyt työväen piiristä. Se olisi mieluinen tosiasia, jos niin olisi•
laita, mutta niin ei ole laita. Minulla on se käsitys ja minä voinen sen todistaa, että punainen senaatti on lähtöisin kansanliikkeestä, joka on
aseettornia kansalaisia satamäärin raastanut vankeuteen, ihmisiä ·sairasvuoteelta •ojennetuin revolverein .pakottanut kulkemaan vankilaan, k·otien rauhaa hävittänyt sisäänmurroin ja monilla:
muilla väkivaltaisuuksilla, virkamiehiä kiväärein·
ja 1>istimin uhannut ja heitä estänyt rauhallista
työtään yhteiskunnan hyväksi harjoittamasta.
Eikä tässä vielä kyllä. Edessämme on vielä'
tuo surullinen lehti edellisten päivien historiaa,
joka on Suomen aikakirjoissa säilyvä kaikkein
mustimpana. Työväen vallankumouksellinen keskusneuvosto, joksi se on virallisesti nimittänyt itsensä, on ottanut pistimiä ja kiväärejä lainaksi,
niitä se on pannut tuhansien sosialistien käsiin,
ja kun se näin on tehnyt, niin eihän ole voinut
olla toisin, kuin •että niitä on myöskin käyt-etty.
(Ed. Tokoi: .Se ei ole niitä ottanut.) [Minä
tulen vielä, ed .. Tokoi, tähän asiaan myöhemmin;
olette hyvä ja odotatte.] Työväen vallankumouk~
sellisen keskusneuvoston lähetit ja palvelijat ovat
kansalaisten verellä tahranneet maan ja tahranneet omat kätensä. Yksityistapauksiin ei ·ole!
halua kajota minunkaan, niin surullisen runsas
kuin tämä ainehisto olisikin. Mutta yksi kuva
on näiden ka uheuksien, tämän riettaan toiminnan
yhteydessä jäänyt lähtemättömästi minun mieleeni ja minä olen kysynyt itseltäni, enkö väistäisi velvollisuuttani, jollen sitä tältä •paikalta
koskettelisi. Tässä yhtei-skunna:ssa on eräs äiti,
leski, joka kuluneina kauhun päivinä on menettänyt kaksi vanhinta poikaansa, köyhän kotinsa·
tuet. Tämä on tapahtunut oloissa, joita lienee
mahdotonta täysin vastaavasti sanoin kuvata.
Riittää, kun mainitsen, että kymmeniä käsittävä
työväen vallankumouksellisen keskusneuvosilon
palvelijajoukko hjlidät sananmukaisesti teurasti.

Siinä oli toimin~assa se ainoa todellinen lahtarikaarti. Korvissani soivat vieläkin tämän äidin
epätoivoiset valitukset, sillä minä olen ne kuullut. Raastetun, lastensa verellä tahratun epätoivoisen kodin äiti kysyi minun kuullen, onko
enää mitään oikeutta ja vanhurskautta maan
päällä olemassa, vai saavatlm ihmispedot teurastaa
nuorta lupaavaa elämää, ilman että lain ja oikeuden käsi heihin ulottuu. Ja hän esitti minulle
kysymyksen, kutka ovat vastuunalaisia <hänen
kotinsa ja -elämänonnensa tuhoamisesta.
Luulen, että tämän tuntemattoman maahan
murjotun äidin nyyhkyttävä ääni on kaikessa
heikkoudessaan kyllin voimakas kaikuakseen yli
laajan Suomenmaan. Maa ja kansa kysyy,
kutka ovat vastuussa siitä, mitä on ta1pahtunnt.
Ja tämä kysymys on selvitettävä, sillä se määrää
kantamme myös IJUnaiseen senaattiin nähden.
(Vasemmalta: Ei se määrää, muut syyt.) Vastuusta tosin minä en tahdo puhua liioittelemaHa
enkä umpimähkään. Kun •on sattunut tapauksia, joiden laajuus on niin suuri, että niitä täytyy pitää suorastaan kansallisena onnettomuutena,
niin on vastuukin niistä kyllä laaja. Ei se rajoitu yhteen eikä yksiin. Syytä saattaa kyllii
olla itse kussakin. Mutta jos m'inä tämän avonaisesti tunnustan, niin minä en toisaalta saa yksityisten syyllisyyttä ollenkaan heikentää. Juuri
tänä hetkenä. meidän täytyy si~eellisyyden vaatimukset selvinä esittää, tosin aina ensi sijassa
itseemme mutta myöskin toisiin ja yhteisel~
määmme nähden.
Minulla on tämä mieli, kun käyn koskettamaan
tätä asian puolta. Minä en voi olla kohdistamatta
syytöksiä, niinkuin minä alussa huomautin, mutta
minä olen ne tarkasti perustava. Ensiksi nous-ee
kysymys työväenliikkeen johdon, tässä tapauk•
sessa lähinnä työväen vallankumouksellisen keskusneuvoston, suhtautumisesta· näihin rikoksiin.
Olen katsonut voivani nimittää näitä murhamiehiä ja ihmisteurastajia työväen vallankumouksellisen k-eskusneuvoston, tämän virallisen tri~unaa
lin, ;palveli.ioiksi. Minulla on siihen oikeus s·euraavista syistä.' Tiedossamme on ainakin osa:
niistä ohjeista, ,Joita keskusneuvosto on antanu~
niille, jotka se lähetti ase kädessä yhteiskuntaa
terrorisoimaan. Näiden ihmisten esiintymistä ja
tekoia on ohjannut. h-eille annettu oikeus olla nimiään ilmaisematta. Punanauhais.et katusankarit
eivät ole uskaltaneet ja he ovat suoraan sanoneet, ettei heidän tarvitse nimiään mainita. kun
niitä •heiltä on kysytty. Tämä tietää ennakolta
annettua varmuutta siitä, ettei tarvitse tihutöistään vastata mieskohtaisesti. Saa vetäytyä jou- •
kon ~ia järjestön ja vallankumouksen taakse ja
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r.tiitteo turvin aivan edesv3.S'tuuttomast1 kapinallista hirmuvaltaa harjoittaa.
Tästä minulla on omaa.'kin kokoeanusta. Virkamiehenä katsoin minäkin olevani 'Pakotettu etusijassa sen nuorison tähden, jonka turvallisuudesta
koulutalossa minun on vastaaminen, alistumaan
sellaisen hirmuvallan edessä. Mutta kun minä
samalla osoitin sen rajan, missä alistumiseni päättyy ja minut sen johdosta, että ki-eltäydyin tottelemwsta minuun itseeni k<>hdistettua käskyä
asestettujen miesten keskellit, :huolimatta siitä,
että tiedettiin minun •olevan kansanedustajan,
kuljetettiin kaupungin katuja pitkin kahteen variiopa.ikkaan, silloin viilsi häpeäntunne sydäntäni kahdesta syystä. Ensiksi siitä, että Suomen miehet, jotka nimittävät itseänsä vrupaiksi
ja sanovat olevansa kansanvaltaisia, ovat alentunoot kantamaan vierailta kansamme sortajilta
saamiaan 'Pisiimiä .ia niillä uhmaten häristelevät omien kansalaisten, jopa ikansauedustaja:n
edessä. Toiseksi siitä, että raukkamaisuus näissä
miehissä oli niin suuri, etteivät uskaltaneet nimiään ilmaista ja suorastaan v·etosivat heille annettuihin oikeuksiin maliastella nimittämättöminä. Työväen .vallankumouksellinen keskusneuvosto on heille siihen antanut aivaru avoimen
valtakirjan.
lKeskusneuv·oston palvelijat ovat myöskin saaneet ohjeen esiintyä jäykästi ja kovasti. Tämä:
nimenomaan ilmoitettiin minulle vallankumouk·
sellisen tutki.iakunnan edessä, jonne minut kuljetettiin, samalla kuu .pahoi.telt•iin koMelua, jonka
alaiseksi minä olin joutunut. Tahd<ilttiin tehdä
se ymmärrettäväksi näitt·en ohjeitten valossa.
Todella saadaan tällaisten ohjeitten lu'Pa.piiriin
mahtumaan kaikki, mitä tässä maassa on viimeisinä päivinä tapahtunut. Kuinka syvälle vallankumouksellinen keskusneuvosto itse on tällä
luisuval1a pinnalla vajonnut, näkyy .siitä, että julkaisu, joka virallisesti ja kaiketikin oikeutuksella nimittää itseään , Työväen vallankumouksellisen keskusneuvoston tiedonantolehdeksi", kun
se kertoo täkä~äisestä vankilasta vapautetun joukon h-enkilöitä, joitten seassa tiedämme olloon
ainakin yhden murhamiehen, se suurimmalla
mielihyvällä saattaa tiedoksi, että heidät työväentalossa. otettiin vastaan raikuvin eläköönhuudoin: Tällaiset .pahantekijät ottaa työvä-en
vallankumouksellinen keskusneuvosto oikein virallis-esti turviinsa. Ja kun tämä neuvosto näillä
ohjeilla ja tällaisilla määräyksillä panee aseet
tuhansien valvelijoittensa käsiin, joitten itsensä
ei tarvitse vastata teoista, niin olisihan s11orastaan ihme, jollei kansalaisten verta vuodatettaisi. Vastuu siitä, mitä tässä maassa on ta-

pahtunut, on nykyään ja historian edessä työväen
vallankumouksellisen keskusneuvoston.
Mikä on nyt herra Tok'Oin punaisen senaatii:l.
asema kaikkeen tähän? Vastauksen antaa sen
ohjelmassa oleva y,leisen ·amnestian ehdotus. Tapansa mukaan ovat sosi&1idemokraattis€n ·puolueen johtomiehet kirjoittaneet tämänkin lausuntonsa niin oraakrelimS!iSJesti, että sitä ehkä voi~
daan eri tavalla tulkita. Mutta minun täytyy
asettaa kysymyksenalaiseksi, voidaanko sitä lau~
setta ensinkään selittää. niin, että murhaajat ja.
ihmi.st-eurastajat sentään on aikomus jättää amnestian ulkOtpu'Olelle. (Vasemmalta: Voidaan!)
Sitävastoin voidaan sanamuoto varsin hyvin ym~
märtää niin, että tarkoitus on antaa nä.illekin hei'dän teoistaan yleinen anteeksianto. Jos näin on,
niin silloin punainen n~mi tälle ai<>tulle sena.atille ei merkits-e poliittista ja yhteiskunnallista
radikalismia, jota minä sellaisenaan en ollenkaan
pelkää, vaan se viittaa siihen, että punainen väri
on veren väri.
Mutta joskaan herra Tokoilla ja hänen ehd<>kastovereilla.an ei ole tarkoitus vetää tätä äärimäistä johtopäätöstä heidän esittämänsä amnes·
tian sanamuodosia, niin jää heidän osallisuutensa
työväen vallankumouksellisen keskusneuvoston
toimintaan ja siihen, mitä s·en johdolla on rikoksia tehty, läheiseksi, aivan liian läheiseksi, jotta
minun käsityksmi mukaan V'Oisi olla puhettakaan siitä, että Suomen kansa onnellistutettaisiin heidän muodostamaliaan hallituksella.
Me tulemme tässä näet uuteen kysymykseen, ,
koko oosialidemo'kraattisen eduskuntaryhmän
osallisuuteen viimeisiin tapahtumiin, ryhmän,
joka esittää 'punaisen senaatin ja on valmis äänestämään sen valtaan. Merkittävä on, että jo näitten mullistusten riehuessa esiintyi sosialidemokraattisen rY'hmän keskuudessa ilmein€n pyrkimys päästä vapaaksi kaikesta vastuunalaisuudesta siihen, mitä ympärillämme ta.pahtui. Ed.
Valpas-Hänninen tiesi kertoa eräässä istunnossa.,
että la.kon johto -ei enää lunle voiva.IlJSa •hallita
lak'Ossa olevia aineksia. Ed. Lehokas ilmoitti
eräässä seuraavassa istunnossa, että vastuunalaisuus siihen, mitä tapahtunut on, ei suinkaan oleeduskunnassa olevalla sosiali.stiryhmällä, eikli. lakon johto eikä sen jatkaminen ja lopettaminen o]e
meidän asiamme, hän lausui. Tätä lausuntoa
piti er.ehdyttävänä ed. Airola, jonka mielestä
sosialid-emokraattisella eduskuntaryhmällä ei ol~
aikaisemminhan ollut mitään lakon johdon
kanssa tekemistä eikä sillä 'Ole määräysvaltaa siinä
asemassaan. Tähän on vain sanottava, että nämä väitteet eivät 'Ole totta. Kuinka voi ed.
Airola puhua tällaista., kun virallisesti iltnoite-
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taan aivan toista? Onhan täällä mainitsemassani
Kaiken sen perustuksella, mitä minä olen lauvirallisei!sa tiedonantolehdeMä, suoraan ilmoi- sunut, on minun kantani ed. Tokoin punaiseen se~ttu, että' muiden edustavien sosialidemokra~tti
naattiin nähden .i!elvä. Eduskuntavaalien tulos
järjestöjen kan:ssa on sosialidemokraaHiuotnldn saattaa eräissä suhteissa olla epäselvä, mutta ainaedus.kuntaryhmä työväen vallankumouksellir;·een kin yhdessä se on vallan selvä. Suomen kansan
kelkusneuvostoon valinnut jäseniä., viimemai- enemmi;;tö on lokakuun 1 ja 2 päivinä ilmilausunittu muistaakseni kolme. Nimet 'ovat vel'hotJ.t 1 nut tahtonsa: se ei tahdo sosialistista hallintoa.
salaperäisyyteen tavallisen taktiikan muban, Se on lähettänyt tänne enemmän kuin 100 edntr
mutta. jotakin .nimistäkin tiedetään. Min:t ton tajaa siinä tarkoituksessa, että he pitäisivät huoluule -erehtyväni, kun lausun, ·että punaiaen se- len siitä, että maa ja kansa saisi toisellaisen halnaatin ehdokkaissakin on juuri näitä wsialide- lituksen kuin sen, minkä ed. Tokoi sille tarjoaa.
mokraattisen eduskuntaryhmän edustajia työ- Ja tämä lähes kaksi kuukautta sitten julkilauväen vallankumouksellisessa keskusneuvostosEJa, suttu kansan tahto ei suinkaan ole muuttunut
mutta ed. Tokoi tietysti tietää sen asian parem- siitä, mitä sosialidemokraattinen puolue ja työmin ja voi siitä tehdä täällä ilmoituksen.
väen vallankumouksellinen keskusneuvosto on
Niiden tosiseikkojen nojalla, joita olen mainin- toime:enpannut tässä maassa viimeisinä päivinä..
nut, ja sen nojalla, miten sosialidemo)k~aattinen Kansan enemmistölle olisi punainen senaatti kaueduskuntaryhmä on suhtautunut t;rövä@ vallan- histu.,. Kam.a tahtoo toisellaista hallitusvaltaa.
kumoukselliseen keskusneuvostooh, sen täydelli- Ed. Tokoin mielilause, jota hän yhäti vatkuttaa
sen vaikenemisen nojalla, jota se näinä piiivinå (•n t1;ällä e•luskunnassa, on se, että ,vallankumous
lliOUdattanut ja valitettavrusti edelleenkin näkyy .iartkuu". 18ehän on hyvin mahdollista. .Sehäa
noudattavan tapahtuneiden hirmutekoi~11 tuomit- on varsin mahdollista, ·että me saamme vielä
Stmiseen nähden, on sanottu .ia voi·1ahn ::anoH, paljon kovempia :kokea, mutta joskin niin on ~
että sen kädet ovat veljioen v·erellä tahratut. Minä ed. Tokoi tietää sen 1paraiten - niin eivät mitpuolestani en haluaisi tällä tavalla sanoa. Mi'lä kään uhkaukset voi kansan enemmistölle suosiasetun mielelläni odottavalle kannalle. Minä en tella: hänen •punaista senaattiansa.
Omasta puolestani minä olisin mielelläni nähvoi ajatella muuta, kuin että sosialidemokraattisesaa eduskuntaryhmässäkin on, kuten niitä on nyt vielä laajemman kokoomushallituksen synvarmasti paljon sosialidemokraattisessa puo- tyvän, kuin minkä porvarilliset ovat saaneet
lueessa, niitä, jotka sydämensä inholla ja kauhulla aikaan, ilellaiSofn kokoomuksen, .iossa olisi edus1oittonevat niistä eläimellisistä teoista, joita työ- tettuina sosialidemQkraateistaki'n niitä, jotka
väen vallankumouksellisen keskusneuvoston vas- viime päivien hirmutekoihin ovat joka suhteessa
tuulla tässä maassa on harjoitettu. Minun on osattomat ja niistä selvästi sanoutuneet irti.
mahdotonta edellyttää, että vasemmisto tässä ka- :M:utta kun tämä ei näytä olleen ainakaan tälllt
marissa tositeo.ssa tahtoisi asettua hyväksymään hetkellä mahdollista, niin minä tervehdin joten~
tehtyjä kauh~mksia. · Mutta minä valitan sitä, kin jakamattomalla tyytyväisyydellä herra Svin·
että mitään voimakasta .ia vapauttavaa sanaa ei hu'fvudin listaa ja aivan eheällä tyytyväisyydellä
•koko tämän suurilukuisen va~mmiston taholta 1 hänen esittämäänsä ohjelmaa. Hyvin käsittäen
tähän saakkå ole kuulunut. Onko niin, että puo- sen erinomaisen vaikean aseman, jossa tämä hallue~UQska on niin iskevä, ettei kukaan täällä us- litus, .ios se· valtaan asetetaan, tulee toimimaan,
kalla esiintyä niin, että he vapauttaisivat sie- .ia alttiisti tPnnustaen, että ne miehet, jotka nylunsa .ia voisivat itsensä tuntea vapaiksi .ia itse- ky.isissä olois•sa ottavad; hallitustaakan kantaaknäisiksi ihmisiksi? Maan ja kansan ovat viime seen, tekevät suuren isänmaams~n uhrauksen. mipäivien ta1pahtumat tehneet hyvin herkkäkuu-' nä toivotan heille heidän vastuunalaisessa · työslois;eksi; sen korvat ovat kääntyneet erittäin so- sään 1maan. .ia• kansan •hyväksi parhainta menesflialidemokraattisen eduskuntaryhmän puoleen. tystä. kestäväisyyttä .ia siu•nausta. (Keskust&..~a ja
(Vasemmalta: Joko vihdoinkin?) Surkeata on, oikealta raikuvia kättentaputuksia. Lehteriltä
.ios ei se vieläkään saa yhtään selvää ja vapaut- ääni: Tämä puhe o1isi joka osa.ssaan saatava Suota.vaa. sanaa kuulla. (Varemmalta: Ne on sanoiju men kansan luettava-ksi! - Puhemies koputtaa.)
.io enn-en näitä tapahtumia.) Minä olen lukenut
ed. Valpas-Hännisen äänenkannattajaa uskolliIstunto keskeytetään k :lo 1;2 7 :ään.
sesti näinä ,päivinä, mutta en ole huomannut siinä
mitään siihen suuntaan lausutun, ja sitä minä!
valitan. J•os tässä erehdyn, jos ed. Valpas-Hän::ninen voi osoittaa, että olen erehtynyt, niin ei ku·
Täysi-istunto •Päättyy kello 4,20 i. p.
kaan siitä iloitse enemmän kuin minä.
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Täysi-istuntoa jatketaan
k:l'()

lh 7 i. ·p.

Ed. Ahma v a a r a: Ed. Paavo Virkkus·en
tyh.ientävä ja erinomaisen sisältörikas lausunto
vapauttaa minut pitemmästä. lausunn'Osta. Minä
kaikin puolin pyydän yhtyä siihen lausuntoon,
minkä ed. Virkkunen täällä äskettäin antoi. Sen
lisäksi pyydän kosketella ainoastaan muutamiin
kohtiin.
Ed. Salin lauvantain istunnossa ja ed. Tokoi
tänä 'Päivänä ovat koettaneet puhdistella vasemmistoa siitä tahrasta, minkä se viime ·päivinä on
päällensä vetänyt. Ja totta puhuen, se sietää puhdistusta. Mutta minä pelkään, että tämä puhdistus, ei ainakaan sellainen, kuin se täihän asti
on näiden kahden edustajan lausunnossa tll!pahtunut, ei voi tätä tahraa 1puhdistaa. Ja mikä ikävintä, niin historia tulee, niinkuin täällä on sanottu, pimeimpinä lehtinään kertomaan kaikesta
siitä, mitä täällä viime aikoina on tapahtunut.
(Vasemmalta: Ahmavaarako sen kirjoittaa?)
Ed. Tokoi sanoi, -että työväen johdon taholta on
kaikella tavalla koetettu rauhoittaa työväkeä.
Katsellaan nyt pikkuisen, minkälaista se rauhoitus oon ollut. Pitkin syyskesää ja syksyä on
,Työmies" -lehti toistaan kiihkeämmissä kirjoituksissa koettanut työväestöä yllyttää niihin tekoihin, jotka nyt viime aikoina ovat puhjenneet ilmi.
Se on uskotellut, että 'Porvarit muka tässä maassa
ovat perustaneet heidän kielellään niin sanottuja
lahtarikaarteja työväkeä vastaan. (Vasemmalta:
Niinhän ne ovat tehneet.) Jokainen rehellinen
kansalainen tässä maassa tietää, että tämä on
kokonaan keksittyä. Mutta sellaisille joukoille,
jotka asiasta eivät ·ole selvillä ja jCJtka eivät lue
muuta kuin ,Työmiestä", niille ·se menee täydestä,
siitä meillä on surullisia todistuksia. Nämä suojeluskaartit ovat perustetut yksinomaan ihmisten
hengen ja omaisuuden turvaksi rosvoutta vastaan.
On kyllä myönnettävä, että sellaisia rosvokaarteja vastaan - sillä tämä nimi on täysin ansaittu
- kuin viime viikkoina ovat punakaartilaiset
esiintyneet, sellaisia vastaan on kyllä olemassa
tämmöinen suojeluskaarti ja olisi ollut suotavampi, että se olisi ollut 1paljon voimakkaampi,
mutta työväkeä vastaan se ei ole tähdätty. Sillä
minä olen vakuutet·tu j111 olen kuullut näinä päivinä lukuisien työmiesten, paraitten työmiesten
lalliluvan paheksUJID.isensa kaikesta tästä kansalaisveren vuodatuksesta, mitä nyt on tapahtunut.
Ja te herrat vasemmistossa saatte olla vakuutetut, ·että yhä enemmän tullaan lausumaan juuri
työväen puolelta tuomioita menettelystänne. Me

emme usko Suomen työväkeä kaiken kiihoituksenkaan .iälestä niin kehnoksi, että se voi:si tällaista hyväksyä, meillä on paljon korkeammaf
käsityks-et Suomen todellisesta työväestöstä. Yhdessä suhteessahan tämä on ollut hyvå, vaikka se
'OD ollut liian kalliisti ostettu emmekä suinkaan
oHSii suoneet, että ·Se kansalaisverellä olisi oswttu, nimittäin nämä viime viikkojen ta.pahtumat ovat avanneet Suomen kansan silmiä, ne ovat
avanneet näkemään, minkälaista politiikkaa vasemmisto tässä maassa harjoittaa. Se on tullut
huomaamaan, että kaikista korulauseista huolimatta vasemmisto ei enää kulje siveellisillä keinoilla .päämääräänsä kohti, vaan että se on tarttunut tämmöisiin hirmutekoihin, ja sillä ti-ellä,
minä olen vakuutettu, ei Suomen kansan työväestö pitkälle teitä seuraa.
Täällä ed. Tokoi lausui kuinka suurlakon jälkeen vuonna 1904 luvattiin kauniita ohjelmia
toteuttaa, mutta että tuli sitten synkkä taantumus ja kuinka nyt taas on taantumus yhä enemmän pistänyt esiin. S.e on aivan totta, mutta
juuri tällaiset veriteot ne taantumusta lietsovat
väkisinkin esiin ja voi käydä niin, että meidän
niin sanottujen vorvarien, joita te kuvaatte kaiken edistyksen vastustajiksi, täytyy taistella todellisen edistyksen puolesta. 1Se aika on jo nyt
käsissä. Sillä kyllähän te tiedettä, mitä ihmiskunnan aikakauskirjat puhuvat aina tällaisten
.iulmien tekojen perästä. Taantumus tulee, mutta
siihen taantumukseen •ovat syynä ne, jotka harjoittavat tämmöistä hirmuvaltaa. Kun täällä
viime k'evännä ·puhuttiin niin paljon vapaudesta
ja me kaikin uskoimme, että täällä tulee todella
vapauden aika, jolloin täällä vapaus ja kansanvalta pääsevät vallitsemaan, niin tämä kaikkein
meidän sydäntämme lämmitti, mutta täytyy valittaa, että meidän kansamme seassa on niin paljon löytynyt aineksia, jotka •polkevat kaiken kansanvallan, kaikki vapauden ihanteet jalkafnsa
alle ja ryhtyvät terrorismiin ja veljesmurhaan.
Juuri vapauden, juuri kansanvallan nimessä täytyy panna tällaista menettelyä vastaan vakava
vastalause. Mutta ikävä on, ettei vakavimmallakaan vastalauseelia voida saada virvoitetuksi niitä rauhallisia vanhuksia ja muita viattomia kansalaisia, jotka ·ovat tudn teurastu:sjoukon uhreiksi
j•outuneet. Antakoon tämä, minä toivoisin sitä,
v~semmistollekin tulevaisuuteen edes jotakin ohjauksia. Toivon, että hekin sisimmässään jo tunnustavat, vaikka eivät sitä julkisesti tahdo tehdä,
että on ammuttu pa,hasti harhaan ja ·On lietsottu
voimia liikkePlle, joita kenties ei ole aina voitu
hillitäkään. Mntta kun minä tämän lisäksi muistan, -että jo Oulusta lähtiessäni tänne kuulin
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eräältä puhtaalta sosialidemokraatilta, jonka oikeaoppisuutta ei siellä kukaan epäile, kaiken tämän, joka ny,t on tapahtunut - hän :san.oi, että
tässä tulee pian verilöyly, jota ei voida estää (Vasemmalta: Sanottiinthan se täältä jo monta vuotta
takaperin) - .ia kun hän sen tiesi jo viikkoja ennen sanoa, ennenkuin oli mitkään kunnalHslait tai
muut esillä, niin kyllä täytyy tulla siihen tulokseen, että se oli jo tpitemmän aikaa harkittu. Kun
tulin eduskuntaan ja kuulin, mitä vasemmiston
taholta lausuttiin ja että näitä lausuntoja pul·
petin kansilla va.hvistettiin, tulin huomaamaan,
että tuo oululainen s•osialisti oli :puhunut aivan
oikein, tulin huomaamaan, että on säännöllisesti,
järjestelmällisesti, ha.rkitusti tämä julma teko
saatu .toim~n ja viimeiset voitelut tälle kaikelle
oli arvoisain vasemmistoedustajain täällä antamat uhkaavat vaatimukset. Sen vuoksi olin jo'
silloin vakuutettu, että mitkään hetkelliset parannukset, kunnallislait tai muut, eivät voisi estää:
täiä terrorismia, tätä vallattomuutta, mikä nyt
oli tulossa. (Vasemmalta: Entä se t'()dellinen
edistysmielisyys ?) Minä puhun myös siitä.
Täällä ed. Tokoi lausui muun muassa, että elintarvelakia ei ole kukaan tässä maassa tai etupäässä - niinkuin hän sanoi - .porvarit noudattaneet. Ja hän meni niin pitkälle, että hän väitti
porvarien ke:hoittaneen julkiseen taisteluun ase
kädessä tätä lakia vastaan. Me pyysimme silloin jo ed. Tokoilta edes yhden esimerkin, mutta
ainoatakaan ei hän voinut tuoda, ja niin kauvan
kun ei herra Tokoi voi tuoda tästä esimerkkiä,
on hänen puheensa. paljaita Tokoin tuulesta temmattu.ia mielikuvia eikä totta. (Vasemmalta: Lukekaa porvarilehtiä!) Olen minä niitä lukenut
enkä ole huomannut niissä mitään sellaista. Sellaiset väärennykset kuin täällä äsken eräästä sanomalehdestä luettiin, kun siepattiin lause sieltä,
toinen täältä, eivät kelpaa todistukseksi. Kyllä!
te itse ymmärrätte, ettei niissä semmoiseen kehoiteta. Mutta myöntää täytyy, niinkuin täällä on
myönnetty, että elintarvelakia ei ole seurattu
enempää työvoostön kuin muittenkaan puolelta,
mutta tähänkin ovat luonnolliset syynsä. Minä en
puhu nyt siitä, että tämä laki itsessään menee sille
alalle, jolla on tavallisina aikoina yksityinen
luonne, .persoonalliseen omaisuuteen, jopa sellaiseen, mitä kukin välttämättömästi tarvitsee, ja
tästä jo saa selvityksen, että kansa ei voi näin
äkkiä ymmärtää, että on pakko tällaiseen mennä.
Mutta tämä ei ole pääasia. Alussa, kun tämä laki
ilmestyi, noudat-ettiin sitä, mutta kun alettiin sitten tehdä noita surullisen kuuluisia kylvölakkoja,
kyntölakkoja, jotka menivät niin pitkälle, ettei
riittänyt vain se, että kiihotettiin työväestöä pois
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työstään silloin, kun tuo työväki itse tahtoi jatkaa työtä, - minä tunnen tiloja, joissa työväki
karvain mielin lähti pois, - mutta kaupunkilaiset punakaartilaiset ajoivat heitä pois, ja kun
m:entiin niin pitkälle, l€ttä kun maanviljelijä itse
aikoi tehdä työtä ~pellollaan, hänet ajettiin sieltä
aseella pois, kun tätä tehtiin silloin, kun koka
kansaa uhkasi nälänhätä, estettiin kylvöstä, e~
tettiin siitä, mistä olisi kansalle saatu leipää, nii'n
ei ole kumma, jos on vastenmielisyyttä antaa niukoista leipävaroistaan tuollaisille sankareille, jotka koettavat tuhota koko kansan toimeentulon ja;
elämän. Pyydän kysyä silloisilta herrailta vasemmistosenaattoreilta, kun he kävivät tarkastamassa näitä lakkoja, eivätkö he itsekin, niinkuin
on kuultu heidän lausunnoistaan, monasti tulleet
siihen tulokseen, että lakko oli aiheeton. Ja vielä
sitten, kun oli tyydytetty kaikki oikeutetut vaatimukset, vielä sittenldn tahdottiin jatkaa tuota
lakkoa sillä tiedolla, että nyt on hyvä keino kurittaa porvareita, nyt he eivät saa ·kylvää ja heille
tulee nälkä. Ei kai huomattu, että ensin tulisi'
tuollaisilla lakkoiaisille nälkä. Minä en tahdo
kehottaa tällä suinkaan siihen, ettei elintarvelakia
olisi seurattava; meidän täytyy nyt koettaa astua uudelle uralle ja koettaa saada sitä noudatetuksi ja siihen päin on jo tehty paljon työtäkin,
mutta olen tämän tahtonut lausua, jotta ymmärrettäisiin, miksi niin vastenmieliseltä elintarvelain seuraaminen on monessa kohden tuntunut.
Ja niinkuin on . myönnetty, että hallituksenkin
taholta monessa kohden on la,kia poljettu ja rikottu, niin on käsitettävää, että kansankin taholta
sitä on rikottu.
Täällä on ~puhuttu päiväistunnossa, että työväki kärsii nälkää ja sehän on totta. Mutta sitä
ei kärsi vain työväki, sitä kärsii koko kansa.
Kyllä siitä· on meillä jokaisella jon:Kunlaisia ko·kemuksia.. Jos täällä helsinkiläisten varakkaittenkin vieraissa on ja vertaa sen ruokapöytää
edellisiin aikoihin, niin huomaa, että •puute on, ja
suokoon Korkein, ettei tämä puute mene pitemmälle. Vielä se on jaksettu kantaa, mutta jos
tätä vallattomuutta, mitä viime viikoilla oli, jatkuu, niin tulee nälkäkuolemia, siitä ei pääse mihinkään. Ja tämä olisi myöskin vasemmiston sydämelleen laskettava.
Ed. Tokoi sanoi, että eduskunta ei ole vieläkään saanut mitään toimeen, ja se on totta. Mutta kenen on syy tähän? (Vasemmalta.: Porvarien.)
Tietysti, se vafltaus on meille jo niin tuttu, sen
minä ota·ksuinkin, mutta todellisuus puhuu toista.
Teidän rosvokaartinne ovat menneet' niin .pitkälle,
että ovat valloittaneet säätytalon ja estäneet' eduskunnan valiokuntia kokoontumasta sinne, ja kun
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jok:ail!IIOa.saa ed.ellises!lä. istunnossa oli tilattU v~eraaseen valtaan. No, onko .twmäkin .puolustus?
tänne suuret lehterit täyteen vissiä yleisöä, joka Jos nyt porvarit ovat kehnosti menetelleet, ette
otti oaaa. eduskunnan päätöksiin ja keskusteluun suinkaan . semmoista . esimerkkiä te saa seurata.
mi:elenosoituksillaan, oli luonnollista, että edus- Ettehän te muuallakaan porvarien esimerkin mukuntll. näissä oloissa., kun sitä tahdottiin pistin- kaan tanssi, ette suinkaan te tässä huonossa asias:Pakotuksella saada tekemään toisin, kuin vakau- sa sitten mene mukaan? Tällaiset l)uolustubet
mUJS vaatii, ei voinut kokoontua. Mutta kun me ovat sangen heikikoja, ja ne tekevät sellaisen vaivielä luomme silmämme edelliseen eduskuntaan, kutuksen, että puhujalla on niin huono asia puojossa teillä herrat oli ··enemmistö ja hallituksessa lustettavana, ·ettei löydä sille parempaa puolustusta. Mutta vielä ontotnmaksi käyvät tämmÖi~nemmistö ja kys;ymm-e, mitä se sai wikaan, niin
tämän rinnalla teidän puheenne eduskunnan ai- set puolustukset, kun ne ovat perättömiä. Kumkaansaamattomuudesta ovat aivan tuulen ,pieksä- pikaan edustaja ei ole tuonut yhtään ainoata esimistä. Teillä oli viime eduskunnassa enemmistö merkkiä, joka vähääkään pitäisi paikkansa.
ja hallituksessa enemmistö, ettekä te saaneet yh- Vaikka ed. Salin lietsoi vuosisatoja taaksepäin, ei
tään ainoata lakia, josta kansalle olisi ollut hyö- .;;hän si.:Jltäkään löytänyt yhtään esimerkkiä, joka
. tyä, loppuun a.ietuksi, lukuunottamatta kenties· tähän asiaan olisi sopinut todistajaksi, ja silti kuului täällä yleensä naurua herra Salinin historian
a.lkoholilailll~äädäntöä. (Eduskull!nasta melua. Puhemies koputtaa.) Siinä selvitys, miksi koetatte selvitykselle. Mutta ed. Tokoi myönsi, että ed.
vierittää syyn tämän eduskunnan päälle saamatto- Salin on mennyt liian kauvas. Hän otti verekmuudesta. Mutta se on teidän omaa saamatto- semmän esimerkin ja se esimerkki oli, että tämän
maan porvarit ovat saaneet venäläisen hallitukmuuttanne, joka tässä esiintyy.
Täällä puhuttiin vasemmalta jotakin edistys- sen hajoittamaan eduskunnan ja puolustaneet
harrastuksesta. Minä pyydän siihen lyhyesti ka- kaikkea sitä miekkavaltaa, mitä sen hajoitukseksi
jota. Minä olen vakuutettu, että ne porvarit, joita käytettiin. Tässä olisi pätevä syy, jos se olisi
te aina maalaatta mustiksi, t ...levat osoittamaan, totta. Mutta siinä ei •ole hituistakaa'n totta. Te
·kun vain annatte rauhassa työskennellä, että tässä ette ole voineet todistaa yhdenkään porvarillisen
maassa tahdotaan ja tehdään vakavaa edistys- henkilön, vielä vähemmän porvarillisten laajemtyötä, edistystyötä, josta todella kansalle on tul-eva. :pain ryhmäin, toimineen tähän suuntaan. En ihhedelmiä. Ei sitä kaduilla, pistimillä ja uhkauk- mettelisi, jos voitaisiin jonkun yksityisen porvasilla tätä edistystyötä tehdä, mutta sitä tehdään rin tai sosialistin ·esimerkkiin vedota, mutta kun
juuri tässä huoneessa rauhallisella lainsäädän- ei ole voitu mitään tuoda esille, niin se todistaa
nöllä. Hallitruksen ohjelma, jonka kokoonpani:lmi- parhaiten, kuinka. keksitty ja perätön tämä syy~sta meillä nyt on puhe, osoittaa, että aika pit- tös on. Tuokaa, hyvät herrat, edes pikkuisen syykälle siellä tahdotaan jo hallituksenkin puolelta töksille perustuksia, sillä muuten teidän omat
mennä. Meillä 'On kenties tilaisuus mennä täällä kuuli.ianne tulevat teihin ajanpitkään tyytymä.tvielä pitemmälle. .Samoin herra Tokoi sanoi, että tömiksi, kun näin huonosti puolu~tatte asiata.
nyt on aika, .iolloin vaaditaan työtä, ei vain lu- Vakuutaiil, mikäli minä tiedän .ia mikäli on tulpauksia. Aivan niin, nyt meidän täytyy tehdä lut s·elville, että Suomen porvaristo ei ole sekaantyötä. Ja minä toivoisin, että. vasemmisto heit- tunut eduskunnan hajoitukseen millään muulla
täisi pilv-entakaiset lupauksensa. pois ja tekisi sel- tavalla, ,kuin että porvarilliset sanomalehdet valaista. työtä, josta tulevaisuudessa 'on kansalle littivat sitä, että käytettiin aseita. Siten he oyai
hyötyä. Paljon on meidän maassamme-e työtä sekaantuneet asiaan, ei mitään muuta. Tämän
tällä edistysalalla tehtävä, sillä monessa kohdassa olP.n lukenut Helsingin Sanomista, Suomettarest.a
olemme pa,l.ion .iälessä. Siihen .ovat suurimpana ja monista muista lehdistä. Rajoitustapaa vassyynä. olloot meidän ul,konaiset onnettomat l()lom- taan on lausuttu vastalauseita. Mutta sehän on
aivan toista, kuin puolustaa tuota tekoa.
me eivätkä mitkään omat kansalaiset.
Minun ei tarvitse käydä koskettelemaan herr:1
Täällä ed. Tokoi ja ed. Salin edellisessä istunnossa eivät ole voineet kieltää sitä, varsinkin herra Tokoin lausuntoa siinä suhteessa, että täällä oHsi
Salin ei kieltänyt, ettei sosialistinen eduskunta- muka Venä.iän kansasta lausuttu halveksumis~a .ia
ryhmä ole jollakin tavalla takana, jopa tuntuvassa ettei sitä otettaisi lukuun. Kyllä se otetaan oimäärässä sen vallattomuuden takana, mitä viime kr:istossa lukuun paljon enemmän kuin vasemmis.päivinä on tapahtunut. Ja os!ttain ed. Tokoikin to&Wa, vaikka me emme ·pidä Venäjän kansan Pi}llSsen tunnusti, vaikka ·koetti toisella kädellä vä· ta.iina niitä, joilta vasemmisto on lainannut aseita.,
hän kieltää. Puolustus tähän kurjaan menPtte- .ioilla on tehty murhia. Siinä suhteessa lawmmme
lyyn oli se, että .porvaritkin ovat turvautun~et pa.heksumisemme. Mutta ne ovat olleet Venäjän
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·kansan huonoimpia aineksia, eikä .parhaita. (Vasemmalta: Mustasotnia teidän mielestänne on
para.s.) Mutta minä. lupasin olla lyhytsanainen,
jätän siis monta kohtaa, joita olin aikonut koskettaa. koska tohtori Virkkunen on niihin jo koskenut. Lopuksi käännyn päivän tekstiin, nimitiäin kysymykseen hallituksen asettamis·esta.
Ensinnäkin viittaan punaisen senaatin ehdokaslistaan eli 'li!en senaatin, jonka sosialistit ovat
eh.dottaneet. Sitä .minä en voi hyväksyä niistä;
.syistä. mitä täällä ennen on tuotu esille, ja vielä
lisäksi pyydän mainita muutamia. Suomen eduskunta on julistautunut yksimielisesti korkeimman vallan haltijaksi tässä maassa. (Vasemmalta: Ei ole!) Se on aivan yksimielisesti periaatteessa. Ja tämä oli sangen suuri päätös tämä.
Eri mieliä saattaa olla siitä, voiko eduskunta sitä
käyttää, mutta pääasia on, että suomalaiset <>vat'
ottaneet omiin käsiinsä val'lan. Se on tässä tärkeätä, minä jätän kaikki sivuseikat nyt 'Pois. Ja
mitenkä näin ollen, kun meidän ·pitää astua puolustamaan tätä itsenäisyyttä, mitenkä voisimme
uskoa hallituksen niiden miesten käsiin, jotka
ovat täällä viime viikolla turvautuneet vieraan
'vallan pistimiin omia kansalaisiamme vastaan? Ja
mehän tiedämme .io edeltäpäin, että mistään kansamme itsenäisyydestä ei voi olla ,kysymystäkään,
kun vihollisten aseisiin tartutaan ja niillä. ru vetaan kaikkea itsenäisyyttä ehkäisemään Tämä
on pääasia, miksi minä en voi millään muotoa ·puolustaa tuota punaista senaattia, ja minä olen vakuutettu siitä, että Suomen kansan suuri enemmistö on samalla kannalla.
Te olette, hyvät herrat, viime viikolla turmelleet kaiken sen it&enäisyyspyrkimyksen, mikä
keskuudessanne ehkä ilmeni viime eduskunnassa.
Kun sen lisäksi ei ole vielä ainakaan meillä selvillä se, eikö jotkut tuossa listassa olevat henkilöt ole e-desvastuussa siitä veljesmurhan verestä,
jota viime viikolla on vuodatettu, niin tämä on
myös niin vakava asia, että me emme voi sellaista
senaattia. mennä äänestämään. Ainakin muutamat sen jäsenistä ovat kuuluneet tuohon vallankumoukselliseen neuvostoon, sillä ed. Tokoin kiell()ista huolimatta on tuo valla.nkumouksellinen
ilmoitu-slehti ~ tai miksi sitä sanotaan - ilmoittanut, että ainakin kolme sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän .iä.senistä kuului tuohon
neuvostoon. Ja kun minä olen saanut tietää, että
ainakin erään siltä taholta lähetetyn virallisen
kirjeen alla, joka on lähetetty maamme prokura.attorille ja jossa on tehty selvää, eli julistettu, että oikeudet ovat lakanneet toimimasta,
mtä tämän 'kirjelmän alla on ollut muun muassa
ed.Sirolan nimi, niin ennoen.kuin •hän on tämän tyy-
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dyttävästi selittänyt, en voi herra Sirolaa äänestää mihinkään luottamustoimeen, kaikkein vä.himmän hallitukseen. Ja siellä on muitakin,
joita en tahdo nimitel'lä, itse tiedätte "{Jaremmin
keitä on· kuulunut tuohoDJ kauniis<>en hallituk~
se en.
Minä voinkin lopettaa. Ed. Tokoi täällä kehoitti eduskuntaa tosi työllä. eikä vain lupauksilla osoittamaan tahtonsa ja kun hän sen ohessa
sanoi, että hän on kaikin mokomin koettanut rauhoittaa kansanjouklwja, niin minä toivon, että
herra Tokoi edes tastä illasta lähtien seuraa nii~
periaatteita., joita hän tässä ilmoitti seuraavansa.
ja olen vakuutettu, että jO!SI va;semmisto ylipäinsä astuu tälle siveelliselle perustalle, luopuen
anarkiasta. on tulos· hyvä lopuksi.
Ed. A i r o l a: Pitkällinen ja ·perin vaivaloinen
on tälle kokuukselle, jota myös on tahdottu nimittää Suomen kansan eduskunnaksi, ollut sen lapsen synnyttäminen, j'()ta ennen sen syntymistä on
kutsuttu Svinhufvudin hallitukseksi, mutta jolle
kansan keskuudessa, jos tästä lapsesta· jotakin tulee ja se elämään jääipi, tullaan antamaan vielä
paljon rumempi nimitys. Muttå -ei se erityinen
ihme ole, että tämä synnytys on niin vaivaloin-en ja tulos niin epäilyttävä, kun jo ennen synnytystä puhutaan miltei pelkästään murhista ja
muista inhoittavista hirmutöistä, kuten jumaluusopin tohtori Virkkunen ennen päiväUistä suvaitsi
sanoa. Mitä on synnyty'ksellä ja murhilla tekemistä keskenään? Ed. Ahmavaarakin huomasi
päästyään puheensa loppuun, että oikeastaanhan
tässä on kyseessä hallitutksen muodostamin€n. Ja
toisetkin havaitsivat silloin, että siitähän tässä on
kysymys, eikä mistään niistä väkivallanteoista ja
murhista, joita on tapahtun-ut siellä täällä yli
maan niin tänä. vuonna ja tässä marraskuussa,
kuin kaikkina muinakin vuosina ja muinakin kuukausina (Oikealta: Valetta; ei koskaan!)
Minä en tahdo näistä murhista ja niihin verrattavista teoista ·puhua siitä yksinkertaisesta syystä,
että minä en sellaisia hyväksy teossa enkä muuten. Viime kesänä tältä paikalta minä lämpimästi 'PUolustin sitä, että Suomen rikoslaista poistettaisiin kaikista paikoista, missä kuolemanrangaistus ·on ·säädetty, lain sallima kuolemanrangaistus. Yhtä vähän kuin minä hyväksyn sitä, että
lain mukaan saadaan tuomita ihmisiä kuolemaan,
yhtä vähän minä hyväksyn sitä, että lakia sivuuf!:taen, yksityisiä tarkoitusperiä, k·ostopyyteiti
.ia muuta· sellaista tavoitell-en, ihmisiä tapetaan,
olkoot sitten tap'Pajat tai .tapettavat keitä tahansa.
Tämä ei tapahdu mistään hentomielisyydestä.
Kyllä maailmassa voi, ja niin kauvan kun kapi-

1

Maanantaina 26 p. marraskuuta.

talistinen yhteiskunta on olemassa, täytyykin
usein väkivaltaan turvautua sellaisenkin, joka ei
sitä sellaisenaan hyväksy. Mutta minusta on
asia sillä tavoin, niinkuin tää'llä ·eräänä päivänä
pankinjohtaja ja senaattorikandidaatti Arajärvi:
sanoi minulle keskustellessamme näistä asioista,
että. jos tapetaan, niin on mieluisampaa, että
ta·pp8.1Jllioon tapahtuu ,jär.iesiyksessä". Minustakin voi väkivalta tulla kysymykseen silloin, kun luokkavastakohdat kärjistyvät, kun
sorrettujen ja s•ortajain välit käyvät sellaisiksi, että sorretut eivät löydä itseHeen mitään muuta 'Pää!Syä, kuin epätoivoisesti tarttua
aseelliseenikin voimaan, mutta silloinkin on
pidtettävä kiinni siitä, että väkivaltaa ei saa
käyttää muuta kuin väkivaltaa vastaan, ei silloinkaan saa aseettornia ja niitä vastaan, jotka
eivät väkivaltaan turvaudu, käyttää väkivaltaa,
eikä väkivaltaakaan vastaan sen suurempaa väkivaltaa, kuin on tarvis väkivallan murtamiseksi.
Siitä syystä, jos kymmeneskään osa siitä, mitä
viime päivinä !POrvarilliset sanomalehdet ja myös
s·osia'listiset ovat kertoneet tässä maassa tapahtuneen murhia ja muita niihin verrattavia tekoja, on
totta, niin minä· olen valmis jyrkästi tuomitsemaan kaikki sellaise•t teot ja uskon, että siihen
yhtyvät myös ne ,kansalaiset Suomessa, jotka lukeutuvat siihen ryhmään kuin minäkin.
En sen pitemmälti tahdo näihin tekoihin kajota,
varsinkaan, kun ei ole mitään objektiivista olemassa siitä, mitä todellakin on tapahtunut. Sanomalehtiuuti:set nojautuvat väkivallan esineeksi
joutuneitten puolisoiUen, lähimpien omaisten ja
muitten sellaist€'11 henkilöitten kiihtyneessä miel·entilassa antamiin kertomuksiin. Toistaiseksi ei
mitään luotettavaa selvitystä ole siitä, mitä kaikkea on ta•pahtunut porvarillisia hen,kilöitä vastaan. Vielä vähemmän on ti~toa siitä, mitä por. varillisten taholta on tehty työväenluokkaa vastaan. Niistä eivät rporvarillis·et lehdet ole maininneet riviäkään. Onko herra Erkon lehdessä
tai herra Virkkusen lehdessä kerrottu mitään siitä., kun esimerkiksi Lahden seudun suojeluskaartilaisten, P'Orvarillisien kaartilaisten johtaja, huolimatta siitä, että hän oli antanut kirjallisen sitodmuksen, ettei hän enää ryhdy taisteluun, ratsa>Staen hevosen kuoliaaksi, ottaen uuden, riensi
johrtamaan jouk·koja ampumaan junaa, joka pimeässä kulki ohi ja josta ei tiennyt, mitä kaikkea
siellä sisällä oli. En riviäkään ole huomannut
·siitä mainitun enemmän Suomettaressa kuin muissakaan tämän kaupungin porvarillisissa lehdissä.
Kun tässä tuli puhe porvarillisten kaarteista
ja niitten aseistakin, ja kun täällä ed. J uutilainen
.ia moni muu on väittänyt, että ne ovat yksistään

olemassa varkaita ja muita sellaisia vastaan ja
kotien suojelemiseksi ja kun esimerk~ksi senaattorikandidaatti ja entinen Suomen eduskuntaa
vwstaan nouSISut senaattori Kallio ei s.ano edes
tietävänsä mitään näistä aseista, niin ehkä joku
sana siitäkin. Jos herra Kallio ei sieltä Pohjanmaalta, jossa on kovasti pikakiväärejä ja muita
sellaisia, jopa kuula.ruiskuja tavattu porvarillisten kaarteilta, tiedä näistä yhtään mitään, niin
voisi siirtyä vähän etelämmäksi, varsinkin kun
minä olen etelämpää. Kun Pyhtäällä joku ai·ka
takaperin .punaisen kaartin toimesta takavarikoitiin melkoisen SUJUi aseläh~tys, joka kuljettajien
ilmoituksen mukaan oli suojeluskaarteille, porva~illisille suojeluskaa.rteille aiottu, ja näistä kuljettajista tunnettiinkin eräitä paikkakunnan .prokuristeiksi ja sen sellaisi·ksi, kun tässä asevarastossa,
.iossa on !kymmenin tuhansin patruun~ja, colt-pistooleita, lbrowning-pisiooleita y. m. s., j'Oukossa melkoinen määrä ·heittopommeja ja sytytyspommeja, niin jollei ed. Kallio tiedä niistäkään mitään, niin minä, joskaan minulla taskussa
ei niitä ole, kun minä mielelläni en sellaisiin veh'keisiin koske - minua ne hiukan arastuttavaf
enkä minä välitä se'llaisiin asioihin sekaantua mutta jos ed. Kallio haluaa tutustua, niin, kun
minä laskendun täältä alas, voin viedä hänet katsomaan, minkälaisia ne ·ovat, ja ed. Juutilainen
voi tulla mukaan. Voidaan silloin tutkia, ovatko
ne sellaisia, että niitä tarvitaan varkaita vastaan.
Minulla on pieni mökki. Jos sinne tu'lee varas,
niin jos johonkin aseeseen turvaudun, ei se ainakaan ole sellainen heittopommi tai sytytyspommi,
joita on suuri määrä takavarikoitu suojeluskaarteilta, ne sytyttäisivät sekä asunnot että varastopaikat, mutta ei niillä varkaita vastusteta. Juttua on, että suojeluskaartit olisivat varkaita vastaan, ne ovat työväkeä vastaan. Kyllä niillä on
toinenkin tarkoitus, mutta se on tarkoitus, josta
!m tahdo tässä tilaiSIUudessa sanoa. sitä enkä. tätä,
sillä toivon, ettei minua syytettäisi ilmiannosta,
vai·kken käy yksityiskohtia mainitsemaan. On
selvää, että ne ovat työväkeä vastaan, koska niitä
on käytetty työväkeä vastaan ja koska esimer~
kiksi esittelijäsihteeri Listo ·on kirjoittanut Suomettareen siihen ta•pa.an, että jos .tässä maassa
olisi kelvollinen hallitus, sen olisi pitänvt val.iasrtaa ylimääräinen juna veturin eteen; viedä suo.ieluskaarti Tampereelle, ampua .ia tuhota puna·
kaartilaiset, jotka elintarpeiden puuttoessa s·elit-.
tivät, että ellei niitä saada, niin heidän niitä on
hankittava - siis mentävä etsimään, ei ryöstämään - ja tällöin kirjoitti sellainen porvarillinen luottamushenkilö kuin esittelijäsihteeri ja
monivuotinen edustaja, Suomettaren läheisyyteen
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kuuluva herra Listo, että· sinne täytyisi vi~li1
suojeluskaarti aseista antamaan leipää.
Se kaarteista. Minä pyysin puheenvuoroa ed.
Kallion numeroiden johdosta, joita hän esitti toistami•seen samalla sävyllä, .samallaisilla sanoilla
ja mi'lll1lsta näytti, ·että muistiin)panoliuskatkin oliva't samat kuin silloin 10 päivää taka.perin, jolloin hän esitti vaa1ipuhoonsw-päästäkseen uudelleen
senaattiin ja ehkä päästäkseen uudestaan hajoittamaan tätä eduskuntaa. Nämä numerot, vaikka
•hän nähtävästi •piti niitä erittäin asiaan vaikuttavina, koska hän rupesi näin lyhyen ajan kuluessa toistamiseen vaivaamaan meitä niiden esite
tämr.sellä, eivät tee minuun mitään vakuuttavaa
vaikutusta. Hän itse sanoi; -että ne ovat arveluita,
laskelmia, jotka nojautuvat otaksumisiin ja noja-utuva.t osaksi elintarpeita sa1aavien, elin>tj-rpeilla keinottelevien manttaalimiesten ilmoituksiin, joten niihin ei ole paljon luottamista. Tie-,
detään, että ne ensiksikin eivät ole tahtoneet niitä'
antaa. Esimerkiksi Nurmon elintiuvelautakunnan sihteeri on ilmoittanut, että niitä tietoja,
jotka piti syyskuun puoliväliin antaa viime kesän sadosta, ei vielä viime marraskuun 2 rpäiväna
ollut antanut yksikään maanviljelijä tässä kunnassa, josta roVa-sti Malmivaara heränneenä tietää vakuuttaa, ·että ne ovat erittäin uskonnollista
väJkeä ja että niiden siis .pitäisi olla lainkuuliaisia:
ja; erittäinkin perustusla:kia kunnioittavaa väkeä.
Mitä sitten syntisemmissä kunnissa, kun tuoreessakin puussa tapahtuu tällaista.
Herra Kallio vakuutti, että .puutteeseen ovat
syynä ei •piilotetut varastot, vaan o'lema.ttomat
varastot. Olen valmis myöntämään, etteivät piilotetut varastot ole yks.in syynä siihen, eivätkä edes
suurimmaksi osaksi. Olemattomat varastot ovat
pääasiallisesti syynä puutteeseen, mutta yhtä'
varma on myös, että piilotettuja varastoja ja
melko suuria 'Piilotettuja varastoja on olemassa
ja että niitä voitaisiin saada selville ja herra
Kallio, hoitaessaan näitä asioita, olisi saanut niitä
selville, jos hän olisi pannut viranomaiset pontevampaan toimintaan, jos hän olisi antanut niille
vähänkin suurempaa tukistusta velttoudestaan,
niin niitä ·olisi löytynyt. Viime 'Päivät ovat sen
osoittaneet. Kun esimerkiksi Kymin kunnassa,
joka ei liene niitä suurimpia. varastopaikkoja,
koska se ei kai ole maan suurimpia vilja-aittoja
yle-ensäkään, ja koska sen lähellä on sellainen
elintarpeita kuluttava, mutta ei tuottava paikka.kunta, kuin esimerkiksi Kotkan kaupunki, sentään on ilmennyt niitä koko lailla. Viime vii.kon
maanantaina lähtivät siellä punakaa.rtilaiset elintarvelautakunnan jäsenten kanssa katsomaan,
onko 'Perää herra Kallion vakuutuksessa, että pii-
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lovarastto.ia ei ole. 'l'utkittiin, ·ha-ettiin a.inoastaan
niitä varastoj.a, joita ei oltu ilmoitettu senaatin
päätöksen muka:Usesti, ja, kyllä niitä löytyi. Senaattori Kallio väitti, ettei niitä ole. Mutta sieltä
löytyi ensimäffieen otteeseen tästä yhdestä ainoasta kunnasta 40,000 kiloa, joukossa vanhojakin
varastoja. Ja he jatkoivat päivä päivältä sitä'
-etsimistä, aikoivatpa siirtyä Elimäenkin kuntaan.
Ehkä, jos he siirtyvät sieltä suuremmille viljaalueille, ehkä niitä löytyy .paljon suurempiakin
varas~oja. . .En tah.d? sanoa; että n~m-~t v~r's~?t
mahd1ttomnn nousisivat, taa. ~ttä nulla v01ta1snn
Suomen kansaa yli talven ja seuraavaan satoon
asti pelastaa nälältä, mutta sen minä sanon, että
ainakin- niillä nälkää voitaisiin hiukan lykätä
my.öhemmäbi. Ja ne liikekeskukset, sellaiset
kuin Tampere, joissa heti, kun sa.to oli korjattu,
jolloin maassa siis piti olla viljaa ainakin mone.ksi kuukaudeksi, kohta <Oli viljan puute, siihen määrään, että esimerkiksi Lahdessa, pikku
kau'Pungissa, jota ympäröivät suuret, viljavat pitäjät, heti viljan korjuun ja puimisen jälkeen oli
sellainen jauhon puute, ettei kahteen viikkoon ollut ruisjauhoja ollenkaan saatavissa eikä olisi
saatukaan, elleivät siellä työläiset näl!kiintyn~inä
·olisi uhanneet käydä hakemassa its~. :SilLoin täältä
Helsingistä ilmoitettiin, että sieltä ja sieltä saa
ottaa niin ja niin paljon. Ainakin tällaisten paik·. bkuntien nälänhätää voitaisiin siirtää edes hiukan tuomnemmaksi, ja ainakin yksi puoli :saavntetta:Lsiin, jos nämä elintarvevarastot haettaisiin.
- Jaa, ensiksi ei ole ainoastaan viljan laita näin.
Muitakin elintarpeita on salassa olemassa. Äsken
kun me vuoropuheJuna ed. Kallion kanssa keskustelimme, minä tuolta ja hän täältä, sanoi hän,
että korteilla jaettiin niin ja niin paljon. Minit
sanoin: Entä ilman kortteja? ,Yleisille laitoksille
jaetaan niin paljon." Minä tiedustelin: ,Entäs
salakaupassa?" ,Ei yhtään." Minä en usko
sitä eikä sitä usko ·kukaan muukalan. Voita,
lihaa ja muuta sellaista löytyy epävirallisessa.
kau'Passa hyvin :paljon. Yleensä <Oll niin, että
rikkailla ja siellä, missä rikkaat syövät ja juovat, siellä on yllin kyllin. Helsingissä jos lähtee ·prof~ssori Gebhardista alkaen, joka -on tämän
kuristus.politiikan, työväen nälkiinnyttäjäin pää•pomoja, mihin varakkaaseen perheeseen tahansa,
niin sieltä löytyy voidr.itteleitä, yksin Lahden:
kautta kuljetettuja ja hänen nimelleen osoitettuja,.
j. n. e. Ja jos mennään sellaiseen ruokapaikka.an, mis:sä herrat käyvät, ei siellä -ole puute, ~i:
leivästä, ei lihasta, -ei voista, eikä muusta. Minä:
jo vähän arvelin, kun ed. Kallio vakuutti, ettei'.
sellaisia varastoja ole, että olisivatko ne jo tänään:
loppuneet. Mutta kun puhemies ilmoitti, että
28>
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iul.ee päivällisloma, riensin erääs-een ruoka.paikkaan, missä työläiset eivät käy. Voita tuli pöytään ilman tilaamista. Kysyttiin, saataisiinko
voita lisää. ,J uu, mitenkä paljo pitää." Kyllä
sieltä voita saa kuinka paljon tahansa. Ei ne ole
saaneet sitä korteilla eikä sinne ole annettu sitä
voita, jota annetaan yleisille laitoksille, mutta
sitä. on kuitenkin riittävästi. Ja kuitenkaan -eivät
työläiset ole viikkoihin. eikä kuukausiin nähneet
vieraankaan lei vällä voita, puhumattakaan, että
om~le leivälle-en olisivat sitä saaneet. Kun näin
on kaikkien •elintarpeitten laita, on varastoja, olkoon, ·että ne eivät ole kyllin suuria, vaan valitettavan pieniä, niin herättää ääretöntä katkeruutta se, että alaluokka nääntyy, että työläisten
vaimot, lapset kuihtuvat, sairastuvat elintarpeiden vä'hyyoden .ia [luuttoollisuu•den takia, tulevatpa jonoissa mieliipuoliksi ja tietävät, ·kuulevat
ja saavat itsekin vähän vihiä, että varakkailta
..ei puutu ei ruokaa, ei juomaa, ei voita, ei läskiä .
.Jos 'nämä vara:stot 'haetaan esille, niin •Poistuu
"tällaisen katkeruuden aihe. Työläiset ja yleensä
köyhät eivät kaik~roidu tSiitä, ·että elintarpeita.
on vähän. Minkä sille tekee, kun enempää ei ·ole,
mutta ne katkeroittuvat siitä, että toisilla on,
toisilla ei. Ne tahtovat, että hallitusvalta, joka
tässä maassa asetetaan, noudattaisi sitä politiikkaa elintarvekysymykseen nähden, että yhden ei,
vaikka hän olisi köyhäkin, tarvitsisi kärsia puutetta. elintarpe.iJs.ta, eikä näl'kää nahdä ennen kuin
ioisenkaan. Tämän auttamiseksi on sosialistien
taholta koko tämänkin eduskunnan aikana koetettu jotakin tehdä. Esimerkiksi silloin, kun allmi tapahtua ·murhia - jokunen oli jo tapruhtunut - kun näin väkijoukon kiihtyvän, minä ed.
Manuerin kanssa .iätin kaksi kirjallista alotetta,
joista t'oises:sa .ehdotettiin, että eduskullita kiireellisesti jo samana päivänä ryhtyisi toimenpiteisiin
muun mua.ssa elintarveasiassa. Minä jätin ne
herra puhemiehelle hänen kansliassaan. Häntä:
• huvitti paljon enemmän herra Hornenin kertomukset saksalaisten- armeijan edistymisaskeleista
kuin se, että olisi käyty tutkistelemaan, missä
määrin ·edistyvät pyrkimykset Suomen kansan
nälänhädän torjumiseksi. Siitä on kymmenkunta
paivää kulunut, kun jät-ettiin nämä alotte·3t,
joissa pyydetään, että ne esitettäisiin saman päivän istunnossa, ja ellei sinä päivänä puhemies
·suvaitsisi istuntoa pitää, joka oli jo ennemmin
ilmoitettu, vaan tahtoisi edelleen jarruttaa työväen pyrkimyksiä, että hän ne esittelisi edes seuraavassa istunnossa. Hän sanoi, ettei hän turhan muodollin-en tahtonut olla., että vaikka kir~elmässä on 17 rpäivä inarraslmuta, niin ei se
:asiaan v.:aikuta, vaan ne voivat tulla esille silloin,

kftn istunto on. Nyt on ollut istuntoja, mutta ei
ne ole- tulleet vielä tähänkään istuntoon. Ja minun täytyy todeta, että eduskunnan porvaristo,
puhemiehestä aina edustaja Retulaiseen asti, ei
tahdo tehdä Suom-en kansan alaluokan nälän helpottamiseksi yhtään mitään. (Käsien taputusta
vasemmalta ja lehteriltä.)
Ed. Vuoristo: Pyydän ensiksi lausua tunnustuksen edustaja ja pa:ppi Virkkuselle siitä ruokottomasta tavasta, jolla hän osasi koettaa vierittää -eräitä tekoja vasemmiston niskoille ja mustata työväen järjestöjä ja joitakin määrättyjä
~enkilöitä. Se oli todellakin pa.p.pismiehelle jotakin aivan erinomaista: Hän sanoi myös todistava•nJSa nämä väitteensä. Odotin sitä. Kuulit'beko
te• jotain todistuksia? Minä kuulin kaksi. 'roinen niistä oli sellainen, että jotkut punfl!kaartilaiset eivät olleet hänelle ilmoittaneet nimeänsä,
'ja toinen oli sellainen, että eräät punakaartilaiset
olivat sanoneet, että ·heidän on käsketty kohdella
ihmisiä ,jäykästi". En ainakaan muita todistuksia kuullut enkä luule, että pöytäkirjat voivat niitä muita osoittaa. Kun pappismies tällaisten t·odistust-en varjolla vetää sellaisen johtQIPäätöksen, että eräät työväenjärjestöt ovat kehottane-et joi-takin henkrlöitä murhiin, varkauksiin ja
ryöstöi.hin, niin minun nähdäkseni se on niin jesuiittamaista., että sellaista harvoin tapaa. Että
pappismies viitsii ryhtyä tällåi&eenl (Valsemmalta: Sehän ,on pappien tehtävä.)
Viimeisiä kohtia siellä puheessa oli muun
muuassa, että hän on ahkeraan lukenut Valppaan ,Työmiestä" koko tämän ja viimeisen viikon
ja ettei siellä ole ollut sanaakaan näistä viime
aikoina tapahtuneista murhenäytelmistä, ei paheksumisen sanaa. Minulla on tässä sattumalta
k&dessäni viime torstain-en ,Työmies" .ia tässä on
muun muas.Sia seuraava kappal10: ,Huligaanit.eot
on sOtSial~demokraattinen puolue aina tuominnut
ja taistellut niitä va,staan. Raa'at kostomurhien
tekijät eivät saa: meistä asianajajaa, vaikka,pa
heitä yhteiskunnallisen kaaostilan vallitessa meidänkin Ji.epeillemme lyöttäytyy, Niistä selvää
tehtäessä ei tietoisten sosialidemokraattien joulmssal ole muuta kuin yksi mi-eli". Luulen, että.
tähän lausuntoon yleensä voitanee vasemmistossa
yhtyä. On aina yhdytty tällaisiin lapsuntoihin.
Näitä siis ·Oll allut ,Työmiehess.äkin", mutta te
tahdotte, pappi Virklkunen ,tässä asiassa, niinkuin
muissakin, ta•halli.sesti vääristellä .ia valehdella.
Tässä eduskunnassa on tänä päivänä vasemmiston ·sekä oikeiston ta!h·olta vakuutettu rauhan
rakkautta. Kun minäkin olen itse mielestäni rauhafl! rakastava ihminen, pyysin tämän puheenvuo--
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ron lausuakseni, että minun mielestäni kuiten- vaatineet, että sitä on ollut edelleen• ylläpid~ttävä..
kin juuri tältä pohjalta lähtien se, minkä pappi Tämän kauhean maailmansodan aikana teidän· saVir·kkunen .piti ed. 'l'okoin 'senaattoriohjelmassa nomalehtenllle ovat innostavasti, iloiten k~rtoneet
virheenä, nimittäin suurlakkoamnestian, se mi- suurista ta;ppeluista, kohottan-eet, koettaneet nosnun nähdäkseni senaattorikokelas. Svinhufvudin tattaa tämänkin maan nuorisossa ja asukkai:ssa
listassa on suuri heikkous, ettei siinä sellaista ole. mi~ltymystä ja ihastusta. suuriin tap·peluihin ja
Sen jäl•k.een, kun !porvarilliset lehdet, kirjailijat tappoihin. Kouluissa, joissa te opetatte tämän
ja ed. Virkkunen juuri tästä amnestia-asias!a ovat maan ihmis:ä, historiat ovat kokonaan rakennetut
niin .paljon lokaa työntäneet, tuntuu kenties uh- siinä hengessä, että siellä ihannoidaan ihmista·pkal'ohkealta tähän asiaan .puuttua, mutta tyyty- tpoa, s'Otia., .ia te kasvatatte edelleen ihmisiä :siihen
mättä nyt kerta kaimkiaan kirjanoppineiden vää- henkeen. Mistä nyt on tällainen rauhan rakkaus,
ristelyyn tässä asiassa, minä pyytäisin tältä pai- tällainen ihmisuhtrien .ia ihmisvaino.ien kammo teikalta myöskin esittää, mitä tavallisen rahvaan dän mieleenne äk:kiä tullut? Jospa se olisi totta,
miehen oikeustajunnalla tästä asiasta voidaan: .ios te todellakin tämän suurlakon kautta olisitte
löytää ja miten. sitä voidaan käsittää. ;Minun tulleet ISiUe mielelle, että te jokaista yksityistä ihmielestäni täma kohta, suurhikkoamnest1a, on misuhria;, jokaista kär-simystä rupeaisitte tuolla
yksi niitä kulmakiviä, jolle uudistuksien ohella tavoin kohtelemaan, kuin näinä päivinä on näkynyt teidän sanomalehdissänne, nii'n tämä suurlakko
voidaan tuleva rauha tässä maassa rakentaa. &
voi muodostua siksi kulmakiveksi, jonka avulla ei olisi mennyt hukkaan, niin murheelLsia, niin
ainoastaan eri luokkien välillä sopu tässä maassa kauheita, kuin nämä päivät kenties ·ovat olleetkin.
voi syntyä. Siitä voi muod:ostua ke~~ies harras- Mutta minä .p·elkään, että ·se on tekopyhyyttä.
luokan amnestia työväestölle, mutta sntä samalla Näitten murheitten alla, mitä teidän lehdissänne ·
voisi muodostua työväestöluokan amnestia her- näkyy, vilkkuu kost.oa himo:tseva h~nH, ne tierasluokille. J 'L ainoastaan tällaisen sovinnollisuu- tävät taistelun ja.tkamista ja kostoa.
den, mahdollisimm/n hyvän sovinnollisuuden Että tod·ellakin asianlaita niin ·on, että porvatäy·doellistä .sitä -ei kaiketi koskaan eri luokkien risto tässä maassa on :S'Uuremman amnestian tarvälille saa· - ainoastaan sellaisen vallitessa voi- poessa kuin työväestö, tätä· todistaakseni minä ·PYYtaisiin Suomen itsenäisyyttä ja tämän maan on- dän ajassa. siirtyä hiukan taaksepäin.
nea rakentaa. Minun nähdäks-eni tällä kertaa
Vuonna 1914, •kun tämä maailmansota syttyi,
tämän maan yläluokat, tämän ma·an porvaristo, mitä silloin muuta ta.pahtui sen oh~lla? 'l'uskin
te, jotka istutte siellä oikeistossa, te olEtte yht~ oli sodanjulistus ehditty julaista, kun samasaa
paljon amnestian tarpeessa kuin työväestö - ta1 silmänräpäyksessä, siitä huolimatta, että maassa
on ·ehkä väärin sanoa yhtä .-paljon, on: pikemmin oli ollut hyvä vuosi, ruokata:rpeita, kaikkia eläsanottava: te olette monta vertaa suuremman am- män välineitä oli kyllälti maassa, oli tullivapaasti
nestian tarpeessa, ~uin työväestö.
tuotettua. viLiaa, kaikesta tästä huolimatta elintarp.eitten hinnat äkkiä kohosivat tässä maassa
Vi~läJkin kaj·otakseni porvarilehtien jaJ ..~kirjaili
jain tavattomaan kauhuun tätä amnestiaa kohta;an. tavattomasti. Niitä a1ett:in heti 1piilotella ja niitll!iin johtuu 'Pakostakin itseltään kysymään, m1stä ten hinnat kohosivat. Ne kohosivat niin huikeast.i,
se seilainen oikeusvimma, sellain.en kammo kaik- •että Viipurin läänis·sä esimerkiksi kuveJrnöörin
kia ihmisuhria ja kuolemaa kohtaan tällä kertaa täytyi ruveta antamaan pakkomääräyksiä näitten
johtuu. Te:dän ooustamitenne luokkien ja ehkä hintojen kohoamisten estämis·eksi. Ja siihen täyteidänkin tehtais:Sanne, työpaikoilla kunnottomien tyi ryhtyä , vieraan maan miehen", jota sanaa
su'O.ieluslaitteiden vuoksi, ahneud~n. vuoksi, kun ei täällä on tänä päivänä käytetty, täytyi ryhtyä vi•ekunnollisia suo.ieluslaitteita viitsitä ·rakentaa, vuo- raan maan miehen estämään tämän maan yläluoksittain tuhoutuu kymmeniä .ia satoja työläisiä, kaa nylkemästä alaluokkaa, jotta se pääsisi päimurskaantuu koneisiin ja työvaaroihin huonon västä toisoon. Hänellä oli enemmän sydäntä, kuin
.suojeluks.en vuoksi. T·e ette suostu tarpeellisia tämän maan yläluokalla.. .Samaan aikaan työnsuojelusyälineitä h'Ommaamaan1, useasti valtion vi- antajat kautta maan pienensivät työpaikkoja. Työrallis,tell! ammattitarkastajain velvoituksista huoli- läisten palkkoja vähennettiin, samalla kun elinmatta. Te ·olette vuosikausia tässä maassa yllä- tarpeet kohosivat. Ja <ett-ei työväestö yhteistoipitäneet viinavirto.ia, joiden avulla on tuhan~ttain minnallaankaan voisi näitä palkkoja korottaa, niin
ihmisiä sortunut vankilaan, tuhans:ttain on ihmi- sen esteeksi työnantajat liimailivat tehtaitten S~ei
siä kaduilla. tappanut toinen toisensa, ja kun teille nille innostuksella Seynin virkavallan .ia venäläiQll tästä huomautettu, ·ol•ette te kylmästi sivuuttasen armeijan komenta.,iain julistuksia, .ioi.ssa työneet tämän ,epäkohdan, teidän luokkaetunn~ ovat väestöä ankarien •rangaistusten uhalla ki.e~lettiin
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ryhtymästä IJUOlustama;an palkka.etujaan. T-e turvauduitte siis ·silloinkin tällaisiin vieraisi.i_u voimiin. Ka.tkeralta, kyynilliseltä ivalta tuntuu tällaisen asiaintilan vallitessa ed. Kairamon huomautus, että Oll'pahan työväestökin rikkonut elintarvelakia.
Maanviljelijät ovat piilottaneet elintarp-eita, eivät anna niitä kuin moninkertais.esti ylitetys.tä
hinnasta .ia työvälestöllä oru näinollen valittavana
joko nälkäkuol-ema. tai ryhtyä siihen työhön, mistä
te n:Yt sitä moititte, ottamaan vakolla. Työväestö
ei ole voinut rauhallisesti panna päätään vuotoolle
.ia kuolla nä1kään, sen on täytynyt teidäru pakottamana ryhtyä lainri.kkojakisi. Teidän ahneutenne
pakottaman•a lainrikkomus Suomessa on kasvanut
niilll suureksi, että on tuskin yhtään lainrikkomatonta ka.nsalaista tässä maassa, ja sen jälkeen kyynillisesti ne, jotka ovat tä-ssä maassa tämän kaiken
saaneet aikaan, sanovat: onpahan täytynyt kan-·
san alellllpienkin kevrosten rikkoa lakia. Se hakee
vertaistaan. Tätä kurjistumista elintarpeitten lwrkeilla hinnoilla ja. pienillä työpalkoilla on sitten
kestänyt 3 ·pitkää vuotta. Kolme pitkää vuotta
on työväestö kärsinyt ja mikä {)U ollut sen seurauksena? Olen nähnyt Viipurin •esikau]Jungissa
rivittäin ruumi·sa.rkku.ia yhtenä ainoana !Päivänä,
kun ruumiita on laskettu hautaan. On kuollut yhtenä kesänä satamäärittäin punataudin vuoksi ja
porvarilliset lääkärit ovat sanoneet, että se 'PUnatauti on johtunut kehuosta ravinnosta, riittämättömästä •ravinnosta ja puutteellisesta elämästä.
Te olette nähneet kai täällä Helsingissä pitkiä
.iono.ia työläisl3lpsia .ia -äitejä .io kello 4:stäkin
saakka yöllä hirmuisessa talvipakkasessa jonottama.ssa. hengenpitimiks•een ruokaa. Tl.ooättekö te,
kuinka monta näistä .ionotta.iista on kylmyyden ja
·ravinnon puutteessa sairastunut .ia kuollut. Tämä
.on kaikki ta.pahtunut sen vuoksi, että koko IJOrvarisluokka yhtenä, virkamiehistä, maanomistajat
.ia kaupviaat, kaikki ne käsi kädessä ovat kieltäneet maassa olevat elintarpeet laillisesti säädetyillä
ehdoilla, ja antaneet niitä ainoastaan gulashien
kautta hi11muisilla hinnoilla, täten näännyttäen
työväestön. Tiedättekö te, kuinka monta tämän
ma~n kaiSvavas-ta polvesta jo heti synnyttyään ja
sen jälkeisinä vuosina näinä kolmena sotavuonna
on kuihtunut maidon ja välttämättömän ravinnon
puutteessa. Tiedättekö, kuinka monta niistä on
kuihtunut ru.ioksi ja heikoksi ihmistaimeksi, joka
on ainoastaan vastuksena itselleen, yhteiskunnalle
ja koko Suomen ka11salle? Kuinka paljon on tullut
tällaisia vai vaisia? Ja nämät ovat tulleet senvuoksi, että te .olette miduummin vieneet maitonne, voin11e ja .iuustonne vieraan maan miehille,
Pietariin, saadakse11ne venäläiseltä yläluokalta

korkeamma.t hinnat. Te olette mieluummin antaneet kotimaan lapset ja vaimot nääntyä, ja voiton
sokaisemina viene.et .elintar.p.eet sinne. Olen työskennellyt suurissa työpaikoissa rinnakkain työj lä:steru kanssa. jotka ovat elinkautisesta tehdas· työstä 'heikon~uneet 11iin, että ainoastaan riittävä
rruumiillinen ravinto on niitä pitänyt •'PYSty.ssä.
Ja kun tänä aikana sitä ei ole ollut saatavissa,
niin olen nähnyt 'useitten niistä kuihtuvan, ollen
tänä päivänä haudanpartaalla ja useat heistä
ovat jo hautaan painuneet. Te ja teidän luokkanne olette kaikkeen tähän syyllisiä. ·Te .olette
harjoittaneet kolm~ vuotta järjestelmällisestä vakaumuksesta ja aikomuks.esta; harjoitettu.ia murhia, ja ne ovat olleet ryöstömurhia ·s-aalistamisen
vuoksi, runsaampien rahasäästöjen .ia r:kkauksien
keräämiseksi. Tämä siitä huolimatta., että te toisten hädällä olette omaisuutta sangen pali·OI1 jo ennemmin kerän11eet ja teidän kontollanne on senvuoksi ihmishenkiä ja ihmiskärsimyks:ä moninkymmenin kerroin enemmän, kui11 tänä suurlakkoviikkona on tullut.
Ken tänä kolm~na vuotena. on liikkunut työväen
keskuudessru, k·en on nähnyt täniän hädän, ken on
kuullut ne kiroukset, mitä siunauksen asemasta
syömään ruvetessa usean perheen isä on -suustaan
IP•äästänyt nähdessänsä joukkojensa kärsimyksen,
·sen epätoivon, mikä työläis.kodeissa on vallinnut.
sen on myös täytynyt nähdä ilman, •että mitään
aikomusta olisi ollut, mikä siitä lovuksi on tuleva.
Epätoivoon syösty ihminen, jolla ei ole valittavana. muuta kuin joko kuolla kiduttamalla tahi
kuolla taistellen parempain elinehtojen puolesta.
hän, olles,saan järjellinen, nähtävästi valiil'loo viimemai:Q.itun. M~ ol•emme vasemmistossa tämän
nähneet. Me olemme teitä va.roittaneet, meidän
koko työskentelymm-e tässä eduskunna.s·s·a on kohdistunut siihen, että tämä, mikä tapahtunut on.
saataisiin estoetyksi. Te olette kylmästi nämä yritykset luota11ne torjuneet. Me voimme hyvällä
omallatunnolla sanoa, että olemme tehneet parhaamme. Me olemme keränneet työvä.en. joukkovoiillat suuriin kokouksiin,. suuriin yhtymiin ja
niiden avulla koettaneet teille huomauttaa siitä
vaka v31si:a vaarasta, olemme koettaneet koota niin
paljon tätä kärsimyshuutoa yhteen, ·että teidäri
sydämenn-e heltyisi .ia te jotakin ryhtyisitte tekemaa:n. Viimeisen kerran suurlakon ed·ellisenä
rpäivänä minä täällä esitin sangen laajojen työläisjoukkoj•en toivomuksia, ja min.ä esit:n ne siinä
hyvässä U!Sikossa - kun te olitte tämän kaiken
että tämä
ennemmin luvanneet hyväksyä hetki olisi voitu välttää. Mutta niin ei ta]Jahtunut,
ja minä ·sanon, että olin s·en jälkeen sangen suur·en
·evätoivon ja murheen vallassa. Kun täten kaikki
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yritykset, jotka ta.rkoittivat tämän hetken syrjäyt- pansta jatkamaan. Te hyväksyitie yksinkertaitämistä, tei<dän ·puoleltanne torjuttiin, niin on ta- sella äänten enemmistöllä korkeimman valtiovalpahtunut se, mikä on ta,pahtunut. Ja se on vii- lan siirron kolmimiehiseUe direktooriolle, johon
meinen rikos siinä mitassa:, joka teidän ·puoleltanne teillä ei ollut oikeutta vastoin eduskunnan ennen
on tehty. Te että voi vapautua syytömsistä näihin tekemää päätöstä - siis taaskin vallankaappaus
tapahtumiin.
ja vallankumouksen tie.
Onko näin ollen ihme, jo.s työväestö, kun se •
Mit•en sitten työväestö toimi, kun se toimimaan
läksi. •Siinäkin minusta te olette viitoittaneet sille läksi taisteluun, oli ollut hyvä op·pilas ja lähti
tien. Te olette osoittaneet sille laittomuuden ja kulkemaan samaa tietä? Työvä.estö päätti vastata
väkivallan ti.en. Te olette osoi:ttan.oot sille myöskin näihin moninkertaisiin vallankaruppausyrityksiin
tien turvautua vieraaseen apuun, .ia niin imävää myöskin vallankumousyrit.yksellä. Te olette itse
kuin se onkin, että työväki on samaa, tietä kul- sen sille tielle opettan€et.
Kun näin on asianlaita, niin minun nähdäkseni,
kenut, niin ihmiset ·sentään aina .ovat ympäristönsä
ja olosuhteiden vaikutuksen alaisia, ja he ovat tä- jos rauha tahdotaan saada1, tulee tämä amnestia
män teiltä oppineet. Viimeis.en eduskunnan, jossa ottaa siltä kannalta, •että tämä on kahden luokan
työvä-estöllä oli enemmistö, te venäläisen väkival- väliHä käy·dyn luokkasodan yksi rauhan.ehto. Se
lan avulla laittomasti hajoititte. Kuusi Suom-en ei ole aiiDnestia. sanan tavallisessa IIDerkitYJksessä,
1wrvaria ja yksi Venäjän porvarien edustaja, siis Suomessa on ollut €nsimäinen luokkasota ja tämä
yht.eensä seitsemän v.enäjän ja .Suomen porvaria on yksi luokkasodan rauhan€hdoista. Ellette te
yhdessä, kuutta sosialid-emokraattia vastl;tan tätä hyväksy, jos katsotte, että taistelua tarvitsoo
Kerenskin lakeijana ja tensikhna teki s-en. (Oi- jatkaa, jos luul·ette voittavanne työläiset ja tahk-ealta: Ker-enski on sosialisti;) Hän on vieraan dott.e kostaa., niin silloin ti-etysti ei teidän puomaa.n mies, josta te olette niin ·paljon melua pitä- lella:nne rauha.n€ht.oja oteta huomioon, ei edes
n-eet. Siitä ei mihinmään pääse, että te ryssäläisen n:istä n.euvotella. Mutta jos te haluatte rauhaa,
Stahovitshin kanssa hajoititte suomalais-en edus- niin ensimäin-en ehto Tauhan saamiseen on se, että
kunnan. Sen jälk-een, kun tämä edu.Sikunta yritti rauhanehdoista neuvotellaall', ja että niitä huokokoontua ja se venäläisillä pistimillä est.ettiin, mioon otetaan.
niin tei.dän ·sanomalehtenne siitä ilak.oiden ja h.vOsa tämän maan nuoria yläluokkalaisia, ylivämsy® kirjoittivat, kirjoittivat sii:hen määrin opis:tonuorisoa, näkyy käsittävän aseman parempakisusti, etteivät kaikki ·porvarillis·et sanomaleh- min kuin van1hat. Näkyy •pitävän paikkansa se,
d-etkään jaksaneet sitä hyväksyä ja niinpä Vi]pu- että muna on visaampi kuin kana. Heissä näkyy
rissa ilmestyvä .,Karjala" -lehtijulkisestipaheksui, asuvan ·rauhan rakkautta, ja jos t.ämän maan IJOrettä suomalaiset lehdet niin kirjoittivat. Te voitte vareissa edes sen v€rran olisi to<1ellista sovinnon
viel.äkin nähdä ·siitä omien lehfenne paheksumisen. halua, kuin sen nuorisossa, niin täs·sä maassa ehkä
Te siis taas turvauduitt.e vierai.siin ja kumouksel- asioista. olisi voi-tu sopia .io ennemmin ja voitaisiin
lisiin voimiin. Kokoonnuttiin sitten tähän edus- vastedeskin sårpia ilman verisiä taisteluita. Mutta
kuntaan. Mikä oli teidän ensimäinen työnne? teistä on vaik-ea sitä uskoa.
Lähdittekö lieventämä.än kansan hätää -elinta·rveKo'htuutonta on vaatia, kuten täällä tänä päiasiassa, lähdittekö hommaamaan uudistuksia? E~. vänä on kuulunut, että toisen puolen on la•skeitava
te lähditte taas venäläisen virkavallan ed:.t%ajal! as•eensa, s-en on tottelevaisesti pa:nettava päänsä
ka:ns·sa neuvottelemaan vallankaappauk3'esta. Sen tulevan koston ik-een alle. Teillä on ainoastaan
sijaan, että .Suomen kansan la.illinen eduskunta oli oikeus taistella, toisen puolen on hiljaa kuunnelhyväksynyt valta.lain, jonka lain nojalla korkein tava ja otettava vastaan iskuja. Te ymmärtänette
valta oli siirtynyt eduskunnalle, te vastoin tämän kai, että luonnonlain välttämättömyydellä tämä
lain päätöstä lähditte venäläisen virkavallan edus- on mahdotonta. Kosto synnyttää kostoa, viha syntajain kanssa. neuvottelemaan manifestista, joka nyttää vihaa ja. jos• ·sitä tietä m-ennään, niin elttäolisi annettu sillt\ ehdolla, että samalla lähetettiin mättä rauhaa ei saavuteta. Jos te tälle tielle lähPietariin hyv.äksyttäväksi /PUhemiehen vastaus, dette, niin minun täytyy taaskin sanoa: kaiken seJD.
.ioka sisälsi s-en, että tämä korkein valta siirrettäi- perästä, minkä tässä olen esittänyt, ·että te itse
siin · joko senaatille tai valtionhoitajakunnalle, haluatte mellakoita, te itse manaatte niitä esiin.
joUekin pieneUe koplalle, ja taaskin vi-eraan vallan J"a .ios te itse manaatte niitä, niin saattaahan ottaa
avulla. Ja kun nuo vieTaat mi-ehet, joihin te tur- huomiool!l silloin myös sen, mitä olette täs:sä nyt
vauduitte, sitten uudessa vallankumouksessa ku- koko tämänkin päivän esittän-eet, että m-eidän va- kistuivat, kun teiltä meni turva 'POis, niin t.e sen s-emmistossa olevien, työväenjär.i-estö.j-en ja. niidel).
jälkeen ryhdyiUe tässä eduskunnassa vallankaap- -edustajain :pitää pysyä nyt vastaisuudessa näistä
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mellakoista erillä~DJ. Me tahdomme nähdä, onko
teW.än silloin 1parempi niistä ·selviytyä. Kansanjoukoissa on .paljon miehiä, jo:ta te olette itse
Suomen entisessä sotalaitoksessa ja senkin jälkeen
opettaneet. veritekoihin, järjestettyyn tappamiseen, kuten ed. Airola sanoi. Me olemmekin siinä
suhte.esSia sangoo heikkoja, me olemme tälläkin
kertaa. ·ehkä olleet vain jarruina. Jos te tahdotte
sellaista .iär.iestymätöntä taistelua, johon me emme
'Puutu, jos te luulette sellaisen olevan par.emman,
niin me voinemme koetteeksi vetäytyä syrjään.
Mutta minun nähdäkseni se on pahempi teille
kuin meill.e.
Ed., Sir o i a: Ed. :V.i.r'kkunen. on nyt eduskunnan puihujalatvalta J.aslkenut liikkeeUe sen
SCVYtösten lokavirran, joka rporvarissanomalerhdistössä Työväen V allanilmmoukseUista Keskusneuvostoa .ia työväenjärjestöjä .vastaan nyt niin
vuolaana v.iirtaa. Tooskennellen siellä .ia täällä
vaaditaan ,nimiä esiim". Niirukuin tässä olisi
mitään
·salaisuuksia!
Sosialid·emokraattinen
puoluet·oimikunta ja AmmattigäTjestön toimikunta ja muut työväenjärjest-öt eivät ole mitään
salajärjestöjä tässä maassa eikä kelleikään teistä,
ennen ed. A:hma·vaaran puheenvuoroakaan, ollut
tuntematonta, että esimerkiksi minä olen ollut
5onkun aikaa to]miheniki}önäJkin tässä !keskusneuvostossa. E.d. .Aihmavaara vain hätäis·enä
poisti sen salap.eräisyy.deu ve-rhon, joihon porvarilliset lehdet ovat koethmeet meidän toimintamme v•el1hota omi:en tar!koitu.stensa saavuttamiseksi. Niin, me olemme vastuunalaisia teoistamme ja laiminlyönneistämme. Mutta, hyvät
herrat, me emme ole t e i ll e vastuussa mistään.
Me olemme vastuussa t y ö v ä e ll e, toimeenanta.iiUemme, .]a eilen .ia tänään on koossa ollut ja
on .edelleen !koossa Suomen järjestyneen työväien. edustajakokous., j01ka mei•dän telkojamme
a.rvostele.e ja tuomitsee.
Teidän edessänne täällä me e.siinnymme ainoastaan syyt t ä j i n ä. Tämän kansan ja; ulkomaitten si~mäin .edess.ä me naulaamme teidät
häpeä·paaluun, syyttäen teitä siitä, että te kuulum.attoman ikevytmielisesti ol•e·tte laskeneet tässä
maassa irti avoimen luokkataistelun, luokkasodan, ja. olette vastuussa my.ös kaikista sen
sivuilm;öistä. T·e tiedät.te, että sodan sivuilmiöt
ovat alkeeHisen :raaikuuden, ylksi•lö1listen kostotekojen ja muiden sellaisten i.lmiöiden irtipääseminen. Ja .ioka sodan irti laskee, se laskee irti
nämäikin.
Eräs ääTimmäise:n oilkei~stQn pu'huja lauvantaina !kysyi täällä, mah-dolli.sesti ·reheHisessä yksinkertaisuudessa, ~ttä onko sitten tarp.e.elli.nen

>vallankumous maa;ssa, jossa on yleinen äänioikeus•! - T a.rpoollineru tai ·ei, sen jälkeen, kun
sellainen ilmiö jo on näyttäytynyt, on se tos~
asia. Tosiasioista keskustellaan, koettaen arvio~da, niitä ne ovat olleet laatuaan, mutta ei si~
Join enää kysytä, pitääkö .sen tulla. Edeltäpäin
se kysymys vo.~daan tehdä ja silloin koetetaan
sitä ar·vio.da. - Se sama ryhmä, josta tämä !kysymys tuli, oik.eistomme kysyi :hiulkaDJ toistakymmentä vuotta ·sitten ja koko hobri:koffilaisena aikana, että onko tarpeen tässä maassa mitään suuria kansanLiikkeitä, kun täällä on niin
,hyvät lait" ja niin ,erinomainen virkamiebistö" .ia niin ,valistuneet säädyt", jotka tämän
maan asioita hoitelevat. Ta.rv~ttiin suuTlakon
päivät .ia 1905-1906 vuoden levoton talvi kaikkine kauhutekoinensa, •ennenkuin täällä saatiin
aikaan edes täJmä eduskunta. Muttlli eipä tuo
äärimäinen oikeisto silloinkaan· sen tarpeellisuutta my.öntänyt. Eiikä tähän päivään asti tämä
maa Qle oHut yleis'€n äänioikeuden maa, ei ole
ollut sitä siinä merkityksessä, kuin kansanvaltaiset maat 'Ovat, sillä eiihän tämän eduskunnan
päätöiksiä ole .Iasiket•tu voimaan. Ainoastaan jos
niitä olisi päässyt täällä säännöllisesti voimaan
ja .ios ne D'lisivat olleet todellisia, p.itemmälle
meneviä uudistuksia, kuin ne ovat olleet, ainoastaan silloin voisimme todennäköisyyd•ellä a;rvioilida, e•ttä ainoastaan iharvinaisemmissa tapauksiss•a kansanliik·e pääsisi täällä kumousliikkoeeksi ryörp.sähtämään, niinkuin se kyllä ryÖ'psruhtää !Sellaisissakin Y'leisen äänioikeuden maissa fkuin, kuten toverini Tokoi .huomautti, ovat
Sveitsi .ia jotkut toiset.
Ed. .A!hmavaara ominaisella tavallaan täällä
koet·ti meil.le u.s~kotella, ·että tämä eduskunta
on ,yksimielisesti" ottanut käsiinsä tää]llä va;ltiovallan. Vai niin? Eikö täällä ollut kaksi .päivaa suurlakkoa, ennenkuin !tämä eduskunta.
saatiin se ipäätös tekemään? Juuri siitä'hän
täällä riideltiip. kaikki nämä alkupäivät. Sil"
loin, kun valtalain säätämisen jälkeen edellisessä. eduskunnassa, vielä täällä koetettiin pystyttää uudelleeen keisarin .ia suuriruMinaan hallitusvaltaa ja .sijoittaa se kelle ta·hansa väliaikaisesti,
että se vain säilyisi jollekin tulevalle presidentille tai monarlk:.lle, tai k.eU.e ta!hansa ylälu01kan
eduksi, kun se tehtiin, silloin koskettiin tämän
lkamsan arimpaan! ·.Siitä levisi tieto ympäri
maan, yhtyen siihe-n tyytymättömyyteen, jokf!,
'elintarvekysymyksessä oli, .ia nä.mä molemmat
:vthdessä tekivät tämän töi1IDäyksen ki'€rtämättömäJksi. Kutka porvareista tieto:.sesti laskivat
tähän, saadakseen sitten ed . .Aihma;vaaran lailla
sanoa, että ol~han tässä Uihrauksia, mutta taisi
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- Me erosimme ymmärtämättä toisiamme. Toolla hyvä, että saatiin vähän aseita sosialidemolkraatteja vastaan, sitä en t~~dä. Minä Juul~n tesitn, että ;puhu:mme eri kieltä ja näin, että hän
kuitenkin, te•ttä QSa täällä. ol•eVISta edJustaJLSta Ja oli näissä a,sioissa syyntakeeton. Kuinka monta
osa keski~uokkalaisista ympäri maan eivät ym- tällaista. kulkee tämän kaupungin kaduilla, sitä.
märtäneet kuin:ka vakava asema oli. Minun minun on vaikea sanoa, mutta että niiden edustajia
täytyy tämän valaistukseksi kertoa ];l~eni ker- on tässä eduskunnassa, se on tiJ.yt nähty.
tomus.
Kansanliikke~den kieli on kuitenkin kansainväTultuani ulkomailta vähää ennen tämän is- listä ia sitä näytään jonkun verran ymmärrettätuntokauden alkua, ta:pasin .erään entisen Y'li- vä.n. 'Ed. Schybergs.otiJ. koetti .ennen näitä •päiviä
oppilastoverini. Syntyi 'keskustelu. Hän tuntui laskea vähän leikkiä. Hän sanoi, että niinhän
amistelevan niin/kuin olisi jotakin käryä ilmas- tämä on kuin muulloinkin vallankumouksessa:
sa .ia sanoi: kuule. mitä nyt on tulossa.
samat hälytykset, satmat eduskuntapuheet,kansanMinä sanoin, että tu1en :muua.lta, mutta 'ehkä kokoukset j. n. e. Kaikki on ,melkein niinkuin
sinä, j01ka olet tääUä ollut, voit tietää ja näyt jo- ollakin tulee". Minä tahtoisin kysyä, onkq ed.
tain aavistavanHn.
Schybergson vielä valmis kaiken tapahtuneen jäl- Kuule, tuleeko täällä tap:Qelu?
keen sanomaan, että kaikki, mitä on tapahtunut,
-En tiedä, mutta, mikäli ol.en kuullut, on sii- on ollut niinkuin sen vallankumoukses·sa ollakin
. .
.
then joitakin ed·eHytyksiä.
tulee?
- Meidänlkö kesken? Hän tarkmth luok'lna
Täällä ede1line!l' puhuja proletaarisellä selvyyja ryhmiä, joihin kuulumme.
dellä selitti1, mistä kaiki.sta lähteistä 'nous,ee selMinä sanoin: se riippuu vielä eräistä seikoista; laisia tekoja, joita me kaikki nyt kauhistumme.
eduskunta kokoontuu ja sen taidosta entSimäisinä . Minä käväisin joku päivä sitten Pietarissa ja näin
påivinä saattaa tämä asia riippua.
' sen asemalla suomalaisia työmieh:ä. Ne olivat ka- No, mitä siinä sitten tarvittaisiin?
malan laihat ja kuihtuneet .ia olivat hirveissä ryyHeitin ensimäisenä esille hallitusvaltakysy- syissä. Eräs joukosta ·stanoi: tuolla on värvääjä,
myksen ja toi•seksi kunnallis,asian ja sanoin jo l·iihdetäänkö uudelleen Venä.iäHe päin. - Miksi
kaualll tietäneeni, että jollei tämän maan joka Venäjälle päin, kysyn teiltä, miksi siihen kur!kunnassa n·opeasti ikansalllvaltai.stuttamista suo- juuteen, joka heidät .io oli sellaisiksi tehnyt? criteta, ei m~kään voi estää sellaisia räjähdyksiä, Siksi, ettei heitä kutsuttu kotimaahan, siksi, ettei
joita nyt on ollut.
he:IJ.e ole valmistettu tilaisuutta elää täällä ihmiHän sanoi: mutta ne viime eduskunnan sää- sinä. Kun ·sellaista näkee .ia muuta. sen tapaista,
tämät kunnallislaithan ovat aivan maihdottomat! silloin ,näkee punaista", niinkuin sanoo eruglantiMinä sanoin: tuo vastaus il:mais.ee, että sinä lainen.
olet aivan mahdoton, .ia minä vvin ilmoittaa
1\iuistU~en herra. Schybergsonin :puheet siitä, mitä.
li·säksi, että se kunnaUislakien 'hyväksyminen vallankumouksessa saattaa tapa.htua, johtui mieon ainoastaan pi.tenenpieni osa siitä, mitä nyt pi- leeni kertomus Ranskan vallankumouksen ajalta.
täisi 'hyväksyä. Toi•nen on 8 tunn:n laki.
Elintarvekeinotteli.iain päitä keikkui piikkien ne·- Mutta sehän on ihan ylhtä hullu.
nissä. Katuvierellä seisoi eräs meidän liikkeem- Sinä hullu olet, kun noin pUihut.
me .ialo.ia edelläkävijöitä, •porvariston sitten 1moloeNoin jatkui vähän aikaa keskustelu. Minä mawn tuomitsema Grachus Baheuf, joka sanoi:
jouduin ·hänelle, koetta.akseni asian te'hdä 'ha- ,Minä näin kansan kostossaan .ia minä kauhistuin.
vainnolliseksi, kertomaan vertauksen; sanoin, Ymmärrän heillä olevan syytä kostaa, mutta
että me olemme kuin ,räjähtämässä olevan höy- miksi olla julmia.? - Mutta s.ellaisiksi ovat heirypannun vieressä ja koetamme avata varaVJent- elän hevransa heidät tehneet!"
tiiEn h.anaa, mutta joku mielipuoli koettaa sitä
Teistä voivat jotkut sanoa, että me tämän edusestää, syntyy ta:ppelu meidän ja mielipuolen kunnan alkupäivinä olimme turhan maltittomia,
välillä. Ja minä saooin: sinä ja .sinun 1uokkasi emlffile jaksaneet odottaa, kunn.es olisi täytetty ne
olette s•e mielipuoli, .iolta meidän täytyy vään- lailliset muodot, joilla näitä asioita olisi voitu kätää pois se hana, että saisimme auki edes jonkun sitellä. Mutta mu:s"takaa, että te itse hätiköitte
verran varaventtii.liä ja estää se 'räjäh·dys, joka .ia .io e11simäisinä päivinä tahdoitte lyödä hallitusml(li·däit molemmat tu:hoo.
kysymyksen sellaiseen lukkoon, mistä ei sitä olisi
Hän ilwhautti olkapäitään ja sanoi: te ki:iilloi- voitu avata. Ja muuten kysymys tästä ,laillisuntatte niitä .ion:kko.ianne, .hiHitsisitte!
destru". Te muistatte, ku:nka vakavasti meidän
Minä sanoin: teitä täytyy hillitä joka aske- .puolelta puhuttiin. Suomen työväen ammatillisten
leel'la toe:kemästä niin suuria tuhmuuksia, ettei järjestöjen edustajakokous ilmoitti, että suurlakon
mikään maailmassa ~oi enää niitä korjata.
uhalla täytyy tänä 1päivänä saada. vastaus muuta-
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miin pääkysymyksiin. Herra puhemies edusta- tässä se Olli - ·ei t-eidän tähtenne vaan Suomen
miensa; ryhm~en edustajana esti tämän tulemasta ·ka;nsan tähden. .Se Olli .pela.st.ettu tämän pienen
äänestyksen alaiseksi. Minun mieleeni muistui myrskyn kuohuista, ja: me kysymme: Osaatteko
silloin kertomus siitä hoviväestä, joka näki kunin- nyt tätä pidellä paremmin; haluatteko nyt tehdä
gatta·rensa putoavan satulasta ja jäävän jalastaan tästä eduskunnasta jotain, jotain sellaista, .iosta
kiinni kannustime<m, mutta ei uskaltanut irroitta.a olisi hyötyä tSuomen kansalle, vai provosooraatsitä jalkaa, koska se hoviherra ei ollut läsnä, jolla teko te -esille toisen kansanliikkeen ja edellistä
ainoastaan oli se oikeus! Silloin, kun on kysymyk- · suuremman? Jos voisi teidän lehtienne mukaan
sessä hengenvaara !kansalle, .silloin muodollisuuk- asiaa arvioida, miin toiveet olisivat sangen huonot.
siin takertwminen on sekä naurettavaa että kor- iNiid-en p·rovokatoorinen puhetapa on sellainen, että
keimman traagillista.
on todellinen ihme, -että v~elä rauha säilyy.
Sanoisin k-ernaasti, kut-en ed. Ahmruvaara, että
Me ennustimme myrskyn tulevan .ia käskimme ,
-pienentämään purjeita ja otta.maa:n -sen myrskyn tämäntavaiset purkauillset taitaisivat olla eräässä
suullfta huomioon. Te nauroitte, kohottelitte olka- suhteessa hyviä, ne selvittäisivät vähän meidän si'Päitä ja pi,ditte sitä tarpeettomana. Päihtyneiden sällisiä asioitamm-e. Mutta minä tiedän, -että meimerimiesten lailla kohotitte lisää ·purjeita ja sa- dän maamm-e ulkonainen asema on sellainen, että
noitte,. että ,antaa mennä". Mutta kun myrsky m:itä suurin varovaisuus on t&rp·een. Teidänkin,
tuli, niin te piilouduitte. 'Tä:ällä jau'hetaan sitä hyvät herrat, täytyy muistaa, että Suomen itsejuttua s-äätytalon valtaamisesta. Kun eräs puna- näis,yys ja itsemääräämisoikeus on mahdollinen
kaa•rtiosasto, jolle ei oltu huomattu hankkia kort- a i lli o a .SI t a a n k a n s a n v a 1 t a i s e n a. Se on
teeria, oli jonkun hetken säätytalolla, niin se muka mahdollinen ainoa-staan mitä laajimman kansanesti 1Suomen kansan ·eduskuntaa hoitamasta; tämän valtaistuttami.sen· pohjalla. M-e olemme alkaneet
maan a;sioita! Piiloon te me11itte silloin. Olihan ylimmästä valtiovallasta sitelll, että olemme estätämä talo va·paan&. TeiHe sanottiin, että voitte neet teri.dät uudelleen tekemästä siitä keisari valtaa.
tulla kokoon; Ette uskaltaneet. Se on, te otitte Me olemme teille selittäneet, -että valtalaki perustekosyyksi tämän saadaksenne olla päättämättä tuslrukina on .saatettava voimaan, ja me olemme
sellaista, mikä olisi ollut välttämätöntä aseman otta.neet pois sen t-ekosyyn, jolla toiset teistä sitä
s-elvittämiseksi. (V as·emmalta: Oikein!)
vastustavat, että muka. ulkomaan asioita ja sotiJa nyt kun myrsky on ohitse, te tulette esille laskysymystä koskevat kohdat sitä häiritsisivät.
piilostanne ja tahdotte lyödä kappaleiksi ilmapun- Me olemme tarjoutuneet vaikka päivässä ne kohdat
tarin. Sosialidemokratia oli se ilmapuntari, joka korjaamaan, 1kun te myöntäisitte, että se on saanäytti myrskyn, ja te kohdistitte raivonn-e siihen. tava voimaan perusrtuslaillisBna takeena siitä, että
!Mutta vielä enemmän. T·e tahdoitte ·päästä kä- se suuri hallitsija,valta tästä maasta· an iäksipäisiksi niihin, jotka tämän myrskyn soutivat. T·e viksi hävitetty. - Kunnallinen kansanvalt& on
tiedätte itse, että oli voimia liikkeellä ja on yhä nätiden päivien kuluessa saatettava voimaan, jos
vielä, sellaisia voimia, joiden järjestämisessä ja mielitään miten kuten tämän talv-en yli päästä.
hallitsemisessa tarvitaan taitoa ja .ponnis.tuksia. rSe on elinta;rv-ekysymyksen yhteyd.essä sangen tärJa niitä vastaa'DJ, jotka parhaansa tällaisissa oloissa keä seikka ja muutenkiru. - Virastojen kansantekivät, te hiotte koston miekkaa. Te uhkailette valtaistuttaminen on välttämätön. Kertokaa te
ja uhatkaa vaan. M-e olemme katsoneet silmiin •vain ulkomaille, että kansanjoukot tämän maan
joukkoja, jotka ova.t olleet raivoissaan siitä, että eri osissa työnsivät virasta tai pistivät kiinni tähe eivät. saaneet tehdä vähän enemmän puhdasta, män maan virkamiehiä! Olisivatko ne tehneet
kun kerran liikkeelle lähdettiin. (V &semmalta: sitä, jos ne olisivat itse nämä virkamieh-et valinOikein!)
neet ja titse näill-e toimintaohjelman sanelleet?
Kun tämä liike, jonkru me arvelimme vielä voi- iEivät! .Siis ainoastaan kansanvaltaistuttaminen voi
van pysyä rauha:llisen sttU'rlakon puitteissa, -paisui tässäkin asiassa jotakin tehdä.
s·en yli, niin olisi sen luullut osoittruvan· teillekin,
Ja sitten ne tuomioistuimet. Ed. Ahmavaara
että tilanne oli vakavampi, kuin edes mekään ym- sanoi, että m:nä ol-en lmskusneuvos.ton .puol-esta ilmärsimme. M-e rukoi1imme silloin la•psellisen lii- moittanut, että tuomioistuimet ovat lakanneet toikuttavasti teitä ottamaan joitakin seikkoja, huo- mimasta. Jos minulla s•e valta olisi, niin minä soo
mioon. Te ette ottaneet. Ja sen takia, miten te t.ekisin, sillä kyllä nämä meidän luokkatoik-aud-et
täällä menetteliltte tämän eduskunnan ensimäisinä n:in vihattu.ia ovat, että olisi •paras ne pyyhktiä
päivinä? Tämä eduskunta oli tuon kansanHikkoon pois .ia saada parempia tilalle. Nyt on kuitenkin
!aineilla. lastuna vain -ettekä te kyenneet hoita- ta.pahtunut vain varsin pieni seikka.. Niille on ilmaan sen peräsintä eikä airo.ia. Nyt me tuomme moitettu, -että niid-en on paras olla lakkopäivinä
t.ämän eduskunnan teille takaisin ja sanomme: myöskin lakossa. Ja se o 1 i niille ·parasta. Meille
1
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ilmoitettiin esimerkiksi, -että Vihdin käräjillä tu- kannattavat oikeiston. esittämää hallituslistaa .ia
lee näinä .päivinä käsiteltäväksi juttu tcirP'Pal'eita sen ohjelmaa. - Mitä ·on tämä ohjelma? - Ylivastaan, joita, vastoin tehtyä sopimusta, syytetään malkaisuuksia, sellaisia, joita aina kirjoitetaan
>&äästä lakkorettelöstä. Olisiko teidän mielestänne silloin, kun on hädän hetk.i, mutta ei vielä uskota
ollut sopiva näitten kälräjien sill'()in istua? Kyllä tarvittavan tehdä kirjaimellisesti sitovia uudistus-,
oli turvallisinta, •että ne olivat lakossa, ja ne oli- lupauks:a. Tässä ohjelmassa sanotaan, että edelvat. Kun te tiedätte, minkälaisia ·oik·eusjuttuja lytyksenä on, että ,jär.iestysvaltaa lujitetaan".
viime aikoina tämän maan oik!euslaitoksissa on 1SiiS1: ,Ensin rauhoitus, sitten uudistukset". Ja
käyty, niin te tiedätte, että sellaisten käräj:ien käy- niistä puheista 'Päättäw, mitä täällä on pidetty ja
minen lakkopäivinä olisi ollut puhdasta provo- mitä ·p.orvarillinen sal1iomalehdistö nyt puhuu,
katsioonia. Silloin olisivat kans.anjoukot, ehkäpä niistä ·päättäen voitaisjin arvioida tästä hallitukvielä jotkut sivulliset, tulleet sanomaan, että me sesta, tarkoit-etun tulevan sen koston hallituksen,
emme· suvaitse ainakaan tällaisina päivinä kyl- jonka. miekan. herra Virkkunen täällä jo s.iuna.si.
Huomautan, niinkuin tääHä edellinenkin ·puläisien istua tuomits·emassa nälkäisiä.
Jmja,
että tilanne, mikä maassa vallits·ee, on luokTulemme s:itten hallituskysymykseen. Täytynee hiukan kertoa, miten syntyi tämä meidän .kasodan välirauha, välirauha, jonka ehdot vielä
Esta. Olivat ne päivät, jolloin tässä maassa ei 1ovat santelematta. Minä huomautan vielä, että oloollut haHitusta ja .iol1oirn tämän maan eduskunta jen pakosta tämä välirauha on ja tulee olemaan
kieltäytyi toimitnasta. Meidän työväen toimihen- aseellinen välirauha. ·Omistavien luokkien puo·kilöi:den joukossa oli silloin joitakin, jotka sa;noi- Jesta on täällä .io enn-en selitetty, että niiden kes• vat, että k'()ska niin on, nidn eiköhäru ole syytä, kuudessa tapahtuvalla asestautumis:ella on samal·että me annallllme tälle maaHe hallituben! Koska lai!'Let syyt kuin mistä on puhunut Viron maalllieus-en hallitus ei ole kyennyt ·pysymään pystyssä ja rvoston tänille lähetetty tiedonanto. Ja me tiekoska s-en eduskunta kieltäytyy kokoontumasta, dämme, että .a·seita niillä on - ei pidä niitä liioiniin täytyyhän olla jokin järjestävä valta. Meitä tella, mutta ei myöskään V'äheksyä. Tiedämme,
oli muuta.mia, jotka; lupa.uduimme tällaiseen hom- että s:e luokka nyt kätkee aseensa ja !Pitää ne vamaan. Mutta meillä ·oli maltilLisia tovereita, jotka ralla. Mutta ·asestettu omistava luokka on vaara
sanoivat: ei ole tullut sen aika. Tämän maan ase- maan työväenluokalle, 'Sanokoon se a·ses,tautumiman .ia eräiden sisäisten seikkain takia on paras, oonsa tark.oitukseksi minkä tahans,a. Välttämätettä IDJe kul.ioemme tyynempää tietä. Työväenjou- tömyydellä se vastatoimenpiteeksi ja itsepuoluskoille s•elitettiin, että jos ei muu vois•i tämän; maan tukseksi kutsruu ·esille vasta-asestuksen. Jos. tämä
s.ekaantuneita asioita selvittää, niin sosialistien a.s·eellin:en välirauha aiotaan saada rauhallisena
täytyisi ottaa raskas edesvastuu ja tarjautua va- ·pysyväksi, täytyy se va:hvistaa. eräillä ehdoilla.
littaviksi tälle ed uskunnaUe .ia sanoa, että jos iNiistä täällä on jo mainittu: amnestiakysymys.
ää;nestätte meitä .ia meille vis•sin· ohjelman, niin ITOoinen on yhteiskunnan lä:pikäyvä kansanvaltaisme koetamme hoidella näitä asioita, joita. te ette tuttaminen .ia elintarvekysymyksen rehellinen järole kyenneet hoitelemaam Niin sanottiin jou- .iestämineru. Työläiset eivät usko, että tässä maas·sa
koille. iSanottiin vielä, ettei se niin helppo .ole, on kovin .liikoja. varastoja, mutta ne katsovat, että
mutta voisi asia tulla hiukan verran yksinkertai- · kaksinkertaien rikos on, jos yläluokalla on hansemmaksi - taaskin silmälläpitäen maamme ulko- kittu,ja tai salakaupalla hankittavia va•rasto.ia,
n~ista asemaa jos me koettaisimme saa.da .ion- .ioita. ei ole ilmo.itettu. Niin monet työläiset sanovat, me tahdomme ainoastaan täysin luotetta:van
kmlaisen sopimuhen aikaan maalaisliittolaisten
elintarvepoliti:kan,
me tahdomme ainoastaan oman
ehkä joidenkin toisten kanssa. Silloin olisi meillä
sopimus elintarvekysymyksestä, raha-asioista, sekä ·kontrollin sekä takeita ja. tiedon siitä, että kaikki
:iOoistakin muista ohjelman kohdista ja eivätköhän todella tasan jaetaan. Onko tämä kohtuuton vaaS·enkin kautta tämän maan asiat kans•anva.ltaiselle timus?
Porvarillisten puolueitten hallitusasiassa taita'Pohjalle saatettuina alkaisi selvitä. Asianlaita on
vat
·o1la, kaupat tehty. Minä vain pyydän huonyt niin, että meidän joukot P'elkäävät jumalattomasti kompromissia. Niillä on siitä varsin surul- mauttaa, että .ios se kauppa on tehty työväen sellisia kokemuksia. Mutta ne sanoivat nyt, että ol- känahan kustannuksella, niin on sentään vähän
k!oon menneeksi; tuollaisen rehellisen lehmäkau- !varottava, kun sitä tullaan parkitsemaan. (Vajpan voisitte tehdä - varsånkiri .ios sidtä heruisi semmalta kättentaputuksi.a. - Puhemies koputtaa.)
·
hiukan maitoa .ia voita sairaille .ia lapsille.
Tällainen on meidän puolelta ollut hallituskyEd. A 1 k i o: Tällä kansalla ·olisi syytä ruyi
iliymy ksen valmistelu. Nyt en tiedä, millä asteella pukeutua. säkkiin .ia tuhkaan. Suursota. on sarupuse porvarien. kesken on, mutta yleensäkoin ne täällä nut Suomoon. Ei tänne ole saapunut. mikään ulko29
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nainen vihollinen vaan !kotoinen. :Suursota on tuonut Suomeen nälän .ia nälän hedelmänä kansalaissodan, mutta se on tuonut tänne jotakin muutakin.
Suursota on valmistanut meille tilaisuuden ensi
kerran Suomen karusa.n historiassa; asettaa itsellemme oma, hallitus. Mutta me emme 'pysty asettamaan sellaista. hallifu.sta, j,onka alle edes tämän
.OO.uskunnaru kaikki jäsenet alistuisivat lojaalisesti.
Tämä ilta on ollut siitä riittävänä todistuks~ma.
Jos olisi venäläinen hallitus, joka miekkaa uhaten nyt astuis'i meidän eteemme, yhtä varmasti
ahstuisi vasemmisto kuin oik€isiJo. (V aoommalta:
Keskusta kyllä, mutta ·ei vasemmisto.) Aseman surullisuus on siinä, "€ttä luokkataistelu on astunut
tänne sellaisena tekijänä, joka nylkyisellä hetkellä
uhkaa Suomen tulevaisuutta paljon enemmän kuin
koskaan Ruotsin valta ja Venä.iän valta. Me
olemme nykyään siinä tilassa, että samalla kun
Eurooppa valmistautuu tämän suursudan jälkeen
qoauhaa tekemään, me alamme käydä keskenämme
sotaa siitä, mikä luokka täällä saisi hallita. Ja
sillä aikaa, kun me tätä sotaa alamme ktcydä
ja käymme, voi hyvinkin välirau•ha, eurooppalaisista taisteluista syntyä. Kärsiilkö EUII'ooppa
silloin, että täällä on olemassa eräs pi·eni
kolkka, jossa anarkia raivoaa samalla tavalla
kuin tässä .suures,sa itäisessä naapurimaassa?
Ei koskaan. Me saa>n!emme näb.dä välirauhan
ensimäisenä tuloksena, .että meil1e kenties tarjotaan joku valtionhoitaja, joku eurooppalainen
prinssi kuninkaaksi. Ja !kansainvälinen rauhanneuvottelukun~a antaa mei-dän sosialidemoJrmateiUamrme lahjaksi silloin kansainvälis.en
sotajouk'On, joka;. jaksaa vitää kurissa heidänkin
·punaiset armeijansa. Kaikki tällai,set mahdollisuud€t ova,t hyvinkin lähellä. Annammeko asiain
·siis mennä siihen? (Vas•emmalta: Ruoskahallitus.)
Onko meillä mahdollisuutta täällä päästä Hellaiseen keskinäisoon yhte:symmärryks€en, että voimme järjestää tälle maalle edes siksi aikaa, hallituksen, että tämä maa, .ehtii .iulistautua itsenäiseksi?
Vai onko meidän jäätävä odottamaan vielä muutamiksi viikoiksi, s,iksi, kunnes ulkoa tuleva vieras vakko pakottaa laskemaan punakaartilaisten
.aseet, joita nykyään mikään muu mahti ei näytä
voivan la·skea, päättäen ·ed-ellisen pwhu.ia:n uhkaulksista? (V asemmaJ tao: Me nous-emme ka.ikki punakaartilaisten •puolesta.) Ne syyt, iotka tämän ka tkeran tilanteen ovat aikaansaaneet, eivät ole niitä,
joita vasemmisto on tänään esittänyt. Minä tiedän, että yhtenä tärk€änä syynä on se, että kansalla ei ole leipää. Mutta tämä leivänpuute nykyisellä h€tkdlä ei ol-e keskustan eikä oikeiston
syy kokonaisuudessaan, vaan siinä on hyvin tärkeänä tekijänä ollut se politiikka, jota vasemmisto

on harjoittanut viime keväästä saakka. Kyllähän
me sen muistamme, millä tavalla viime keväänä
vasemmisto elintarvepolitiikkaa hoiti. Kun porvaristo aS>ettui lojaa1iseksi tParlamentaarisia ·periaatteita kohtaan, suostui se asettamaan hallituks-en, jossa oli sosialidemokraattinen enemmistö.
•Tämän hallituksen tärkeänä tehtävänä tuli olla
järj,estää maan oloja niin, että tämä vuosi tulisi olemaan leivän puolesta turvattu kotimaisen tuotannon avulla. Mutta vasemmiston toimenpiteet kohdistuivat silloinkin etupäässä luokkataist.eluun,
kun olisi maahan ollut kylvettävä sitä viljaa,
josta. syksyllä rp.iti sato korjattaman maan ja kansan leivänta.rpeen tyydyttämiseksi. Aivan samalla tavoin kansan leiväntarpees1ta huolta pid€ttiin silloin, kun vasemmisto järjesti uämä hirmupäivät sinäkin uhalla, että. vieras valta tulee .ia
ma.sentaa teidän nykyisen luokkataistelunne. Kylvölakoista on täällä kenti€s monia kymmeniä k€rtoja puhuttu. Ne eivät johtuneet siitä, että maanviljelijät olisivat halunneet lakkoja tehdä, vaan ne
.iohtuivart siitä luokkataisteluperiaattoosta, •.että •
oli edullisemmat edellytykset siihen, että lakkotaiEltelu johta1isi toivottuihin tuloksiin. Mutta se ei
johtanut niihin tuloksiin, joita lakkolaiset ajattelivat, vaan se johti juuri niihin tu1oksiin, joita silloin tporvariston puo.lelta .io osattiin ennustaa.
Leivän tuotanto maassa väheni. Siihen .ei vaikuttanut yksist1iän kuivuus ,eikä muut epäedulliset
kasvusuhteet. Siihen vlllikutti hyvin · täJrkeältä
osalta se lakkotaistelu, johon vaHemmiston puolelta oli siihen aikaan joukkoja kiihoitettu. TääUä
on tänäkin päivänä vielä hyvin kork€alla äänellä
puhuttu siitä, että tässä maassa on suuriaktin vilja,varastoja, joid€n takavar.ikoiminen joss,akin määrässä voisi helpottaa sitä leiväntarvetta, .ioka
me]lä ·on kaikilla nyt edessämme. Mutta mikäli
minä olen ~ilanteesta voinut se.l vää ottaa, on käsitykseni se, että otaksutut varastot ovat hyvin niukat. Mikäli on nyt näid.en punakaartilaisten tutkimu~sien p·erusteella saatu selvää, ovat ne hyvin
cpieniä varastoja, kun kansan oelättäminoen on kysymyksessä. (Vasemmalta: Vähän on vasta tutkittu.
Oilrealta: Pun.a,kaarti ryöstää neroin.) Kun asian.laitrn on tällainen,. ei maksa vaivaa 'Puhua enää
tässä maassa tässä suhteessa kovinkaan paljon
pakkotoimenp.iteistä. Pakkotoimenpiteisiin voidaan
ryhtyä, mutta ne eivät tuota lei,päii.
Mei'llä oli sosiaE.demokraattinen hallitus koko
vrime kevään, jolloin vielä olisi o.llut mahdollisuutta saada tähän maahan vilja.a (Vasemmalta:
Porvarillinen se o1i), mutta !tämä hallitus löi silloin Ia~min velvollisuutensa, .ia minä tiedän, milkä
oli laiminlyömis•en perussyynä. IS;vynä oli se optimistinen usko, että kyl1ä sitä viljaa sentään Ve-
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nä.iältä- saaJdrua.n, kunhan siellä kansanvaltaiset
voimat pääsevät vaikuttamaan ja johtamaan hal}itusta. Tällä edellytybel'lä, esimerkiksi heinä-kuulla, ostettiin V enä.iältä huomattavampi määirä
vil.ia.a. J·a sosialidemokraatit rauhoittuivat siitä
levottomuudesta, mihinkä he o1ivat jo joutuneet
sen vuoksi, €!ttä keväällä o.li lyöty laimin valvominen, ettei maassa tullut kaikki kylvetyksi, mitä
olisi voinu4; .ia pitänyt kylvää. Nämä heinäkuu1la
ostetut viljat ovat vielä saamatta ja Venäjällä on
nyt ollut jo bolshevilci.hallituskin. Me olemme saaneet seJJ. suru'll.isen kokemuksen,. että ne voimat,
jotka VenäjäLlä nykyään hallitsevat, ovat meitä
ruokkimaan vielä huonommat kuin: ne voima.t,
jotka Nikolai II :n aikana siellä valtion ~hjaksista
kiinni pitivät. (Vasemmalta: Eläköön N1kolai II!
Niinkö?) En minä vi~lä koskaan ole Nikolai II:lle
huutanut eläkööt.ä, mutta. minä tahdon vain tämän
yhteydessä sanoa, että jos täällä luullaan, että
Suom~m tasavallan toteuttaminen, Suomen itsenäisyyden turvaaminen tulee toteutetuksi se.l.Iaist.en
hallituSip.eriaatteid.en mukaan, kuin herra Tokoin
senaatti sitä harjoitti niinä kuukausina, jolloin se
oli ohjaksissa, niin minä en luota siihen, että sellainen senaatti kykenisi nykyisenä hetkenä täyttämään sitä, mitä Suomen kansa sille velvo.U~suu
deksi asettaa. (Vasemma'lta: Huono senaatti se
oli - parempaa ette saa.)
Täällä on yritetty näiden viikkojen kuluessa
saada aikaan senaattia, .ioka nojautuisi kaiklci.in
eduskunnassa ·edustettuina olleisiin puolueisiin.
Keskustelut roukesivat heti siihen, kun sosiaL]demokraattien t·aholta wsetuttiin epaparlamentaariseUe kann.alle. ,sosialid·emokra.atit aJ&ettivat tälle
hallitukselle ensimäiseksi ehdoksi, että siellä pitäisi olla 8 sos.ialidemohaat,tiru ja 4 porvaTillisiin
puo'lueisiin lukeutuvaa senaattoria.' Kun viime kevännä muodostettiin täällä hallitusta, as.ettuivat
Suomen •Porvari..t empimättä parlamentaariselle
kannalle, sallien sosialidemokraate.i'I.le ehdottoman
enemmistön hallituksessa. Nyt on sosialistien taholla muutettu mielipidettä. .Sie.l1ä tahdotaan hallituksoon nyt vain muutamia porvareita siksi, että
ne olisivat jonkinlaisena .parlamentaarisuuden
sy1ttinä. (Vasemmalta: Antakaa tulla ·pu1hdasta.)
Se'Uainen ei käy laatuun, sillä ei se o·le mikään
parlamentaarinen hallitus, .iossa eduskunnan
huomatta•va vähemmistö on 2/R enemmistönä. (Vasemmalta: Hyvin rtava.llista.) Mutta sen. kokemuksen p-erusteella, mikä näinä viikkoinakin on saatu
sosi,alidemokraattien politiikasta, on täytynyt tulla
siihen käsitykseen, että jos tä'lle maalle todella•kin
tahdotaan jotakin vakavaa hallitusta saadå aikaan,
sitä on ko-etettava' ·porvarilliselta taholta pystyyn
panna, kävi muuten miten kävi. Ja minulla IJUO-
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lei!itani 9vat siihen seuTaavat syyt, tä.mäu maan
asio.]deu jär.iestäminen si,ten, että se itsenäinen
asema, jonka me olemme nyt itsellemme ottaneet,
tu'lee hallituksen •toinienpiteestä siten järjestetyksi,
ettei siinä .iää laiminlyömisten ja. kykenemättömyyssyibten vuoksi toteuttamatta tärkeät tehtävät, j01tka .Suomen itsenäisyyden takaamiseksi nyt
ovat aikaans.aata:vat. Se hallitus, mikä ,punaisen" n.imellä .on esitetty eduskunnalle, ei ole s·ellaisiol'la edellytyksillä kokoompantu ja senvuoksi
minä en tästä syystä s1aata kannattaa sitä hallitusta.
Toinen syy: tämän maan raha-as1iart ovat kurjalla kannalla. Siihen on ollut tärkeänä syynä se,
että täällä on monta vuotta ha'l:linnut vierws vailta,
venäläin•en 'hallitus, jolle ·eivät Suome-n valtiot~
loudelJliset o:keusperiaatteet ole otloot mistään arvosta. Kun me viime kevännä saimme uuden kotimaisen hallituksen, sai tämä haLlitus onnettoman
perinnön hoitaaksensa edeltä.iähaUitukselta.. Tämän ha'llituksen, tämän sosiailidemokraattisen hallituksen sosial:demokraattisena periaatteena oli
ensimäise.nä koettaa tyydytellä virkamiehistön
kohonneita elintarvevaatinmksia, josta .iohtui, että
valtion rahastot ovat huimaava.ssa määrässä tyhje,ntyneet juuri vi•rkamiehistön ja val•fon palveluksessa olevien pa:llmnkorotusten vuoksi. Minun
asiani ei o'le tässä ruveta laskemaan sitä, ,Jllissä
määrin näihin. on ollut ·p_akottavia syitä. Minun
on va:n todettava, että y~htenä syynä siihen, miksi
asiat ovat näin, on se, että eduskunta viime .kevännä ja kesänä teki niin ·pitkäile turh8ia työtä.
Työn turha•ksi raukeaminen johtui s.iitä, että sosialidemokraattinen politi:kka teki kaiken päättämisen mahdottomaksi. Nyt on saa,ta va tämän
maan rahatalouteen jotakin järjestystä. Minä en
luota siinä suhteessa sosialidemokraattien politiikkaan .ia senvuoksi minun kannatukseni on
si'llä 1hallitnksella, .io.nka 1pmkuraattori Svinhufvud
on •aikonut muodosta,a.
Ja kolmas syy: tässä maassa on nälkä. Täällä
ei saa kansaa uskotella sillä va.lheel'la, että jotenkuten tul:laan toimoon viljalla, j.ota saadaan
oma.sta maasta.. ,se on valhe se. TääUä tarvitaan
nyt hallitus, joka. kykenee laittamaan maahan viliaa wlkomailta. Minä en tiedä, kykeneekö se hallitus, .iota me aiomme tänä ~ltana pys.tyttää, kykeneekö s:e siihen, mutta minulla on; sellaiset edellytykset, että se kykenee s.iihe.n paremmin
kuin se punainen senaatti, .iota vasemmiston taholta on tar.i·ottu. (Vasemmalta: Siinähän oli ed.
KaHio myös.) Minä käsitän, että täJllä senaaHlla
tulee olemaan suunnattoman vaikeita. tehtäviä,
jopa ~ivoimaisi•a. Mutta joSi vasemmisto tulee
vain peri a a t t eell i s i s ta swistä vaikeutta-
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maan tämän ihallituk~n toimerupiteitä, ei se silloin
vailvo niitten etua, jotka tässä maassa ensimäisinä
nälkää näkevät.
Tältä poh.ialta.1ähtien minä siis vakavasti tulen
kannattamaan prokuraa.ttori •Svinhufvudin senaattia siihen sawkka, kunnes se puolesta.nsa näyttää,
ettei se kykene sitä tehtävää täyttämään, johon
Suomen eduskunnan enemmistö 'Il!Yt aikoo sen
asettaa.
Äsken ed. Airola erityisellä pa.atoksella pani
merkilile., ettei hän ·pane mitään ihnomiota niiUe
numeroi'lle, joita ed. Kallio oli täällä esittänyt
elirutarveasiassa. Onko ed. Airola siis joskus
muuUoi.n •pannut jotai•n arvoa tosiasioihin perustuvi:lle väitteille? (Ed. Airola: KyUä, mutta ei Kallion numeroille!) Ed. Airola on asianajaja,
jonka täytyy siltä kannalta. ottaa my.ös pwrlamenta.aris·et väitteensä. Mutta kun ed. Kamo ·osoitti,
että vnodoo tuonti on vähentynyt 300 miljoonalla
kiilolla .ia kaiken todennäköisyy•den mukaan, olivatpa maan satotiedot kuinka epätasaisia tahansa,
sato oli pienempi kuin edellisenä vuonna, pitäisi
ed. Airolan:kin. tajuta, että 300 miljoonan viljakilon vaillinki vuodessa .on jo sellaine.n määrä, joka
synnyttää tärul[ä luonnonlain välttämättömyy.
dellä nälkää.
Ed. Airola nuhteli vuhemiestä siitä, ettei puhemies • Qllut ottanut esitelläksensä eduskunnalle
erästä hänen ja ed. Ma.nnerin esittämää ki•rjelmää.
jossa elintarveasiaa ·pyydettiin käsiteltäväiksi ottamaan. Mutta ei tämä ole. johtunut sii.tä, ettei puhemies olisi tahtonut tehdä sitä. Tässä kirjelmässä kaiken matk-aa esitettiin vaatimuksia senaatille ei'kä eduskunnalle (Vasemmalta: Eduskunnalle tehtiin ehdotuksia.) ja sena,a.ttia ei oHut olemassa.. Tämän esittely ei siis olisi asiaa kiiruhtanut. (Ed. Airola: Tuo o.n vääristelyä. Esitettiin,
että eduskunta 'Päättäisi.) Minulla on kirjelmä
tässä käsissäni. (V,asemmalta: Lukee pois.)
,Elinta:rvepulan h€1lpottamiseksi ja kulutuksen
järjestämiseksi ehdotamme; että ·eduskunta k ä sk ·e e s ·en a a ·t t i a heti t.oimituttamaan elintarvevarastojen tarkan etsinnän ja tarlmstuksen; et.tä
edusku~ta käskee senaatti a soveltamaan
elintarvela.kia j. n. e." Kaikissa kohdissa samalla
tavalla. Kun siis senaattia ei ole olJlut olemassa,
on tällaisen kirjelmän käsittely eduskunnassa
ollut leivänsaantiin nähden jokseen1kin hyödytön.
(Ed. Airol.a: Tässä voi antaa määräyksiä, jotta
heti tietää, ku.n toimeen astuu.)
Minua ei huvita tämän asian yhteyP,essä 'laskea
pitemmälle j.outavaa leikkiä ed. AiTol.an kanssa.
Pidän, että asema on Suomen kansalle niin vakava,
että rn,eidän on täHä hetkellä ratkaistava• voimmeko jollakin tava:lla palvella Suomen itsenäi-

syyttä. Voimmeko saada tälle ·lmnsalle jollain tavalla~ leii>ää? Voimmelw järjestää tämän kansan
raha-asi.at niin, ettei meil1lä ole valtion ko!&urssi
heti ·edessä? Ne ovat vakavia asioita, joitten edessä
kansanedustajalla ei ole oikeutta hymyillä.
Minä uudestaan tämän yhteydessä muistutan,
että euroovpalaiset rauhanäänet ovat .io alkaneet
kuulua, en:simäiset rauhan •kevätlinnut alka:neet
lawlaa. Odo1Jammeko me tätä rauhaw levossa ja
riemulla siHoin, kun meillä on sisällinen anarkia
yksin eduskunnassakin? Eikö meillä ole, yhtä hyv!n va.semmalla tkuin oikeallakin., syytä pukeutua
tällä kertaa säkkiin .ia tuhha:n ja jossain määrin
soyelluttaa itseemme kukin sitä edesvastuuta, j.oka
koko eduskunnaUa on kansamme edessä?
Ei meidän kansamme ole tällä kertaa sosialidemokraatteja eikä porvareita.. Kansamme on .silloin,
kun se nälkää näkee, ennen kaikkea suomalaista
nälkää näkevää kalliSaa, joka nälkää näihdessään ja
it,s.enäisyyttään .perusta.e:ssaan ei niin paljon laske
periaatteita kuin. sitä, mistä se saa itsellensä avun.
Meidän tul·ee tällä kertaa varoa sitä, ettei 1histo.rian valvova Nemesis tule meillle kerran huutamaan, niinkuin Jumala paratiisista lmrkoitetulle
Kain~lle: Kain, missä on, vel-jesi Aabel? Sillä
me~lle huutaa vel.iiemme veren ääni kostoa maasta.
Voi ol1a, 'että ellemme aikanamme tämän. veren
ääntä oikealla tavalla ymmärrä, se voi viedä
sosialidemokratialtakilli mahdollisuuden siihen
marulliseen, yhteiskunnalliseen Paratiisiin, jota he
ny;kyisen maailmanmyrs1kyn yhteydessä yrittävät yhtäkkiä luoda. Se vie senlkin mahdollisuuden
samalla, kun se voi v~edä ·porvarilHsilta mahdollisuwden saada tässä isälllmaa.ssaan harjo:ttaa elinkeinojaan .ia elää onnellista elämää . .Se voi tehdä
meistä kaikista kulkureita .ia pakenijoita, .ioita jälkoomme tulevat polvet kiroavat.
Ed. R i kt k o ne n: En ole ·:pyytwnyt tätä puheenvuo'roa sitä varten, että minä kylkenisin
oikeistoa täällä agiteeraamaan, enemmän kuin ke:skustaakaan, vaan eräät senaattori Kallion ·päivällä antamat lausunnot antoivat minu1lle erinomaisen aiheen ottaa puheenvuoron. Ku.n senaattori Kallio mi.nun käsittääkseni tahtoi lausunnollaan osoittaa, että nykyisin tässä maassa vallitsevaa ana•rki.aa ei ole .synnyttäneet yhteiskunnalliset .ia taloudelliset olot, sitä vähemmän maanviljelijäin esiintyminen työväkeä vastaan, vaan
va,semmiston kiihotus, ja sen jälk·een on täällä eräs
to:nen puhuja tahtonut nimenomaan joitakin todistuksia, niin minun täytyy eräs sellainen todistus esittää, joka ·ei liene anarkiaa synnyttämättä
työ,läispiirien ke&kuudessa. Siellä kunnassa, mistä
olen, oli viime kevännä ja viime talvena isonlaiset
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viljavarastot, olivat nimittäin nämä varastot parin ison osuuskaupan varastoissa ja nämä osuuskaupat ovat työväestön hoidettavia .ia ne varastot
siis työväestön käytettävissä. Sen lisäksi oli siellä
isonlaisia viljavarastoja tehdasyhtiöiden hoidossa,
nimittäin kolmella tehtaaJlla. Työläiset osuuskuntienaa viljavaroja käyttivät säästäen jo koko viime
talVJen ajan, .io ennen joulua säännöstelivät ·niin,
että näitä viljavaroja myytii!ll jäsenille ainoastaan
10 kiloa kuukautta kohti. Siis ei oHut enää mielivaltaista tai mahamääiräistä syömistä ja kuJuttamista. viime talvoemi siellä, vaan säänlllösteltyä.
Ja siihen olivat työläiset tyytyväisiä. Nyt keväällä, kun tuli tämä n. s. ·elintarvelaki voimaan
siinäkin kunnassa, sitten suostui kunnan porvarillinen hallinto valitsemaan n. s. elintarvelautakunnan, suosturpa vielä siUä kerraHa valitsemaan sen
eliwtarvelain määräämissä puitteissa. No niin.
Alettiin ythteistyö työväen valitsemien edustajain
ja maanvilj-elijäin ·edustajain kanss,a yhteisessä
elintarvelautakunnassa järjestämään ~lintarveky
symystä niin, että se muka tyydyttäisi koko sen
paikkakunnan väes.tön tarpeita. Keväällä ennen
uutisen tuloa; koko kevätkesä oli taiollisille ja
maanviljali.iöille jaettava yhtäläisesti noista työläist.en var-astoista vilja3J kuin työläisille itselleen
ja työläiset taipuivmt jakamaan ren aivan .nurisema·tta, luottaen siihen, että .onhan Suomen talonpoi'ka ehkä jossain määrin rehellinen ja kun se
pääsee uutiseen ja si:ltä liikenee viljavaroja, niin
s.e maks·aa velkam.sa. Niin tehtiin. Miten kävi?
Näitä viljavar·oja jaettiin sillä tavalla talollisille,
jotka olivat maanvi!ljelijöitä, noin 6,000 kg viikossa.. Väkiluku pitä:jässä ja1kaantuu maanviljelijäin . .i'a JJalkkatyöläist·en kes.ken lähes kahtia; ja
työläisille jaetltiin noin 4,500 kg viikossa. Tuli
uutinen:. Nämä työläisten· ja tehtaiden viljavwrat
a:lkoivat käydä vähäis1emmiksi. Siis nämä kun.nan
maanviljelysväkoon kuuluvat talonisännät näkivät,
että nyt eivät enää he tarvitse näitä työläisten
· viljavarastoja avukseen tällä kertaa. Silloin joutivat työläiset eliutarve~lauta·kunnasta saamaoo
p.otkun j.a se tehtiin ei suinkaan lain määräämällä
tavalla eikä lain määrääJmässä järjestyksessä,
vaan kunnallislautakunta piti kokouksensa ja siinä
samassa kokouksessa annettiin pot'ku ,selilaisille,
jotka edustivat työväkeä, vieläpä osuustoimint,aväkeäkin. N:iden muka·na vielä eräs tehtaan, sanon Tornatorin ed·ustaja, insinööri Wolff, Qli mukana; oE senverran tässä iporvarismiehess.äkin rehellis;yyttä, että puolusti myöskin työmiesten
oikeuksia. Ja samassa ko'koukses·sa valiitiin uusi
dintarvelautakunta. ja se v.ailittiin ei suinkaan
enaa ·tasapuolisesti, vaan niin, että siihen ei
enää kelvannut työläisiä!. Yksi sinne nähtävästi

joutui .aivan kuin leikin vuoksi. Asia!Sta minun
täytyi valittaa Viipurin •läänin kuver_nööriin. Se
on nyt ollut siellä kuntakokouksessa räihkimöitävänä; millä tavalla lienee mennyt, en tiedä. Siis
elin ta rvelai:n vastaisesti kunnan vir kaiEja t tekivät tämän eroittamisen. Riittivätkö nämä tovmenpiteet työlä~siä vastaan? Samalla kertaa, kun elintarvelautakunnan työlä.isjäsen:et erotettiin eliwtarvelautakunnasta, .gamoihin aikoihin valittiin kuntaan n. s. suojeluskaarti. Näiden suo.ieluskaartilaisten ·piti muka sitten suojella kunnan isien, näiden taloll.istoen, maanviljelij.äin vil'ja-aitto.ia, että
nämä työläiset eivät saisi mennä muka rasvaamaan talolflisten vil.io.ia. Täällä Kallio samassa
puheessaan lausui, että hän luulee, että ehkä
talolliset maanviljelijät olisivat taipuvaisia heilJlä
mwhdollisesti olevista vil,ja.var.oistaan lainaamaan
kulutusk,e:gkuksiin viljaa, jos olisi vähänkin takeita, -että niitä saataisiin takaisin. Minä !PYYtäisin kysyä sen. Kallioita, koska hän maoovild-elijöitä edustaa, eikö näJmä maanviljelijät olisi tai- ·
puvaisia maksamaan ennen ·ottamiaan lainoja kulutuskeskuksille, joita viime kevännä jo kuluttivat
kul utuSikeskuk9ien varastoista.
iSittenkun ed. Tokoi mainitsi, että elintar.velakia
ei ole noudatettu, ·ei kQko kesänä. ini:nkään !POrvarillisen ryhmän taholta, että on käytetty vastaagitatsioon,ia, on suorastaan kielletty noudattamasta e'lintarVJelakia, siihen Kal:lio vastasi, että
ne ehkä lienee yksityisiä tekoja, jotka ovat edesvastuuttomia. Minä kuulin, kun täällä ·eduskunnassa keskusteltiin elintarv.elakikysymystä, sill.oin
kun så.ibä la•kia: tehtiin, silloin kun marulaisliittolaistenJ taholta: vaadittiin t.yöläisiä myöskin mobilisoitavaksi aivan 1kuin viljaa, huolimatta siitä,
että meidän sosialidemokraattien taholta selitett:in, että työtätekevä kansaniluokka on aina mobilisoitu työnsä ääreen, selitettiin, että sillä on paljon voimakkaampi mobilisoi.ia kuin mikään sellainen laki voi olla, .ia se on nälkä, si•Hä ilman työtä
ei työtät·ekev.ä luokka voi montakaan päivää olla,
sen nälkä pwkottaa .ia sen täytyy 'hakea työtä.
Jos maanviljel,i.iöillä on työtä annettavaksi työnteki.iöi<lle sellaista ·pal•kkiota vastaan, että §.e siitä
työstään elää, niin kyl·lä se työntekijöitä aina saa
ilman lain määräämistä. Se oli jo alku yllyketi!ti
a•na.rkiaan, kun maalais1iittolais·et ja niiden sanomruleihdet to~totti vat tätä, ettei eJintarvoelakia ole
noudatettava, kun sosialistit eivät taivu muka
alistamaan työntekijöitä myöskin elintarvelain
ala,isiksi. Kierrellessäni nyt tässä vaalien edellä
piidlä, minä sie'llä satuin kulkemaan hyvin us•ein
maalaisliittolaisten sekä myös porvaripuoluei·tten,
varsinkin kansanpuolueen edustajain jälillä ja
poikkeuksetta nämä olivat kiihoittaneet maanvil·
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jeli.iöitä olemaan noudaiJta1matta elintar.velakia.
Voin vielä mainita erään lähinaapurikunnan elin"'
tarv.elauta;kunnan puheenjohtajan lausunnon. Hän
lausui tästä joku aika takrup€rin ennen tämän eduskun!Illln lwkoontwmista tai oltiinko jo täällä siitä on myös to1dist.eita - kun .pyydettiin työläisten taholta 1hankkimaa.n kuntaan viljaa, hän ilmoitti, että syökööt työläis-et nyt sammaleita ja
kun n-e nyt koko talven syövät sammaleita, niin
on niitä k·eväällä paljon helpompi ta-p·paa. Tämä
on myöskin todistettaviss•a, jos herrat sitä kaipaavat. Ja se ei suinkaan ole sosialisti. Se on maanvi!jdijä, varakkaan talon isäntä, jolla myöskin {ln
vi:,iaa yli oman tarpeen.
Voisin lu-etella paljonkin s€'Uaisia; lausuntoja,
huomattu.ien henkilöitten lauswmia, mutta en
katso tarpeelliseksi. Sen va:n voin sanoa, että
Karjalassa 1päin on viljaa, koska: esimerkiksi s-ellaisessru kunnassa kuin Salmin kunta, jo:ka on
siksi s:yTjäinen, saa 'leipää vaikka kuinka pa}j@
-eikä kukaan kysy korttia, mutta se maksaa 8 ma;rk~
ko.a k]o. Kuka ·työläinen kyk-enee ostamaan nykyisillä työläispalkoilla tätä l-eipää? Eikö tämäkin kiihoita anarkiaan, -eikö s-e synnytä anrurkiaa?
Sitt-e .se lausunto, kuin Kallio mainitsi, että on
edesvastuuttomia henkilöitä. Mainitsin jo yhden,
että hänen lausuntonsa antaa myös aihetta sellaisilla seuduilla, kuin -esi:irLerkiksi mainitsin sen
kunnan, mistä minä .olen, niitt-en työläisten kiihtymy:ksoon, kun hän sanoi, -että annetaanhan teille
raina:ksi, jos voitte taata, -että meiHe maksetaan
takaisin, kun ne työläiset, jotka siinä kunnassa
ovat, joilla' on oHut viljavaroja hoid-ettavina, ue
ovat rehellisest.i antaneet tasan kaikille, ja kun
heiN-e sanotaan, että saattehan te, j.os t.e ta·kaatte,
että te kyk-enette maksamaan tuon lainan takaisin,
luuleeko .io:ku, että se ei synnytä anarkistista
henkeä? En tiedä, onko sitten senaattori Kalliokin
niin ooeslvastuuton henkilö lausumaan tältä eduskunnan ·pwhuja1avalta sellaista. Edelleen tiedän
- esimerkiksi main:ttakoon yksi tapaus, mutta
tiedän useampia - että Karjalassa on kuollut
lapsia nälkään, suorastaan nälkään sentähden, että
eivät ole saaneet leipää. Mainitsen yhd-en seHaisen P-erkjärveu asemalta, .ionka lääikäri todisti nälliääil kuolleeksi ja sentähden, että oli täytynyt leivän ·puutteessa syöttää :p:enelle lapselle liian .paljon perunaa.. Nämä eivät suirrka·an herroj-en mielestä kiihoita anarkia.an, ·kun tied-etään samalla
koEJ'rtaa, että toisilla on: viljaa, tiedetään samalla
k{lrtaa, että samassa Mu.olaan kunnassa talO'lliset
myyvät viljaa viinankeittoa varten, kun saavat
kolme .ia puolisataa ma•rkkaa hehtortralta rukiista
- voidaan todist-aa tapauksia sellaisia - mutta
ne eivät myy työläisille. N-e sa.n.ovat, että syökööt
jäkälää, että on kevää!llä helpompi tappaa.

'

J O'ku sana vielä tästä itse asiasta, 'hallituskysymykses.tä. Tässä on kaksi ,senaattorilistaa, hallitusEstaa. Tämän toisen syntyä, jossa. olen yhtenä
allekir.ioittajana, oli ajatukseni selittää, mutta s:iitä
minut pelasti ed. .Sirola edellisessä lau.sunnoss,a,
.iota minä en enää talhdo käydä kertaamaan. Sitten
on .tässä tämä porvarillin-en senaattorilista, .SvinhufvU'd:n senaattorilista. Tämä on iPitkä liuska.
Tässä on palj.oil. kirjoitusrta, mutta mitä tämä sisältää? Sirola aivan oikein sanoi, täällä Oili ylimalkaisia. lawsuntoja, Ejllen sanoisi vain oikeastaan,
että täällä on vain ylimalkaisia fraaseja, korulauseita, joita ei ol-e nähtävästi arkomuskaan toteuttaa. Jos niitä olis'i aikomus toteuttaa, niin näin
ylimaikaiseoen ja ·:Pyör-eään muotoon missään tapauksessa sellaiiilen henki•lö kuin .tämän tekijä ei
olisi voinut sitä tehdä. Tä>t.keänä täällä on hallitu'ksen taha-as.iat. Mainitaan, -että kaikkien näiden
toimien menestyminen edellyttää kuitenkin, että
hallitus saa .käytettäväkseen riittävät rahavarat.
Ed. Al-kio on viimeksi valitellut, että valtion rahavatat ovat tyhjät, ja. sen minäkin olen kuullut
ennenkin· täältä. Se oli jo senaattori .Setälä, kun
sen täällä eduskunnassa maiJ;J.itsi. Nämä sosialist:tkohan s·en neljän kuukauden aikana, jonka ne
olivat haUitukses.sa, tyhjensivät tämän maan valtioraha.ston? Täällä ed. Alkio sanoi, että tätä
maata on hallinnut vieras valta, minä tiedän, että
se bii. täällä ollut sormineen •pelissä osallisena,
mutta minä. samalla tiedän, että tämän maan porvari on oilut mitä suosioliisin tarjoamaan vieraan
maan haHituksen sormille tilaa tämän maan hallitusasioissa.. Samalla kun tiedetään nyt, että valtion rahavarat ovat tyhjiä, ti·edetään, että Suomen
kapitalistien rahalaitoks·et ovat äärimäisen .kukkuroillaan rahaa ja niiltä täytyy valtion lähteä
lainaksi pyytämään. Mist.ä tämä johtuu? Ei se
kai johdu siitä, että D'li 4 kuukautta. kuusi miestä
sosialistisia senaattore.ia hallituksessa. Se kai j.ohtunee ,siitä näkökannasta, jota. y1hä edelleenkin
täällä ·eduskunnassa meidän porvaTistomme on
tahtonut a.iaa, ·että kalpitalistien edut ovat ennen
kai·kk,ea. valvottavat tarkoin, ettei •penniäkään
niistä hukkaantuisi nälkä'iseenkään suuhun, ei:kä
valtion kassoiksi muuta kuin se; minkä porvarit
tarvitsevat a,s•emansa tukemiseen.
:Sitten täällä .sanotaan lopussa, ·että vielä tärkeämp'i kuin raha on kaikki-en näitten ·edistysten
suorittamiseksi kuitenkin järjestyksen .ia. rauhan
palauttaminen maahan j, n. e. Siis vaikka tämä
on viimein-en, on se nähtävästi tarko:tettu -ensimäiseksi, koska tässä tämän edellisessä kappaleessa rahakysymystä ·käsit·ellään tuoHaisena tärk-eänä f!Jsiana, tärkeämpänä kuin nämä edelliset,
mutta viimeinen vielä sitäkin tärkeämpänä. Se
on siis kai:kkein tärkein.

Hallitnskysymy'~.

Trussä muistui minulle m~eleen ·eräS! pol'itiikka,
nimittäin tuo niin sanottu stolypinilain•en politiikka joUe myöskin ·kuului ~allitusohjelmaan,
että ensin rauhoitus· ja. sitten uudistus. Mutta kun
minä katsoin tänne alle ja näin kuka tämän on
tehnyt, en minä sitä ihmettel.e, että tällä hallitusohjelmalla on niin äärettömän pruljon yhtäläisyyttä. Onhan tämä mies käynyt Stolypinin kurs.silla sriellä Venäjällä kai oppimassa juuri tätä pol'itiikltaa. Kun k·erran meillä hallituskysymystä
järjestettäessä tänä yönä on asema tällainen, ja
hallitusohjelma tällainen, joka nähtävästi tulee
hyv.äksytyksi, uskallan olla epäili.iä, että tuskinpa
tämän maan asiat palautuvat rauhalliselle tolaUe,
tuskinpa tämän maan työtä tekevä kansanluokka,
joka on näinä viimeiS!inä sotavuosina mitä suur.immassa määrässä nähnyt nälkää ja kurjuutta,
tnskinpa. se paljonkaan tämän hallituksen ohjdmasta. tulee kostumaan.

\
'
:
:

Ed. P .aasi vuori: En aikonut ensinkään
puheenvuoroa. koko kysymyksessä, mutta
tääUä edustaja Ahmavaara. minut siiilien pakotti.
Olinhan minä siinä hallituksessa jäsenenä, joka
viime kevännä as.etettiin, ja edustaja Ahmavaara
pyysi vastaust.a' niistä työlakoista - etupäässä
maanvilj-elystyöväen la:koista - joita viime kesänä .oli. Hän nimittäin väitti, että näilhin lakkoihin ·ei ollut mitään aihetta .ia että työläiset olivat
syypäät näihin :lakkoihi.n .ia ·että sosia.lidernokraatit muka kiihoittivat. Minä ·koebn olla· mahdolli.s.imman tasapuolinen ja sanoa, että selostukset
näistä iako:&ta - sillä minä olin D!iissä usoeimmissa, mikäli senaattore.ia oli matkaNa, niitä sovittatmassa- .eiväi ole oikeistolle eivätkä vasemmistoliekaan aivan mieluisia.. Minun täytyy myöntää, että näissä lakoissa käytettiin vakiv,altaisia
keinoja eräissä tapauksissa ja niitä täytyy ·palheksua, että niin telhtiin, mutta vallan•kumouksellisen
kuohunnan aikana ei aina valita keinoja, .ovatko
ne oilkeita vai vääriä. Mutta. useimmissa ·ta;pauksissa näissä lakoissar ei käytetty väkivaltaisia keinoja, vaan olivat ne aivan rauhallisia lakkoja, ja
useimmista niistä täytyy sanroa, että maanomista~
.iat olivat itse suurim1pana syynä. Kun maanom1stajille esitettii.n vaatimus 8-tuntisesta työpäivästä,
pitivät he kok.o maakuntia •käsittäviä edustajakokouksia ja tekivät 'semmoisia päätöksiä, ettei kukaan ~kokouksen osanottajista saa suostua työntekijäin vaatimuksiin, vaan työpäivä kesäHä on
välttämättä pid·ettävä 10-tunti,sena. (Keskustasta:
Se on valhe!) Tämä on tosiasia, että näin tehtiin
.ia näin itse maanomistajat selittivät, to:·s·et vi•hoissaan, kun joutuivat sitten la.kkojen kanssa tekemisiin ja ne jatkuivat ja tuottivat heille suuria taipp~ytää
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pioita. Olin s·enaattori Kallion kanJssa: Som-erolla.
SieHä työntekijät olivät esi~täneet .erittäin lievät
vaatimukset Lahden kartanon omistajall-e. Ne vaativat kyllä nimellisesti, sisäilsivät vaatimuksia 8tuntisesta: työpäivästä, mutta semmoisen, että se
olisi ollut kesällä 9-tuntinen, talvella 7-tuntinen,
niin että keskimäärin olisi tullut heidän lasku.iensa
mukaa.n 8 tuntia· työaikaa ympäri vuod-en. Työläioot olisivat suOistuneet tekemään ylityötä ~aäat
toman määrän, .ios siitä maksetaan 50 % korotettu
pal'kka. Mutta isäntä, kun ·ei ollut koskaan työlakkojen kanssa tekemisissä, kun työntekijät esittivät nuo vaatimuks-ensa, sanoi, että 10 tuntia on
tehtäJvä. Työläiset eivät ·suostuneet siihen, j·olloin
hän s·anoi, että joka ei siiilien suostu, tulkoon konttoriin .ia saa lopputilin. Seuraus .oli lakko. Kukaan ei mennyt työhön eikä kukaan mennyt lopputiliHe, ja herra itse ei kyennyt ratkaisemaan
tätä lakk:oa. Rouva sanoi, että hän on itkenyt lkoko
viikon tätä surkeutta. Kun \me sitten Kallion
kanssa menimme sovittamaan tätä lakkoa,. niin
huom-enna ·oli alkava. toilisessakin suurkartanossa
lakko, Nyt täytyi suos·tua jyrkempiin vaatimuksiin
tämän Lwhden kartanon omistajan, silloin työläiset
eivät enää suostuneet siihen, vaan ottivat hrrkemmän kanna•n. Ja saatiin täällä sovinto aikaan. Jos
sinne olisi Kallio mennyt. yksin, niin tuskin hän
olisi r.;·aanut sovinioa aikaan. Enkä minä kerskaa,
että olisin yks:n saanut, ellei 'Paikkakunnalla
oleva eräs 'PUusepipä tullut sovittelukuntaan, johon
työläiset luottivat. Mutta miten oli työnantajain
laita? He vastustivat, ettei saa ketään muita valita sovittelukuntaan, :kuin omia työläi·siä. Tästä
he ·kuitenkin luopui•va.t, kun s.elitin heille, että onrha.n sa.tnantekevää, kenelle työläiset uskovat
asiansa ajamisen, •oniko se kartanon työläisiä vai
ei, kunhan työläiset siihen luottavat. Ja tämän
nuoren puusepän avU'lla saatiin sovinto aikaan.
Sa ta.kunnassa olin UI vila-S'Sa, N a'kkilassa ja ·Keikylässä lakkoja. sovittamassa. Täällä oli pari sosialistista edustajaa mukana. Näistä eräät la·kot
olivat hyvinkin väkivaltaisia, niinkuin rSuuniemelrla.. Se ei enää muod•ostunut miksi•kään sovitteluiksi, vaan ultima:tumien •antamiseksi. Mutta
kuitenkin päästiin siellä sovintoon, .ia isännät
joka paikassa olivat hyvinkin tyytyväisiä näiden
sovittelu.ien. tuloksiin. Satwkunnan maanviljelysseuran es:mies Törnberg ilmoitti, en muista lukua,
että satojatuhansia hehtaaria maa-alaa tule-e
enemmän kylvöön, kun nämä sopimukset oli
aikaansaatu, sillä ne sop.imuks-et koskivat noin
150 tilaa. Kyllä S•enaatin puolelta oltiin sovittelemas.sa, ja sosiali·stien tehtäväksi se juuri annetti,in.
Herra Kallion asiahan olisi olrlut Satakuntaankin
matkustaa, ja minä pakotin hänet matkustamaan
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aina Riihimäelle asti mukana, jolloin annoin hänelle va,pauden kääntyä taka:sin ja matkustin
toisten .s-osialistien . kanssa sinne sovittelemaan
näitä riitoja. Muutamissa paikoin, niinkuin esimerkiksi Toijal3issa, minun täytyy ·sanoa, isännät
olivat kerrassaan tuhmia. Työntekijät esittivät
niin lievät vaatimuk·set., että niissä oli ainoastaan
periaate 8-tuntin€<n työpäivä, mutta suostuivat tekemään ylityötä rajattoman määrän, suostuivat tekemään kesällä 4 kuukautta 9 tuntia, lotpun kesää
8 tuntia ja talvella. 7 tuntia ja rajattoman määrä~
ylityötä, jnsta 50 pros·entin palkankoTotus 0~1
maksettava, mutta työnanta;jat eivät osanneet näihin suostua. Nämä työnantajat olisivat ta;htoneet
sellaista sovittajaa •senaati.sta, joka ajaisi työntekijät työhön, ja eträ heille ei myönnettäisi mitään
parannuksia ollenkaan. Kukaan S<Qsialisti sellaiseen ei voinut mennä. Minun käsityks·eni näistä
työnanta.iista. oli se, että he olisivat tarvinneet hyvästi .selkäänsä. Mutta tätä minä en iljennyt heille
sanoa silloin, kun olin neuvotteluissa, joissa työnt~i.iäiru edustajat olivat läsnä, vaan kun minun
ehdotuksestani jakaannuttiin, että työntekijäin
edustajat tulivat erilleen ja työnantajain edustajat erilleen, niin 'Silloin minä sanoin, että selkäänne tarv~tsisitte. Ja he myönsivät, että ne
vaatimukslet ovat lieviä v·errattuina siihen, mitä
mones,sa muussa ·paikassa ol.i esitetty ja mihin monessa muussa paikassa ali suostuttu.•Ta nämäkin
isännät asiaa harkittuaan tekivät sovinnon. Mutta
olihan siellaisia;kin tapauksia, kuin Vihdissä, joista
minun täytyy sanoa, etten hyväksynyt sellai'Sia
s-ovittelu.ia, ett'ä isännät piiritettiin johonkin rakennukseen, josta ei luvattu päästää ulos, ennenkuin kirjoittivat kaikkien vaatimuksien alle, olivatpa ne !hyviä t·ai pahoja. Semmoista ·sovittelua
minä rpuolestani en 'hyväksy.
Sitten täJStä hallituskysymyksestä minun täytyy
mielipiteenäni myöskin sanoa, että nämä listat,
mitä täällä on esitetty, elivät kumpikaan minua
tyydytä. Minä olen ,aina ollut sitä mi~Bltä, että
ainoa mahdolEn·en hallitus,. j.oka meillä kykenee
jotain hallitsemaan .ia. olemaan hallituksessa
useamman kuin yhden kuukauden, on koko'Omushallitus. Vasemmisto ei ole hyvätksynyt ennen
kokoomnSihallitusta eikä 'Oikeitstollekaan ollut S'e
hallitus, mikä viime kevännä asetettiin, mieluinen.
Minä muistan, ·että sitä usein oikeiston taholta sanottiin, että se on luokkalrallitus, se on sos.ia.lidemokraattisen puolueen lnokkahallitus, mutta minä
olen kuullut vi,elä tä•näkin päivänä vasemmalta sanoitavan, että se oli porvarillinen hallitus. (V asemmalta: M>inä sanoin.) Kyllä siellä oli toisiakin, .iotka sanoivat samaa. Mutta vaikka m1nä olen
ollut sen hallituksen jäsen, niin ilkeän sanoa, että

se ,sittenkin oli paras, mi.kä meillä niissä oloissa. oli
mahdollinen aikaansaada .ia mitä tällä hetkellä on
ma,hdollista aå.'lmansaada samoin kokoonpantu. Se
osoit.taa, että se kulki keskitietä, se ei ajanut vasemmiston -eli köyhälistön selvää luokika.politiikkaa, mutta se ei myöskään ajanut oikeiston !Politiikkaa eikä keskustan politiikkaa. Se koetti olla
mahdolliijimman tasapuolinen.
Sanotaan, ·että se tuhlas.i valtion varoja. Minä.
kuulin sitä j•o senaatissa~kin porvarisBUaattorien
suusta välistä, että äjetaan näissä ra.ha-asioiJSsa
pel1kkää työvä!enluokan luokkwpolitiikkaa. Saattaa.
olla, että valtion rahakukkaro pidettiin köyhälistölle enemmän avoinna· kuin mitä ennemmin oQn
.ollut tapana. (Millä tavoin?) Sillä tapaa, että
myönnettiin palkankorotu'ksia valtion palveluksessa oleville ilma•n lakkoa. Minä olen vakuutett]l
siitä, että heti kun tuo senaatti asetettiin, olisi porvarilliseHe hallitukselle ollut mahdotonta ratkaista Viipurin rautatie~konepajalla ollutta rettelöä. Ja tämän .rett.elön ratkaiseminen 'Oli kuitenkin
koko liikenteelle erittäin tärkeä asia. Viipurin
varikossa oli silloin jo rikkinäisiä vetureitw 50 ja
suuri määrä rikkinäisiä rautatievaunuj.a. Ja jos
siinä olisi noudatettu 'P'Orvariston 'POlitiikkaa eilkä
suostuttu nii'hin työväen vaatimuksiin, nimittäin
kahden insinöörin ja yhden työnjohtajan erotta!miseen, ·niin varma on, että siellä olisi synty.nyt
lakko ja noiden ri'kkinäis.ten vetureit1Jen luku olisi
Vii·purin va.rilwssa lilsääntynyt 50 :stä hyvin pian
lOO:.aan. Ja sa:moin vaunujen luku. Ja te voitte
käsittää, jotka olette liikemiehiä, mitä merkitsee,
että sellaisessa. liilkennes•olmussa syntyy semmoinen paniikki. Noita insinöörejä ja työnjohtajia ei
tehty leivättömi'ksi, ne siirrettiin toiseen toimeen,
ne saivat edelleen palkkaa ja leipää. Rautatien
konepajoissa 'olisivat porvarit laittaneet heti lakon,
nimittäin koko maan rauta,tiekonepajoissa silloin,
kun tuli kysymykseen 8-tuntiS€Jn työpäivän käytäntöönottaminen. Minä muistan sen keSikustelun,
mikä senaatissa ta'Pa:htui. Sanottiin, että se vaikuttaa yksityisiin lii,klkeisiin esimerkillään 'Paha!S·ti, ja jos ei olisi suostuttu, olisiko sitten <Qllut
.pa.rempi suos.tua, kun ensin ·olisi ol'lut lakko ja
sitten ha:llitus nöyrtyy työläisjoukon edessä ja
myöntää saman, mitä ennen lakkoa ei myönnetty,
Samanlai;set asiat ovat oUeet monella muulla
alalh., rauta.tierakennwksilla, rautatiekmja uspa.ioissa, että alemman palvelijakunnan pal'kko.ia para·nnettiin. Tietysti siihen tarvittiin rahaa ja ne
aiheuttivat suuria menoja. On myönnettävä, että
niin on, mu·tta ei ·olisi ollut sen 11arempi antaa
mennä lak'koon ja sitten 1mitenklin taipua ja. myöntyä. Se ol:si vain hallitukselle ihä!peäksi, että sen
sitten täytyy myöntyä.

H~liituskysymys.

Minua ei tyydytä tämä Tokoinkaa.11: senaatt?rialista siitä tsyys<tä, että tässä eduskunnassa et ole
.enemmistöä sille hallitukselle, jonka Tokoi mnodostaisi. Se ei voi olla parlamentarinen eikä
,pysyä pystyssä. Porvarit il'keydes:sään v.oisi va t
kyllä tämän Estan laskea lävitse. Minä olen vak~utettu, .että oo hailitus ikukistuisi kuukauden
kuluessa. Mutta .ei minua mie1lytä myöskään porvaDien taUwlta esitetty lista. Minun va.kaumwkseni
on se, että niin hyviä miehiä kuin siinä onkin, s-e
ei pysty tätä maata rauhoittamaan eikä hallits~
maan muuten kuin sotaväen avulla .ia asestetum
iPOliisilaumoin. (Vasemma1ta.: Ei siinä ole hyviä
miehiä.) Tässä maassa ei ol'e 'k,os'kaan ollut sellaista senaatttia kuin viime kevännä asetett.u, joka
on hallinnut tätä ma•ata viisi kuukautta ilman sotaväkeä .ia ilman poliisia. Sanokaa, milloi•n on
teirlä ollut semmoinen hallitus. Ei milloinkaan
teillä ole .ollut sellai!sta hallitusta. Niillä on ·ollut
ain.a .i01ko vieras -sotaväki tai kotimainen ja asestettu.ia 'POli<isi'laumo.ia. Niin oli Mechelinin ha 1litus ja kaikki muut siitä <ennen .ia jäl'keen. Meillä
·ei ollut poliisilaumo.ia, mei1lä oli ainoastaan julistukset ja miehet, .iotka :kävivät puhumatssa. (Vasemmalta: On ollut miiJiisinkin laikko.)
Kuinka kvkeneviä nämä herrat sitten maili.tavat
<.ullakaan, joita, niin kovasti tkiitetään? Minä mainiiJsen esimerkkeinä eräitä heidän kyvyistään. Te
muistatte. että Turussa oli viime kesämä kunnallislakko, jossa vaadittiin tuon kau<pungiri ~mnnal
lishallintoa kansanvaltaiseksi. Nämä herrat lahtivät sinne rauhoittamaan ja sovittamaan. Sinne
menivät Svinhufvud .ia Serlachius, Tokoi .ia Ailio.
Kuka siellä sai rauhan ailkaan? Minä muistan,
mitä senaattori Serlachius ja prokuraattori Svinhufvud tullessaan kertoivat. Serlachius sanoi, että
varapuheen.iothta.ia on hänen silmissään j.o ennenkin ollut <suuri mi es, mutta tä1lä retkellä hän kasvoi päätään pitemmä:ksi hälllen silmissään. Eikö
niin sanonut? Senaattori Setälä kai muistaa.
(Vasemma'lta: Se ilmarteli.) Hän sanoi, että Tokoi lopetti la'kon .ia vapautti Turun va,J,tuuston
herrat vankilasta. Hän ja Svin•hufvud eivät saaneet mitään aikaa•n, ei kerrassaan mitään. Ja Serlachius sanoi, että sitten, ikun rauha oli palautettu,
niin Turun 1herra t laitt.oiva<t päivällis,et, joihin kutsuttiin hän .ia <Svinhufvud. mutta ei Tokoita.
Täällä pidettiin rpuhei+a, juotiin maljo,ia ja lausuttiin kiitoksia niil'le, jotka olivat rauhan palauttaneet .ia vangit vapauttaneet. Serlachius sanoi, että
häntä hävetti. Hän sanoi, että hän suuttui .ia pyysi
puheenvuoroa ja sa:noi: Hyvät herrat, kyllä se •On
varapuheenjohtaja, .ioka teidät va'J)autti, joka rauhan palautti ja meilllä ei ole mitään ansiota. (Vasemmalt.a: Mitäs1 ty·öväki sanoi?) Te ette ole fkut1
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suneet vara.pwheen,iohtajaa tänne. Teillä ei ole
vierasvara1suutta osoittaa hänelle eikä kiitoksen
sanaa sanottavana. Näin erinomaisia ovat ne t·eidän hyvät miehenne. Meidän huonot miehemme
voivat saada semmoisia s·ovintoja aikaan.
Täällä on keskustelun kuluessa puhuttu paljon
porvariston ja sosialisfen synneistä, •.puhuttu vieraista pistimistä. Jos minäkin koskettelen vähän.
Koetan verestää muistianll'e. Muistattehan työvä;en suo,ielusllait, asetuksen <teollisuusammattityöstä, ammatintarkastuksesta ja. ammattivaaralta
suojelemisesta. 1\fuistatte, mitenkä suurella riidalla täällä 1909 hyväksyttiin nämä asetukset.
lVIitä sanoi porvaristo sitten, kun nämä tulivat
täällä hyväksyi;:viksi? Muistatteko, mitä he sanoivat? San.ottiin, <että olkoon 'hallitus mikä tahansa, n1in sen pitää estää nämä 11ait käytäntöön
tulemasta. (Vasemmalta.: Ahaa !) Meillä oli ryssäläinen senaa.tti, ryssäJäinen hallitus, jonka takana
oli ry:ssäläi~·et pistimet, .ia silloin san'oUiin: Olkoon
hallitus mikä ta'han'sa, niin sen pitää estää nämä
käytäntöön tulema•sta. (Vasemmalta: Se oli Hufvudstadsbla.det.) Ja Suomen työnantajaliitto, mitä
se sanoi, muistatteko? Minä olen s'en kerran .io
ennen teille sanonut. Se uhkasi nanna yleisen työsulun toimeen, .ios nämä lait toteut·etaan, .ia tei'llä
ei ollut moitteen sanaa. Eikö se ollut anarkiaa vai
mitä. ainakin anarkia-uhkausta. (Vasemmillta:
Herrojen p:nlamentarismia.) Ja viime k·evännä
vielä se :kiitetty uudistus:halu, kun oltiin Pietarissa lehmäkaup11o.ia hieromassa. En minä niitä
hieronut. Tämä Kuusin·enhan oli TJiiämestari. Mitä
sanoi · Ka'lmari. kun oli puhe työväen suoieluslaeista, .ia että hal~ituksen pitäisi ne vahvistuttaa?
.Tuu. hän sanoi r1ivan kauhuissaan, .ia tohtori Ehrnrooth sanoi. että ne ovat aivan ma bdottomat käytännössä toteutba. N f' olivat malbdottomat. mutta
ne tulivflt mahr1ollis·iksi muutamassa päiv1issä ja
tohtori E·hrnrooth. kun luki unilestilan ne. niin hän
R:moi. ·eivät ne niin nabat ole'han. kvllä ne voidaan vahvistaa. (Ed. Wal pas-Hänninen: Sen teki
vallan'kumous.) Kunnalliset suur'lakot Tampe.reella, Raumalla, Turussa. Eivätkö ne ·olleet porvariston oman menettelyn seurauksia. Ainakin
mon,et teistä yksityiskeskusteluissa sen myöntävät.
1908, niinku:n muistatte, ·säädettiin tässä eduskunnassa uudet kunnalJi.slait. Mutta tehän estitte ne
si1Hoin käytäntöön tulemasta tuon ryssäJäisen senaatin avulla. (Vasemmalt.a: Vieraan vallan
avulla.) Ja sen seurauksena olivat viime kesänä
ne 'kunnalliset lakot Tampereella, Raumalla .ia Turus<sa ja minä tiedän, että monet teistä myöntävät
että porvariston ·pdlltiikh, mikäli on sisällisistä
uudistuksista kysymys, on ollut tyhmää. Se on ollut sokeaa kaiklki·en uudistusten vastustamis·ta aina
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siihen asti, että tulee vallankumous, jolloin ne tulevat kaik'ki yhtaikaa. Ja semmoisesta 'POlitiika,sta
te ol'ette saaneet kärsiä harmia. Minun ei olisi tarvinnut tulla tänne syyttämään teitä eikä puo1ustamaan oUen~kaan tänne pwhu.ialavalle, sillä minulla
ei ole ollut mitään tekemistä punakaartin rkanssa
enempää kuin suurlakon kanssa enkä minä 'hyväksy niitä tekoja, mitä sen yhteydessä on ta:pahtunut. (Keskustasta ja oikeistosta: Hyvä!) Mutta
minä sanon, rettä tei'llä oikeiston jäJsenillä on suurempi syy tähän suurlakon sryntyyn ku:n minulla.
(Vasemmalta: Oikein!) Täällä oli 'kysymys ·silloin, kun oli kysymys valtionhoitajan vaalista, s·e
sosialidemokr.aattien puolelta telhty vast~:tehdotus
,Me vaadimme". Tää1lä tekivät maalaisliittolaiISet väl:ehdotuksen .ia meidän rylhmä, aimakiru minä
.ia minun tietääkseni monet muut, olisivat äänestäneet toisessa äänestyksressä maalaisliittolaisten
ehdotuksen puolesta, .ioka. sisälsi sen, että valtalaki, 8 tunn:jn työpäivälaki ja. kunnalliJs:laki vahvistetta:siin. Mutta miten .menetteli oikeisto?
Juuri petol'lisen äänestysmenettelyn kautta ensin
ta;pettiin tuo väliehdotus, jotta siiVen voitiin ta:ppaa sosia.lis.tien ehdotus. Minä tiedän, että sellaista menettelyä käytetään josrkus valiokunnissa·
k'n, mutta se ei ole l'ehellistä (Vasemmalta.: Se on
roistomaista), se ,on S<emmoista mMettelyä, että
kahdesta .pahasta valitaan suurempi paha ja kyllä
kai sosia'listien ehdotws oli • suurempi paiha.
(Oikealta: Ei ollut.) Se oli ainoastaan keino
päästä näistä molemmista,. Ja sillä teolla t·e minun
käsittääkseni provoseerasitte suurlakon, joka muuten minun käsittääkseni ei olisi syntynyt. (Ed.
Ahmavaara: Suurlakko oli päätetty .io viikkoa
ennen.) Täällä oikeiston taholJta 1sanottiin keskustan oi1keistolle, että te vastatte seurauksista.
Mutta nyt, kun seuraukset ovat näkyvissä ja niistä
olisi vastattava, nyt te sanotte, että teillä rei ole
mitään edesvastuuta siinä, sanotte: syy on yksin
vasemmiston. Mutta kyllä te olette hyvät avustajat suurlakon syntyyn. (Vasemmalta: Päätekijät.) Te olette niin vähän ol1leet lakoiss& murkana,
ettette tiedä, miten vaikeata on lakkoa lopettaa,
kun se kerran aletaan. Paraa,tk~n sosialistit on
lakkokokouksiSisa huudettu alas. Meidän erinomainen TJUhujamme, ed. Tokoi on minun tietääkrseni
huudettu monta 'kertaa la:kkokokouksissa alas.
Vuonna 1912 Kymi-yhtiön lakoissa huudettiin
Kuusankoskella työvä€nta.loNa hänet .ia monet.
muut työvären johtomiehet uljaasrti alas, iotka vastustivat lak1koa. Luuletteko te, että silloin, kun
lakkoon mennään, se on niin helposti 1sitten l01petettavissa. Lakon alkaminen on palion helpompi
kuin sen lopettaminen. Ja kyllä te olette syyllisiä
siihen, että tämä suurlakko syntyi ja sen rseurauksii!ll myös.

Ed. M ä k :e 1 ä: Ed. Virkkunen lausui täällä
päivällä .pitämässään suuressa 'PUheessaan, että
1Suomren kansa kysyy tä'llä hetkellä, kuka on syyllinen kaikkeen •siirhen, mitä tässä maassa näinä
'Päivinä on tarpaMunut. Tahän kysymykseen on jo
kyllä vastattu sekä oi.kealrta että vas~emmalta,
mutta tahtoisin minäkin lausua ajatukseni asiassa.
Kun tämä maailmansota s•yttyi, oli se,n ensimä.isiä ilmi·öitä, kuten niin usein on huomattu, sotateolli,suudern nåipea elpyminen ja, sen mukana halvan rahan tulviminen maahan. Nämä sotakon.iunMuurit eivät vaikuttaneet muliJ.istavasti ainoastaan teollisuuteen, vaan ne mullistiva:t tavattoman
nop-easti myös olot maataloudessa. Meillä, missä
maatalous eli vielä kapita'listisen kelhityksen alkuasteiHa, misrsä hitaasti oltiin siirtymässä luonnontaloudesta ralhatalouteen, missä torpparikysymys
vielä ·oli ratkaisematta, maaorjuuden :ka•hleet vielä
kafkomatta, m~ssä talonpoikaisluokka virelä monin
pa~koin eleli esi-isien ta:paan rukin ja. veistorpöl'kyn
ääressä, missä muonral'enki- ja taksvärkkipirttijä!rjestelmä vielä kukoistivat :ka.ik€ssa, •loistossaan,
missä s:analla sanoen elettiin miltei neitseellisen
patriarkaalisirssa ·ol,oissa, tä.llaisissa oloissa tapasi
maailiiDansota Suomen maataloud•en ta~onpoiki
neen, jo.iden kapitalistiset vaistot jo tosin ovat heräämässä, mutta .ioissa vielä elävät v.oimaklkaina
vanhat, pa~triarkaaliset perinnäiskäsit.yhet. Vielä
ei ollut kokonaan unohtunut aika, jolloin meidän
esi-is.iimme kävivät naarpuriens.a kanssa aittaansa
laar'ensa pohjat Ia,kai;semassa ja ja,koivat viimeisetkin jyvänsä veljellisesti, uskoen, että suurin rikos, minkä ihminen voi tehdä, ·On !käyttää narupurinsa lhädänalaista tilaa hyväks•een, hankkiakseen
itselleen aineellista hyö.tyä. Vielä luki kansakoulutyttö hartaalla äänellä Maamme-kirjasta takkava1lkea'n ää:ressä: s:tä ei Herra hylkää, .ioka hädässä lähimäistään auttaa, pa.ne leipään puolreksi ~etä.iäistä, ve:ilhän vilu naa.purin viljan; .ia
vielä tä1mä ajatus löytää varstakaikua monessa mielressä. Tällaisissa oloissa is·ki meihin sodan salama.
Me:tä ei tosirn pommirtettu sak1salaisilla, sihrapne'lleilla, meitä pommitettiin paiperikuulilla, halvoill.a venäläisillä rup'lilla, ja nämä 1nmlat. tämä
halpa. raha ja sen kintereillä kulkeva häikäilemätön rsota.rosvous se on ollut s:e tekijä, joka, ·on vienyt
tämän maan siihen onnrettomaan tilaan, missä me
nyt elä:mme. Olkoon tämän a,ian i'lmiö,t mitkä tahansa, ol:k,oon se tkansallissota, anarkia, kostomurhat tai ryö1stöt, niin kaikkien niiden syvimpänä
syntysyynä on ennen kaikkea se sotarosvous, mitä
täs•sä maassa on niin häikäilemättömästi neliän
·vuoden aikana harjoitettu. Jokainen kansanedustaja, politikoitsija, TJnhu.ia, sanoma1ehtimi~es, kau:ppias, gulashi, tehtailija, pankkii,ri, maanviljel i.iä,
jokainen, joka, on tavalla tai toisella ollut osalli-
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sena sotarosvoudessa, jokainen, joka on tahtonut
leikata kuponkeja sotakonjunktuureista, on .osaltaan syypää siihen veljesvereen, mikä näinä päivinä on tässä maassa vuotanut. Tämän eduskunnan oikeis·to ja koko porvatrillinen maailma on
k.o,ettanut tapansa mukaa1n pää1siä syyntakeettomaJkS'i vierittämällä syyn sosia.lidemokraattien
hartioille,. ja eri porvariryhmien edustajat ovat
kääntyneet lähetystöjen ja viral1listen kirjelmien
kautta sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän
puoleen ja kysyneet: ,Mitä te aiotte t-ehdä laillisen järjestyksen palauttamiseksi, a111.a!rkian lopettamiseksi j. n. e." Me vastaamme tähän selittämällä, mitä te ·herrat siellä oikealila ja mitä hpitalistiluokka yleensä .on tehnyt tämän tilanteen
aika,ansaamis•eJksi, ja se vastaus, mikä t'äällä on
tänä päivänä annettu ja tullaan a111tamaan, on riittävästi osoittava, että syytettyjen penk~t eivät ole
vasemmaHa vaan oikealla ja keskustassa.. Mitä on
esimer'kiksri porvarillinen ~Sanomalehdistö tehnyt
tämän s·o.dan aikana maan k•(}yhimmän väJestön
elintarvffl)ulan lieventämis•eksi? Eikö se ole kaikella tarmollaan taistellut vapaakaupan, vwpaan
kilpailun puolesta? Eikö se ole ka.ikin käytettävissä olevin keinoin pyrkinyt poistamaan niitä
hallinnollisia rajoituksia, joiden tarkoituksena on
ollut sotar.osvouden hillitseminen? Eikö tämä sanomah~hd:stö ole järjestelmällisesti myrkyttänyt
yleistä mielrpidettä, kyLvänyt luokkavi'han siemeniä ennen kaikkea talon•poikaisludkan k-eskuuteen
selittämällä, että rajahintojen kautta tehdään
maanviljelijöille vääryyttä? Eikö se ole kasvattanut talonpoikaisluokassa vihaa .ia vastenmielisyyttä elint.a;rvelakeja ja kaiken'laisia pakkomääräyksiä kohtaan? Eikö se ole voitinsa mukaan
edistänyt kaikellarista kBinottelua, vähääkään välittämättä kestääkö tämän kansan Bn€mmistö, köyhälistö tätä kaikkea, vai sortuuko se sotarosvouden jalkoihin? Näin 1ei ole telhnyt ainoastaan sanomaLehdistö. J okaises,sa isäntäyhdistylksen kokouksessa, jokaisessa maanviljelijäin osuuskunnan
ja mei.i-eriyhtiön kokouksessa on tärkeimpänä kysymyks-enä ollut, m~t-en: voidaan elintarpeiden hintoja kohottaa, miten voidaan saada elintrurpeita
tuottava luokka mahdollis~mman 'suuressa määrässä sotarosvoud•esta osallis-eksi. Siveellis,enä tukena tälle rosvoudelle on esitetty, -että maanviljelijät yleensä tässä maassa ovat saaneet olla lap,sipuolen asemassa, että maanviljelyst.ä •ei ole hallituksen taholta tuettu niin voimakkaasti kuin olisi
pitänyt, •että 'kaupunkien ja teollisuuskeskuksien
työväestö on '}Ja.l.ion paremmrus1sa ta1oudellisessa
asemassa kuin maanviljelijät, .että TJOrvarit ja sosialistit ovat liittoutuneet maanvilj-elijöitä vastaan
j. n. e. Alati kuuluvana sotahuutona erittäinkin
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maalaisliittolaisessa sanom'alehdisitössä ja kii'hoituskirjallitsuudessa on ollut: ,sosialisti-en kaupungeista se lkaikki paha tulee; varustautukaa kaupunkilaisvaal!'aa. vastaan j. n. e." Talonpojalle on
aLtuiseen teroitettu: varustaudu, pidä huolta viljavaroistasi, Btteivät 'ne joudu vääriin käsiin; ryöväri vaanii peltosi aidan takana; hanki aseita, että
voit pitää puoliasi! Näin on saatu syntymään täydellinen anarkia elintarvetuotannon alaHa. Lainkuuliaisesta talonpojrusta on tullut ubmaileva anarkisti, ibanteellisesta,patriarkaalisesta. talonpojasta
on tullut keinott.eli.ia ja sotarosvo. Minä olen talonpoika, olen elänyt ja. <elän talonvoikaisluokan
keskuudessa ja tunnen t'arkoin, mitä siellä mailla
puJbutaan ja ajatellaan. · Olen puhutellut kymn'leniBU pitäjien elintarvelautakunti-en jäseniä, porvarillisia jäseniä, ja kaikki ne ovat valittaneet, •että
"tämämy'ksyinen vilj'avaro.ien inventeeraus .ei merkitse yhtää'n mitään, että ta1onpojat säännöllisesti
salaavat vil.iava:ransa ja myyvät melkein elintarvelautakunnan nokan edessä, että viljavaroja löytyy paljon •en€mmän ku:n numerot osoittavat, -että
kunniasana ei merkitse mitään, että mikään .tavara
ei ole niin halpaa kuin •rehellisyys .ia -että tällaisen
asiaintilan täytyy johtaa onnettomiin seurauksiin.
Tä:llais :a tunnwstulksia ovat antaneet kymmenien
eri pitäji-en 'POrvarillisten .elinttarvelautakuntien
jäsenet. Tähän onnettomaan asiaintilaan tulee
vielä lisäksi porvariluokan aseellinen järjestäytyminen, joka, pubuttakoen siitä m:tä tahansa, on.
ollut etur;äässä suunnattu nälkäisiä työläis'.ioukkoj·a vastaan. Näin on meillä kypsynyt maap·erä
valmiiksi kansalais.sodalJ.e. Minä tiedän, •että h€11'rat ovat lukeneet historiaa, mutta s-e tapa, millä
'POrvarillinen sanomal~hd:stö s-elostaa viime päivien l-evottomuuksia, on s·aanut minut a.ia ttelemaan, että herrat ovat unohtaneet Brään tärkeän
historian opetuksen, erään järkähtämättömän historian lai•n, .iota ei mikään maa, Bi mikään kansa
ole voinut eikä milloinkaan voi k:ertää. S-e laki on
se, että milloin .iossakin maassa joudutaan sellaiseen y~teiskunnalliseen tilaan, ·että leivän hinta
kohoaa kalliimmaksi kuin ibm~sveri, silloin täytyy
yhteiskunnallisen •ka•tastroofin ta:palhtua. Silloin
täytyy tapahtua, että oikeudettomaksi joutunut,
nälkiintynyt ja kuol-eman partaalle syösty kansanluokka noUJS'ee viimeiseen e'}Jätoivoise·en ponnistukseen ja voittaa tai kaatuu. Vallankumous -ei välitä, mitä aiatellaan valtaistuinsaleissa, parlamenteissä tai sanomalehtien pyötien ääressä. Silloin,
kun historia luo itseään, silloin, kun uuden maailman synnytystuska värjyttää ybteiskuntaruumi,slta, saavat oppine'8t 'kernaasti •riidellä siitä,
onko kansa lakina, ovatko ne tapahtumat, joita
suoritetaan :tneidän silmäiillJllle edessä, vallwnku-

234

Maanantaina 26 p. marraskuuta.
-----('

mousta, huliganisuutta tai nälkäm€llakoita. Vallankumous ei siitä välitä. Se laulaa omaa lauluaan. Se särk'oo .ia luo, se hävittää ja rakentaa
nopeassa tahdissa. Se .ei ymmärrä meitä. Meidän
täytyy ymmärtää sitä. Jos emme sitä voi, on 'se
pyyhkäisevä meidät pois näyttämöltä.

Det kan vis,st :sägas nu, såsom i våras, att €n socialistisk senat bättre borde kunna. behärska situationen. Den har makt i ·en annan mening än
en borgerlig senat. Den kan förfoga öfver de röda
ga:rdenas1 ba.ionetter och i någon mån äfven öfver
de ryska. Men .iag måste sä,ga, att .iag har förlorat
förtroendet äfven i detta afs·eende ti'll :hr Tokoi.
;Ed. S c h y b'e r g s 0 n: Hr Paasivuori utta- Redan innan ententen med de ryska ba.ioneiterna
lade en tanke, som också är min, den nämligen, blivit så varm.som den numera äT, visade det sig,
att en koalitionssenat under de gifna. förhållanden att hr Tokoi icke kunde beJ:rärska socialismen. Han
v 0 r,e den bästa,. Redan då den Tokoi1ska senaten kallade ordförandena i landtdagens utskott till ett
bildades, anslöt jag mig till dem, som ansågo, att sammanträde i senaten för att få hjälp i frå·ga. om
den hade företräde framom ·en rent borgerlig senat, alla dessa stre.ik€r eller öfvervåld, .s{tsom han då
och ti'll en bör.ian kunde den rälkna på ett bety- kallade dem. Det var alldeles upp€nbart, att han
dande stöd, icke minst hos cent€rn och högern i icke rådde med dem. Det var synba'rligen därför
landMagen, kanske mer än .hos vänstern, ehuru han sedan helt ooh hållet slog om, förklarade dem
man .iu dock måste erkänna, att viceordföranden ligga i sakens natur, förklarade allt val!'a såsom
Tokois anda gjorde sig där gällande och att den sig bör. J ag undrar, om icke allt skul'le gå ·på
sålunda varr till en bör.ian något så när €llhetlig samma sätt _nu, om vi skulle få en sBnat Tokoi.
senat, med en viss socialistisk lutn.ing. Det var Han skulle från första dagen nödga1s. gifva vika,
först då hr Takoi, €fter hr Huttun€ns besök i Pe- nu icke för milis€n, såsom han fick göra det i
tPrsbwrg, nästan täflad.e mBd de rödaste om att somras, men för de rödw :gardena. Hans senat
;hafva ett litet försprång framom dem. det var skulle antagligen från första början vara fullkomförst då man förlorad€ förtroendet för hr Tokoi. ligt vanmäktig. Hade jag hyst någon tvBkan i detta
Som sagdt, äfven nu vorB en koalitions'regering afseende förut, så hyser .iag det ickB mBra efter
enHgt min tanke den riktiga och den vore det äf- det ta'l, med hvilket hr Takoi inledde denna debatt.
vBn därför, att den något mBr skulle kunna mot- Det var säkert ett af de ·svagaste af hans på ,sesvara enkammarens sammansättning än en vare nare tider så svaga tal. Det va.r icke statsmannen,
sig borgerlig eller rent socialiJstisk SBnat. Men som där f·ramträdde utan· agitatorn, som han undet är en annan omständigh€t, som skulle tala för der många år v.arit först i borgerlig t.iänst, sedan
en sådan koalitionssenat. Redan då beslutet fat- i socialistisk.
tad·es af landtdagen att s.iälf utöfva regeringsmakHuru mycket sanning låg det i hans tal om
ten, tillät .iag mig framhål'la, att det nu ankom ·på landtdagens up,plö1sning? Om eventualiteten af
de 127, som hade fattat beslutet, att sköta om re- en upplösning diskuterade hr vVal'PaS och .iag unger'·ngen. De öfriga varo i sin rätt att d<raga. sig der senaste landtdag och kammo öfverens om att
tillbaka, tllls en ny regeringsform hade fåttts. till en upplösn.ing under .de gifna förhållandena var
stånd och grundvalarna fö·r vår styrelse hade motiverad. Hr Walpas trodde, att han skulle
kommit på en bas, som af dem kunde erkännas kunna föra nya, talrikare skaror hit tillbaka. J ag
vara laglig. Också från den synpunkten ha,de det. ·invände, att vi, om så blefve förhållandet, finge
så'hmda vaTit af vikt, att dessa 127 hade ful1giort foga. oss i det fins'ka. folkets vilja. Men att de
sin oafvisliga pliH att bilda regering. De sista bo:rgerliga skull.e haft någonting med s.iälfva UP'Pveckornas händelser ha emellertid föranledt en lösningen att 1s.kaffa är icke öfverensstämmande
omg~uppering a.f partierna vid lallldrdagen. J ag
med sanningBn. Icke ens ministerstatssekreterakan ICke förtänka agrarerna och :s:.iälfständighets- ren visste detta förrän dekrBtet därom var färmännen, att de efter allt som händt tag:t afstånd digt.
Hvad s·edan beträffar föl"hindrandet med milifrån socialismen, och jag förstår också att de öfri"'a
bargerliga vid sådant förthåBande och då lana"'et tär af d·en Mannerska landtdagens sammanträel.ies skulle blifva utan regering, se sig tvungna dande, så ka·n .iag betyga, att den dåvarande geatt deltaga i valet af senat. Fullt konsekvent är neralguvernören från borgerligt TI.åll fick rådet
detta förfarande icke, men man måste erkänna det att låta denna landtdag komma till detta Tum utan
såsom ~otiveradt af förihållandena. Efter många hinder, emedan den då skulle hafva blifvit en
bet~nkhgheter har äfven jag beslutit mig att
ännu större pannkaka, än den sedan blef. Hr Tokois
föha flertalets exempel och deltaga uti detta val. : skildring i dessa afsoonden är fu1lllk01mligt oriktig.
Såsom .sakerna gestaltat sig, hafva vi icke att ;
H vad sedan beilräffar sigilllhistorien, så hade
väl.ia m_ell!ln. andra listor än den borgerliga och i de borgerliga haft ingenting. med den saken att
den soClallstiska, och då älr valet för mig klart. i göra. Det var både från den .dåvarande g-eneral-
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guvernärens sida och från hr Manners en löjlig
fars, vid hvilket intet afseerude kan fästas af den,
som ser alivarligt ·på saker och ting.
Hr Takoi föTsökte urskulda de sena1ste dagarnas händelser med a,lia de underlåtenhBtssynder,
som vi borgerliga ända från storstrejkens tid 1905
låtit komma oss tilllast. V are han mera statsman
än han är och förmögen af att s·e •sakerna litet
mera i stort, tså skulle han socialismen till försva:r
hafva framhållit kriget, revolutionen i Ryss land
odh den omständi~heten, a tt tack vare amn·estin
ett stort antal förbrytare fingo porta:rna öppnade
fär sig och togos mot med öppna avmar af proleta:riatet. Där hade han fått förklaring och nästan
ursäJkt för d·e sista tidernas händelser i mycket
högre grad än då han nu skylde på de bristande
reformerna.
H vad hr Takoi sade om lifsmedelsfrågan, det
har bl~fvit berördt af ;så många andra, men jag
tror m1g böra. taga åtminstone den trakt af landet
där jag är bosatt, i försvar. Det äT icke faHet'
att lifsmeCLelslagen skulle hafva -öfverträdts öfver~
~llt i vår~ land. Uti den socken i Nyland, där
.1ag 'har mm egendom, uppgaf man sina tiligångar
ful'lt korrekt, och man gaf fråll! sig spa.nll!målen
så noga, att man, när det sedan gällde att få utsäde oöh sådant tili föl.id af f:rostells härininD"ar
icke erhållits från egna åkrar, nödgades kÖpa. ~t
tsäde för mångdubbelt högre pris än det man hade
fått för hvad man afstått. Ooh såsom saken nu
gestaltat sig i sagda trakt, där frosten hade förorsakat så stora 'häT.iningar, nödgas man i själf·hushållen åtnö.ias med en mindre kvantitet än 10
kilo i månaden. Åtminstone i det s.iälfhushåll, där
jag är medlem, nö.ier sig mången med endatst 7 llz
kg, däraf hälften hafre och den andra hälften råg
och denna råg hafva vi anskaffat från Estland
tili rent af enoriiila pris. Vi hafva dä·rvid icke
brutit mot lifsmedelslagen, ty man fåT erlägga
hö,;~Te pris än maximipriserna, då varan hemtas
fran utl.andet. För att vårt s.iälfhushåll skulle
kunna glfva ens 7 1lz kilo i månaden !hafva vi fått
lof att betala ända till 250 mark för hl. Detta
är de stora lager, som hr Tokoi oc'h hans röda
garde. tro sig hitta i dessa trakter, där de under
den •s1sta veckan gått från gård till gård.
~n~u. några ~rd dätrom att hr Takoi. tog det
s?c1ahstiska part.Iet i försvar för att det begagnat
s1g af ryska ba.1onetter och antydde att de borgerliga skyddskårerna. odkså begagnat sig af främmande ;aper::. ~en han bör mä:rka, att dessa
skyddskare•r ICke 1 ett enda fall hafva gått till
angrepp. De hafva endast användts till försvar.
och d·et är väl dock skillnad mellan våra förtryckares vapen och vapen, •som dessa skyCLdskårer 'hafva 1
1
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köpt uti den aUmänna marknaden till någon del
f•rån .Sverige, till någon del kanske odkså från.
de röda gardisterna, som därpå antagligen fört.iänat en god penning.
18om sagdt, om jag eljes hade varit osäker om
h vilketdera för oss vore lyckligare, en Tokoisk
senat eller en Svinhufvudsk, så haT hr Tokois tal
bef·riat mig från aU tvekan. J ag röstar på den
Svinlhufvudska listan. J ag förstår mycket väl, tsåsom flera föregående talar•e, att uppgiften blir för
honom svår, och, .ia g uppTepar det, det hade varit
lyckligare, om vi skulle hafva kommit tili en l]walitionssenat. En sådan senat hade antagligen kunnat 'lefva längre och antagligen åtn.iutit en störrre
auktoritet än någondera af de föreslagna, men i
valet mellan Takoi och .Svinhufvud råder för mig
ingen tvekan.
1

Ed. M i lk k o 1 a: Ehdotetun ,:punaisen senaatin" ensimäisen mi-ehen. ed. Tokoin lausunto on
antanut minu<lle aiheen muutamissa surht•eissa
sHä oilkai!Sta .ia korjata. Tämä koskee ensikseenkin hänen lausuntoaan sanomalelhdist•östä niin
h:vvin uorvari1l1sesta k1uin sosialidemok;aattisesta. Hän väitti, että porvarillinen sanoma.lehdistö on yll:vttänyi suojeluskaartia, vielänä käyttämään aseita työväestöä vastaan. Minä olen
oHut tilaisuudessa; viime aikoina, viime kesän ja
syksyn kuluessa :Ja ·edelle-enkin seuraamaan verrattain laajaa osaa Suomen po.rva.rillista sanomalehdistöä, mutta minun täytyy .sanoa, että mitään sellaista minä en ole näthnyt. Ja kun •herra.
T?koita vaadi~ti!n mainitsemaan yhdenkin selJ~Is~n porvar1~·l:-se~. ~anomalehd·en nimi, joka
talla tavalla ollSl klr.]mttanut, niin hän ei voinut
an_taa tähän vaatimukseen mitään nimeä eikä siis
·~11t~än todistusta väitteelleen. . Mitä taas sosJ.~hde.mokraattiseen
sanomalehdistöön
tulee
n;m :or; se: ;io~~ a~na etsii lhelp•oimp:a .ia halpa~
h;ntar~nmp1a .k:nh01~usaineita !he~poimmin syttyv:.~n kans~n.]o~kko]en keskuudessa, se on niitä
nmden pu~ren Ja epäsäännöl.Jisten a iko.ien vallitessa va·rsm :runsaasti ollut tilaisuudessa ~övtä
~~~n .ia s•e D.n myö.skin varsin runsaasti ja väh1iäkaan ·epäröJmä.ttä näitä 1dihoitusa i heita kävttä:wt ~yvä:'kseen ja ennen kaiikkea se on :käytt.änyt
.1n.un ehnta.rvepulaa, silloinkin, kun tod•eHista
ainoasta~
,,ehnta:rvepulaa
...,_ 't t
. ei ole• ollut -olemassa
c
'
"n
r.<"'lirLOl U•S .ark.mt~ksessa. Ja se on käyttänyt sitä
Jat1mvastt, sr~s1 kunnes väibitellen ja vähiteHen
o-:: saat;r mi,elet työväenpiireiss1i kiihdyksiin.
l;n:vry sw!lä nousemaan, ja valmistettu suoraan
.lR Rvonmsesti sitä. mitä nyt on t.apa,htunut
suur1alk:k?a .i a aseellista velj esveren vunda tustn:
Herra Sl'rola. lausui miehevästi .ia rehrelEsesti
kyllä, että ~wko sosialidemok•raattiruen IJUolue1
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.iädestö on vastuunalaisena siitä, mitä on ta11ah- soneet tulta niin kauvan, että tuli on kuumenta• tunut, ja siitä me e11äilemättä olemme kiitollisia. nut sen hanan, jonka heidän piti auka=.sta, eivätMutta silloin on käsittämätöntä, kuinka tämän kä ky-enneet sitten enää asemaa hallitsemaan.
suurlakon takana toimineet henknot kaikessa toi- Sitten ed. Takoi aivan väärin tulkitsi myöskin
minnassaan ovat näyttäytyneei tahtovansa vetäy- suojeluskaa.rtien ja rpunakaa.rtien sUihdetta toityä tunt•emattomuuden ja nimettömyyden var- siinsa. S-en pitäisi olla1 •sosialid-emokraattis-elle
joon. 8iitä on täällä jo rhuomautettu. (Vasem- puolueelle myös tunnettua, että suojeluskunnat
maLta.: Puhukaa hallituskysymyksestä!) Tämä eivät ole syntyneet eikä niitä ol•e !käytetty hyökkuuluu hallitus1kysymy'kseen, siHä minä wrvoste- käystarkoituksiin. Ne ovat pe1rustetut ja niitä
ltm ai.otun punaisen hallituksen ensimäisen mie- on tarkoitettu käyttää ainoastaan puolustustarh.en valheellisia lausuntoja. Sosialidemokraatti- koituksiin. Min:kä puo.lustuks·een? Kai1{kein
nen sanomale'hdistö ,pääasiassa j.a tietystikin alkeelEsimrpain kansalaisoikeuksien .ia kansalaissosialistien järjestöj-en suostumukseUa ja toi- vapauden puolustamiseen, kaikki<en ni=den oimeksianuosta on, kuten sanoin, kaiken !kesää, keushyvien puolustamiseen, joita järjest,etyssä
kaiken syksyn järjestelmällisesti koettanut liet- yhteiskunnassa valtion pitä,isi puolustaa, mutta
soa sitä tu.lta, jonka tuldksena oli suurlaiklw ja . joita: se on näyttäytynyt, sen jälke-en kun sosialisen seuraukset. Ja \kun kuitenki•n samassa yh- demokraattinen hallitus tähän maahan tuli, oJeteydessä, samassa hen:gen:vedossa, kun tämä ai- vansa voimaton J)Uolustamaan. Ruumiillisen [{osnakin ed. SiTolan suusta myönnetään, että tämä kemattomuuden
suoj.elemista, p•ersoonallisen
on tulos sanomalehdistön ja sen puoluejärjestön loukkaamattomuuden suojel-emista, omaisnud-en,
toiminnasta, samaHa kertaa kuitenkin ta1hdotaan ~wtirauhan suoj•elemistalhan suojeluskaarteilla on
myös uuden hallituksen ohjelmaksi panna am- tarkoit•ettu. Ja ,s-osialidemokraatit tai punakaarnestia, anteeksiauto kaikista niistä teoista, jatka tit eivät voi näyttää ainoatakaan tapausta, jolnyt ovat kYllsinä ·hedelminä olleet seurauksena loin suo.ietluskaaa:-tit olisivat tästä tehtävästään
kaikesta sanomaleihdissä tapaMuneesta ja puo- siirtyneet hyökkäävälle kannalle. Ainoa, mitä
lueen .1u!kemattomain agitaattorien 'hwrjoitta- suoieluskunnat ovat, sikäli kun ne ovat toimimasta kiihoituksesta, ni.in esiintyy se sangen : neet, tehneet, on se, että ovat olleet suojana, että
omituisessa valossa '\Carsinkin rikosteknillisesti. tuomioistuimet sais-ivat rauhassa käsitellä jutSililä rikostekniikan ensimäinen sääntö on juuri tuja. (Vasemmalta: Kostaa.) Täällä lausui
se, että rilkoksia ta.pathtuu sitä enemmän, jota , myös ed. Sirola, ettei hän ole •vastuussa, vaikka
suurempi rikoksen tekijällä on luottamus siihen, hän ottaa vastuun suurlakosta ja sen seurauks=settä hän pääsee rangaistuksesta, ennen ka;kkea, i ta, k,eneltlekään muille, kuin sosialitdemokraatjos •hän luulee, ettei tul•e ensi1nikään ilmi, ja toi- tiselle puolueelle. Mutta minä luulen, että häseksi, jos hänel.lä on ti•eto pää.stä tavalla tai t-oi- : nen pitäisi olla vastuussa :koko Suomen kansalle
sella kokonaan rangaistuksesta vapaaksi. Nyt . ja ennen kaikkea on hän vastuussa Suomen la;n
on tämä nimettömyyden varjoon peittäytyminen : e·dessä. SHlä jos meillä jotakin yhteiskuntajäryks•i setllainen keino, joka. mitä! suurimmassa .i•estystä tahdotaan yllä.pitää, niin täytyy meidän
määrim on tietysti ollut yllyttimenä kaikille · kaikkien päittemme yli käydä lain. Ed. S'rola
niille, joiUe sosialidemokraattinen puolue on on ehdokkaana kauppa- ja teollisuusministeriksi
työntänyt venäläiset pistimet käsiin, yHyttime- tässä uudessa s·enaatissa. Mutta luuleeko ed. Sinä niiU·e käyttämään ilman •edesvastuuta näitä • rola todellakin, että .ios oi!keudet, jos tuom;oistuiaseita. Ja me tiedämme, millä S<eurauksella • met, oikeudenhoito ja ·oikeuslaitos pyyhkäistään
niitä on käytetty. Ja t·oiseksi me tiedämme, kun i tä-stä maasta pois, niinkuin hän sanoo voitavan
punaisen 'hallituksen ohjelmassa jo suoraan, jota : huoleti tehdä. kaup,,a .ia tP.ollisuus si1loin tässä
luultavasti näiltä joukoilta ja punaiselta kaa.r- maassa menestyy? Venäjällä on jo aikaisempina
tilta ei ole salattu, on tä;)"delilinen anteeksiauto aikoina ennen ka1ikk-ea oikeudettomuus, oikeuskaikista rikoksista, niin mitä enempää kiihoitti- turvan puute ·ollut se, joka on estänyt tuon luonmia voi näiUe rikoksellisille olla dkoksien toi- nomi!klkauksista kuuluisan maan ke::hirttymästli
meenpanemiseen, joskaan S<e ei olisi oHut suoras- ' kaupan ja t•e.ol1isuuden alalla. Ja se on varmaa:
taan sosial.i-demo~raatti5en puolueen tahto ja tar- mikä maa tahansa ei tule näillä a1loilla menestykoitus. Ed. Sirola mainitsi, että he ovat oll-eet mään, eUei siinä löydy laillista jä[".iestystä eikä
.i'Olllkunlaisia lämpömi,ttareita, jotka ovat olleet Iai•n turvaa niin työnantajilla, niin liikemi•ehillä
näyttämässä, miten korkealle lämpö nousee. kuin työläisillä. (Vasemmalta: Ei meillä ole
Mutta minä truhtoisin väittää, että he ovat lä:m- oikeusturvaa työmi•ehi.llä tässä maassa.) Tääillä
mittä·neet, tulen padan alle sytyttäneet, ja liet- mainitsi herra· Vuoristo, että ne ovat 11orvarit,
1
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jotka tässä ovat gulas.han~eet .. Minä v_oin hänelle ilmoittaa, että amakm mmun .ko!Is~wdul
lani on suurin elintarpeitten gulasiln ei am?~s
taan sosialisti vaan nykyisen punakaartJFtk1men pääjohtaja. (Kuka?) Minä en tul·e tääHä
vasemmi~ton tavoin ilmiantamaan ylksityi:siä
·lwnkilöitä, minä vain mainitsin tosiasian, että
herrat ovat tilaisuudessa ottamaan itse si~tä se.lvää. Täällä mainittiin keväisistä lakoista Ja
sanottiin, että sosialidemokraatit eivät ole suinkaan niiden syntymiseen syy,päitä, vaan he ovat
!kaiken voitavansa te'hneet niiden lopettamiseksi.
Minä tahtoisin todeta ainoastaan sen tosia~ia~
että Lounais-Suomessa, jota minä edustan, oh aivan jyrkkä craja, mi.ssä lakko.ja s:>:nt;vi ja missä
ei syntynyt, se raja., jonka yh sosia~rde~okraat~
tiset a_g-itaattorit •eivät päässe·et, mm. JOka oh
niin sanottu kielletty alue sotilaallisista syistä.
Aivan sitä rajaa myöten syntyi l~kkoja~, mutta
t·oisella puolella ei yhtään, enkä mmä voi muuta
johtopäätöstä tehdä kuin että, kun •sinne eivät
agitaattorit päässeet, ei !SieHä lakkojakaan syntynyt.
SosiaHdemokraattisen puoluoen ohjelmassa ja
myös luultavasti Nållanknmouksen ohje'lm~s~a
ovat nuo Ranskan vallankumouksesta permsm
olevat kolme kaunista sanaa: vapaus, vel,i>eys ja
yhd-envertaisuus. Kuinka on tämän vapauden
laita ollut nyt, kun sosialidemokraattien johtama
punakaarti ~n !hallinnut? Missä on meillä oUut
painovapaus, missä kokoontumisvapaus, missä
on ollut. persoonallinen vapaus? K·oskemattomuus? Tänä päivänä vielä istuu lukemattomia
syyttömiä kansalaisia laittomasti vangittuina;
~: m. Turun •läänin kuvernö•öri ja poliisimestari
istuvat telkien takana ilman vähintäkään syytä,
ilman vä:hintäkään tutkimusta ja tuom:ota. 'rsaarin sortovalta tahtoi saa·da ainakin jonkinlaista
telkosyytä vangitsemisen ja vangittunapitämisen
tueksi. Punainen sortovalta ei katso tarvitsevansa
edes niitä, kun se luul-ee omaavansa riittävästi pistimiä! Ja veljeys, sen jokainen tietää, miten sirt:ä
sosialidemokratian kannalta ymmärretään ja.
täytetään, se on luokkaveljeyttä omassa piirissä,
mutta se ei ulotu muihin saman kansan lapsiin,
porvareihin asti. Ja samoin yhdenvertaisuus.
Ja mikä on kaikkein kummallisinta, näitä yleviä aatteita näytään voitavan ostaa mhasta. Turussa. ost•ettiin näitä hyveitä puolella miljoonalla
marlkalla, Nyt on Loimaalla ostettu 'Viidellätoista tuhrmnella, Alastarolla: viidellätuhannella
j. n. e. Näitä kansalaisvapaud•en ensimäisiä alkeita t,äytvy siis sosialidemokraattien johtamalta
punakaartiHa ostaa rahalla. Sellainen vapaus,
sellainen yhdenvertaisuus on meillä tätä nykyä.
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Ja minä luulen, että jos puna:i:nen senaatti, jonka
takana ja jonka tukena on punaiset kaartit, tul·ee
1ha.llitukseen, niin on kansalaisoikeuksien ja varpauksien laita niin ja näin. Jos niitä saa ra'halla, on se .hyvä, mutta luuHavasti ei po.rvareillakaan tule olemaan riittävästi rahaa näiden
lkaikk·ein alikeellisim:pien 'kansa.laisoikeuksien
lunastamiseksi.
Näin ollen minä en katso voi,vani miUään ehdolla kannattaa ehdotettua punaista senaattra,
vaan minun täytyy yhtyä kannattamaan Svinhufvudin e1hdokaslistaa.
Ed. Lohi: Vaikka tässä hallituskysymyksessä on tämän päivän ja tämän yön kuluessa jo
ihyvin pa.l,ion puhuttu, niin koska olen yksi niistä alle!kirjoittahta, jotka ovat e!hdottaneet tätä
senaattmilistaa. jonka etupäässä on prokuraattori Svinhufvud, pyydän minäki:n muutaman sanan lausua.
TääUä kaikkein ensimäisen puheenvuoron
käytti ed. Kairamo. Hän 'huomautti s:inä lausunnossaan siitä, että tällä senaattorilistalla on
se 1heikkous, että sen takana ei ole 'vakavaa 'flnemmistöä tässä eduskunnassa. Täällä on jo ed. Alkio ia monet muut puhujat osoittaneet ne syyt,
minkä takia me emme ole voineet yhtyä kannattamaa;n nunaista senaattorilistaa. Minäkin olin al!kuaan sitä mieltä, että näissä ·o1oissa olisi onnel]lisinta, jos saataisiin sella.inen kokoomus·hallitus.
.io.ssa kaikki eduskunnassa esiintyvät puolueet
olisivat voimasuM•eittensa mukaan edustettuina,
ja epäilemä.ttä on totta, että S·ellainen senaatti
o1isi kaikkein voiml]:kkain ja ka :kkein parai±en
nauttisi koko kansan luottamusta. Mutta kun
aRema kulk·eusi seHaiseksi, miksi se kul'keusi tämän suurlakon :vhteyd•essä, niin .iouduimme mekin keskusta sii•hen asemaan, että me emme voineet oll!l yhteistyössä .sen ryhmän kanssa, joka
oli osallinen niissä kauheissa veritöissä - en
tiedf't missä määrin osallinen, mutta !kumminkaan
ei ol•e sanottu siltä taholta selvästi. että ne oHsivat siitä erossa. (Vasemma1ta: Kas'kua taas.)
Mitä siiihen enemmistöön tulee, joka tulee olemaan tämän prokuraattori Svin·hufrvudin listan
tQ kana, minä u~kon. et.tä enemmistö tulee tä.män
takana pysymään, .ios tämä senaatti uskolrsesti
noudattaa sitä ohjelmaa, jonka se on .esittä·n:vt.
(Vas,emmaltil: Ei se ole mikään oh.ielma; hajanainen o'hjelma.) Tässri. ohjelmassa sanotaan
muun muassa, että on si·säisellä uudistustyöllä
n:vriWivä luoma8n eliimälle s~ellainen polhja, että
jokainen kansalainen käsittää ei ainoastaan etunsa -vaan myös velvoll :suutensa vaativan tämän
po:h.ian turvaamista ja säilyttämistä. Jos tämä
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wnaatti tulee lojaalisesti toimimaan . tämän
eduskunnan ·enemmistön kanssa, niin mrnä käsitän, että sillä on elämisen mahdollisuutta.
:Mutta jos tämä senaatti tule•e menettelemään
toisin asettumaan siihen as•emaan, että se tahtoo
määrätä tämän eduskunnan toiminnan, niin kyllä minä käsitän, että siHoin ei se kykene pitkälle elämään. Minä sanon tämän senvuoksi, kun
otan huomioon sen sävyn, mikä on pol'Varillisessa sanomalehdistössä esiintynyt tämän eduskunnan· keskustaa vastaan viime aikoina ja varsinkin sen jälkeen, kun .oltiin tässä kriitillisessä
kysymyksessä, luovutaanko niistä mon~~is~sta
periaatteista, joiHe meidän van1la valhoJärJestyksemme on rak·ennettu. Täällä ed. Ahmavaara
sanoi muun muassa, että on yksimieli.sesti hyväksytty valta siirrettäväksi eduskunnalle. Tässä ovat jo monet pu1hujat muistuttaneet mieliin,
kuinka yksimielistä tämä oli, joten .sitä ei tarvitse kerrata. :Me keskustassa 'olemme alun pitäen siitä asti, kun tämä eduslkunta kdkoontui,
koettaneet kaiken voimamme kohdistaa sii1hen,
että saataisiin yhteisymmärrystä oikeiston ja vas,emmiston välillä. Meitä on molemmilta puolilta häväisty, tuomittu, ilkuttu, sanottu heiluvai,si1ksi .ia vaikka miksi, mutta me olemme asettaneet aina silmämääräksi ennen kaikkea isänmaan edun. Ja minä ajattelen, että porvarillisessa maailmassa löytyy sellaisia kansanvaHaisia, radikaalisia aineksia, niitä löytyy jonkun
ve11ran täällä eduskunnassa ulkona maalaisliiton
ryhmästä, jotka ovat käsittäneet, •että se vakava
hetki, ne vakavat päivät ja viikot, .iot'ka meillä
nyt ovat olleet kul.iettavina, ovat ehdottomasti
vaatineet sitä menettelyä, jo±a maalaisliitto on
ajanut näitten kriitillisten kysymysten yhteydessä. :Mehän kaikki tiedämme .sen se1kasorron,
sen s·ekamelskan, mikä on suuressa naapurimaassa. Missähän •oltai,siin tässä maa1ssa, jos tuo direktoorio oli~i saatu toimeen, jos valta olisi siirretty senaatiUe?
Täällä on tältä puhujalavalta lausuttu monia
jyrkkiä tuomioita tänne vasemmalle, ja ne tuomiot ovat olleet oikeutettuja niihin veritekoihin,
sii!hen väkivaltaan ·nälhden, mitä on viime päivinä lha.r.ioitettu. On huomautettu, että tätä luokkavihaa on kiilhoitettu äärimmilleen. Niin on
kyl1ä tehty, ·S·e on sanottu oilk:ein. :Mutta minun
käsitykseni on s•e, ~että jolleivät olevat olot ole
sellaiset, että ki~hoituksella on po1hjaa, niin ei
saada kii'hoitetuksi kansan.iou'kkoja. (Vasemmalta: Oikein!) Minun täytyy lausua käsityksenäni, että monet pulhu.iat tältä lavalta eivät ole vielä sillä tasolla, että he ymmärtäisivät sen kansan rpsykologiaa, joka nällkäkuoleman tJartaalla
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on, .ioka on aivan epätoivon IJartaalla. Tämm?isen kansan keskuudessa kun tois·elta puolen Sitten kii'hoitusta harjoitetaan, niin siinä pian syntyy anarkia. :Minä huomautin jo tässä, että porvarillis•essa sanomalehdistössä on meitä keskustan edustajia· bhdottu panna kanssaveljiksi eE
osallisiksi (ehkäpä vielä vähä:n peitetyin sanoin),
kenties kaikkeen siihen, mitä viime aikoina on
iaipa:htunut. Suomalaisen puolueen taholta on
annettu pitkä juhlallinen julistus valitsijoille,
jossa esitetään \heidän valtioviisauttaan, jota he
ovat ajaneet tääHä eduskunnassa. Historia olkoon tuomit.si.iana, olisiko tämä valtioviisaus vienyt perille. :Me, keskustan miehet, olemme yhä
valmutettuia siitä, että s·e valtioviisaus olisi vienyt onnettomuute•en.
Jos tämä tuleva senaatti tulee toiminnassaan
kuulemaan yksin niitä ääniä, .ioita täältä oikealta rorva,ristosta sille esitetään, niin kyllä minä
pelkään, ettei se tule silloin menestymään: Ensimäinen e'hto on s·e, että se a.settuu lojaaliseksi
tämän eduskunnan kanssa. (Vasemmalta.: 01ik·eistosenaa tti:ko? Turha toivo!)
Täällä on elinbrve~mrjuud.esta puhuttu .io
paljon .ia siinä on kyllä puhumisen syitä. Täällä
on vasemmiston ta1holta tahdottu osoittaa, että
kaikki syy tähän .e1intarvekur.iuuteen on porvarillisten; muutamat lausunnot ovat käyne·et siihen suuntaan ia on annettu se väritys, että tässä
maassa voi olla .ios kuinka paljon varastoja samalla kPrtaa kun toiset nälkä,än kuolevat. Minä
olen sitä mieHä, että Himä on ha.rhakä.sitys. Ne
numerot, jotka 'ed. Kallio to; esiin, puhuvat lahjomatonta kieltä., että meillä on elintarpeita hyvin vä'hän; nyt ollaan sen ajan kynnyiksellä, että
nälkä on vieraana. :Mutta mitä on tämän nälän
uhatessa yritettävä tehdä? :Minun kssitykseni
on se, että tuon harha·luulon poistamis•eksi. että
varastoia on, on vslttämät.öntä. että puolueeton
tarkastus to;mitetaan joka paikassA tässä maassa,
.iolkais•en talou·den kotona. .Tos silloin vfmts+oja
lövtvy, niin minä oliRin hyvilläni, dtä n1itä löytyisi; ne, .iotka talballisesti ovat keinottelubrkoitnksessa elintarvevarasto.ia salanneet. on luonnollisesti saatava ran!!'aistukscen. (Vasemmalta:
Kolmen markan sR'kaw!) :Mutia että koko talon:rJoikain1uokka sellaisenaan olisi tämmöistä. miksi se vasemmiston taholta on kuvattu, sii1wn täytyy minun panna vakava vastalause. Täällä on
tämän •eduskunnan le:hte,·iHä parastaikaa lähetystö siitä vaalipiiristä, jota minulla on 'kunnia
edustaa. Heidän kot:lmnnassaan on myö.s nälänhätä aivan kä~issä, mutta mitä ovat tuottajat
siellä tehneet. 8ie11ä ovat tuottajat .io 'vapaaehtoisesti aientaneet oman osuutensa samaan, mikä
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ell• korltianndkse1la, nimittäin 7 % \kiloon hen•kilöä. ja .kuukautta k:ohti. ,Siellä ovat tuottaj•at
j.o· ilman mitään lalin pakkaa lyhentäneet omavaraisia talouk.sia yh.den kuukauden, ~kun ovat
ooh'll:~et, että toiset kuluttajat ovat nälkään nääntymässä. Ja minä olen vakuutettu, että Suomen
ta.lonpoika.isikansassa löytyy hyvin paljon ja ehkä suuri·n osa s.eUaisia, jotka, vaikka ei laki'kaan
lilakottaisi, .i81kavat viimeis·en!kin 1leipäpala.sen
sen vel.i·oo kanssa, .i nka on nälkäkuoleman pa•rtaa11a. Tällä e·n tahdo sanoa sita, että eikö meidän maassamme löydy keinottelijoita, tunnottomia, sydämettömiä, ja niiden takia ta.rvitaan:kin
a:nkara'a järjestys,tä: elintarvekysymyksen alalla,
et~ä ·ne viimei.set eväät, joita on käytettävissä,
tui.isivat, mikäili maihdollista, tasa:puolisesti jaeiiuiiksi.
Kun minä .edeilytäl.'i. ja otaiksun, •että tämä niin
sanottu Svinlhufvudin senaatti tulee naitä kansanvartaisia .ia ajanvaatimia toimenpiteitä toiminnassaan täyttämään, niin minä olen mhjennut kirjoittaa tämän ehd'Okasiistan alle .ia tulen
se.n ptwlesta äänestämään.

:ma. E o m u: Kaikissa lausunnoissa on täälTä
enemmän tai vähemmän kosketeHu ilmenneitä
rauhattomuuksia. Niitä pidetään siis niin lä'lleisesti haHituskysymykseen liittyvinä. Haluaisin puolestani tarkastella niitä •eräältä kannalta, j.olta niitä huomatakseni ei ole kosketeltu.
Näindäkseni on vaBanlkumousaikaisiin järjestys'&äiriöihin ollut y<ntenä tekijänä se ·potitiikka,
joka hallituks•essa on ollut järjestysasioissa noudatettavana, se on ollut siinä määrin taantumuks.elTista eli, niinkuin asianomainen kai selittäisi,
lail1ista, että se on suorastaan johtanut levottomuuksiin jo aikaisemmin ja ollut osaltaan
omiaan antamaan viri!kettä nykypäivien tayahtumiile. Viimeist:en tunnettujen päivien edellä
sairastumaan sattunut poliisiministeri on näyttänyt sulk·eneen silmänsä kokonaan vallankumouksen jär.iestysoloi:hin tuomilta muutoksi<lta
ja vaatimuk.silta.
Jos .poliisiministeri, herra Serlachius esimerkiksi olisi ottanut ohjeeksi vallankumousajan
alkupuolella senaatin asettaman niin sanotun
pienemmän poliisikomitean suunnitelman, joka
tarkoitti J)Oliisi.iärjestyksen väliaikaista järjestelyä .ia joka ikäänkuin itsestään oli tullut tai
pyrki käytäntöön, olisi epäilemättä järjestysolot
menneet rauhallisempaa latua. Ja jos ·hän
samarla olisi toiminut, että niin sanotun isomman po'liisikomi:teail mietinnön pohjaolla olisi
annettu aikanaan alote poliisilaitosten uud·estaan
järj·estämis.estä edusk:unnaile,. niin todennäköi-

sesti järjestysolot olisivat pa.ljon varmemmali:Le
'kannalle elhditty viime istuntokaudeHakin .].&r;i.eståä. kuin mi•tä ·ne nyt ovat. Aikaa aiotteen
antami;seen eduskunnalle oli kyllä, .sillä komitean mietintö valmistui jo tou.kokuulla. Mutta
herra Se~rlalelhius ei dle ta:litonut !lmmtpaakaan.
Hän on tahtonut vain yhtä: saada vallankumouksen a:lurssa pois1lettn poliisi .seHaisenaan
paikoilleen. Sirhen on koko häne:rr toimil)tansa
kohdistunut. S'ikäli kun .poikkeuksiaJ on' liavaittavissa, ovat ·ne johtuneet auttamattomasta pa.kosta. Haluttomuus pysyrvämpäan uudistamiseen ilmeni osittain siinä vastauksessa:k:in, jon.J.~a ihan antoi B'efsi·ngin järjestysmiesten la:kon
;i.oJhdosta tehtyyn väilikysymykseen !heinäkuun
19 päivanä eduskunnassa. :Selvisi si'Uoin ·m·uun
muassa, :etfa mainittua. komit.ean mietint·@ä, jolr.a
ol'i ollut valmis jo noin kaksi kuukautta, ei edes
senaatissa oltu esi·tefty, ei •e-des painettukaall
sillä syyllä, että ,·e1intarveju"ttu otti kaikki voimat senaatin ~irjapainossa'', kufen herra sen'aattori suvaifsi uskottavaksi selittää. Mitä taasen
tämaa vä'liaikaista ;iarj:est.elyä ta111{oitfa1Van k-omitean mietintooa fulee, selitti senaattori 'huomautta:neensa heti alussa, ·että senaatin oli mali.dotonta tehdä mitärun .päätöstä asiassa, ll:os'ka senaa.tin vartassa ei ole :määrätä 'Ruvernööreja eikä
poliisimestare.i.a enemmän kuin esimerki'ks1i sitäkään, mitkä miehet kuvernöörit ja poliisi~esfa
rit ottavat p.oHisin patvelukseen. Noin selvitti
senaattori oman suhteensa ehdotuksiin, joita
kaksi·kin lkom.iteaa oli hänen pöydälleen valmistanut. Ylempään >polii.sipäällystöön 'hän tuntui
olevan ·vaTlan vie:ras, ,niiden määrääminen kun
on kenraarikuvernoori~n as•ia". Se ei kuitenkaan
estänyt häntä kuvernöörin nimityksistä vakuuttamasta, että kenraaTikuvernööri ei kanna niistä
mitään edesvastuuta, ,sil1ä hän ei kertaa&aa•n
po/ikennut siitä, mitä senaatti on ehdottanuf'.
Seynin aikaist,en poliis~herrain I'ettelöiminen ja
säi1lyttäminen siis on jdhtunut si~itä, että siviilipäällikkö on niitä erikoisesti suosinut, koettamattahan mu111toksia aikaan saada. Kun kuitenkaan järkisyillä ei ollut sijaa ja kun a.jatuskin
saada poliisilwitos väkipa;kolla, aseellisella vOiimaUa tässä maassa jär.iestety'ksi oli ma,hdoton,
niin ei ollut muuta neuvoa kuin kehittää ju1Lri
miliisistä poliisi,voima, selitti kor'kealen toisesti
"PoEisiministeri. Ja hän teki yihteenvedon: ,Tämä on ollut minun nh.ielmani; tahdoin kehittää
miliis•istä yhteiskunnan luottamusta nauttivan
voiiisimi·ehistön". Tuo herra poHisiministerin
toinen ta:htomus, johon liän avomielis•esti ilmoitti
tulleensa ainoastaan olojen pakosta, on s~roin
, !käytännössä! ii'lmenn.yt ·omituisessa muodossa.
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Kuvaava tälle taihtomu'kselle on kai .s.e tunnettu
ukaasi, jolla 'hän määräsj, että mi'liisi on heti
,lopetettava" - lienee kuitenkin tarkoitfanut
lakkauttamista - ja poliisin esiinnyttävä entisissä englantilaismallisissa puvu:ssaan; määräys, .ioka oli pian peruutettava. Miten sovittelutietä käytännössä toteutettiin, osoitan yhdellä
enemmän s61:kka;peräisellä esimerkillä.
Vallankumouksen alkupäivinä oli myös Pietarsaaressa seyniläisen ;poliisilaitoksen kukistuttava. Santarmiston ja. yleensä taantumuks·en
uskollisena palvelijana ollut laitos pysähtyi melkein kuin itsestään. Niin mestari kuin sihteeri
osasivat ilman erikoista vastustamista, jättää paikkansa. Järjestyneen työväen, kaupunginva'ltuuston ja kaupunkiin sijoitettujen sotilaiden edustajain yhteisessä kokouksessa päätettiin järjestyksestä 'huolehtimaan asettaa miliisi, jolle valtuusto
oli myöntänyt varat. Järjestystoimikuntaan tuli
3 työväen ja kaksi valtuuston edustajaa. Milirsiin
otettiin noin 1 / 3 poistetusta poliisilaitoksesta ja
uusissa oli s.ekä jär.iestöi•hin kuuluvia että kuu'lumattomia henkiLöitä. Miliisikuntaa ei suinkaan
sovi sanoa puoluemiehistöksi. Yleinen ·käsitys oli,
että niin poliisimestari kuin sihteerikin olivat ymmärtäneet lähteä enemmän enää virkojansa tavoittelematta ja ettei poli1silaitosta edes yritetä
sel'laisenaan pystyttämään. Mutta miten olla?
Ennen pitkää selvisi, että poliisiherrat, joilta muodollinen ero oli jäänyt otattamatta, pitivät silmällä entisiä paikko.iaan. He yksinkertaisesti olivat vain oman mukavuutensa takia kuohuntaajaksi vetäytyneet syrjään. .Selvisi, että he kaikesta tapahtuneesta huolimatta olivat ylemmän
11oliisijohdon erikoisessa suosiossa. Heille, samoinkuin koko heidän laitoksensa miehistölle, maksettiin kuukaudesta kuukauteen täysi .palkka vieläpä
kalliinajan korotuksella lisättynä, vaikka hyvin
tiedettiin, ettei heillä järjestyksen ylläpidon
kanssa ollut yhtään mitään tekemistä. Lääninhallitubessa oltiin alun a:lkaen muutoksesta tietoisia,
.ia mikä s:ellä tiedettiin, täytyy kai katsoa olleen
ja tulleen myös siviilitoimituskunnan tiedoksi,
sillä ellei niin dle tapahtunut, niin eihän edes vasen käsi ole tiennyt, mitä oikea tek·ee. Pian eri
Y'hteyksissä selv1si miliisi- eli järjestyslaitosta
sieltä päin katsottavan pahaksi, .iosta olisi mitä
pikimmin päästävä. Kerta toisensa. perästä koetettiin järjestystoimikunnan taholta vaikuttaa
juuri sitä, mitä herra Serlachius nimitti omaksi
ohjelma:IDseen. Useamman kuin yhden kerran
koetti m. m. järjestystoimikunnan puheenjohtaja,
kaupungin pormesta:ri, saada aikaan, että ·kuvernööri saapuisi laitosta järjestämään vakinaiselle
kannalle. Tämä senkin takia, että kaupunki va-

pautuisi miliisilaitoksen tuottamista kuluista.
Mutta turhaan. Ja kun hän kaupung:n valtuuston
läh€tystön käytyä Helsing:Ussä hBrra S€rlachiuk~en
luona vihdoin kaupungissa 'käväsi, niin oli .se pOikkBaminen aivan muodollista lajia, jo'lla ei ollut sovittelun merkitystä eikä tarkoitusta.
Hallitusherrojen ohjelma oli: ei sovitella, ei miliisin kanssa millekään, vaan val'lankumouksessa
p•oistunut poliisi paikalleen, täsmällisesti entisenä.
SB todellinen ohjelma tuli selvimmin näkyviin rahakysymyksessä. Järjestystoimikunnan taJholta
tehtiin toistamiseen huomautus, Bttä vain osa entisistä poliiseista kuuluu jär.iestyslaitO'kseen, joten
ainakin niille tuleva palkka pitä~si tulla miliisin
menojen ly hennykseksi. J-ätettiin harki tta vaksi,
eikö koko poliisilaitoksen määräraha voitaisi luovuttaa toimessa olevalle laitokselle, vanhaa laitosta kun ei ollut muualla kuin herrojen .Serlaohiu1ksen ja Torpan papereissa. Mutta vastauksBksi annettiin ymmärtää ensiksi epfuselvemmin,
sitten aivan selvään, että rahain käytössä ei tapahdu muutosta, ellei vanhan laitoksen herrat saa
ensin astua •paikkoihinsa. Ylemmät hermt eivät
suostuneet siihen, että järj€sty1stoimikunta sanoisi
irti edes entistä miehistöä eikä sii'hen, Bttä ihe itse
sen sanoisivat.
Tuollainen menett.ely tietenkin herätti yleistä
suuttumusta, mutta hallitusherrat halusivat saada
ilmimyl'lskyn. Jo kBrran aikaisemmin lähettivät
he eros.sa olevan poliisimestaTinsa, erään herra
Raita.s€ll, entiseen tehtäväänsä Pietarsaareen. Jär.iest,ystoimikunta ei kuitenkaan ·katsonut hänen
kanssaan voivansa ryhtyä edes neuvotteluihin ja
se y.ritys raukeSJi. Mutta kesäkuun päätty€ssä,
jolloin kaupungin kannatuksen piti miliisi'ltä lopullis.esti lakata, olivat he päättäneet uudelleen
y,rittää ja nyt aivan aktiivisella tav.alla. Mutta
miliisi ei poistunut. .Sosi!tlidemokraattinen kunnallisjäTjestö _oli puolestaan, tuntien työväen mielialan .ia truhtoen välttää todennäköisiä rauhattomuuksia, jos Seynin-ai:kainen joukko ilmestyi paikoilleen, 'Päättänyt, että miliisin on vielä to~stai
seksi pidettävä järj.estyksen·pito huolenaan kaupungissa. Jo varain puutteen takia ei sitä voitu
ajate'llakaan sellaisena pitkäaikaiseksi. Määrättiin viikon aika, jolla a.ialla vielä oli htmoilla tilaisuus .iär.iestää asiat sovittelun tietä, jos tahtoivat, tiBtä, .iota juuri ·herra Serlachius sanoo omakseen. Herra Raitasen käskijät eivät kuitenkaan
pitäneet vieläkään tarpeellisBna mitään sovittelua.
Tuolla syrjä:sessä pienessä k-.mpungissa kai katsottiin sopivaksi hyvillä tuloksilla menetellä vi€lä
röyhkeämmin kuin muual'la. Y ritett.yään toistami,seen, se oli heinäkuun 3 päivää vasten yöllä,
asettumaan miliisin hallussa. olevalle jäirjestysl&i-
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tokselle ja siinä nytkin epäonnistuttuaan, avasi
v:anha virkwkunta oman liikkeensä erääseen 'läh·ellä
sijaitsevaan yksityisen taloon.
·
Oli siis tult.u tsiihen, että kaupungissa, oli samaan aikaan kaksi järjestyslaitosta, jos nyt. vanhaa laitosta voi siksi nimittää, miliisi ja seyniläinen poliisi. Jälkimäiseen tosin ei kuulunut
montakaan miestä, sillä e'räät entis:iJStä po'lii.seista
olivat sillä kertaa pois.sa paikkakunnalta ja miliisiin liittyneet eivät houkutu'ksista huolimatta
menneet entiseen leiriinsä. Siitä välittämättä a.lkoi
liike julkisen toimintansa, ilmoittaen siitä m. m.
paikkakunnalla ilmestyvässä ruotsinkiel1;;;.essä
äänenkanna tta.iassaan ,Pedersöre" -lehdessä.
Tuollaista ei ymmärr-ettävästi voinut jatkua
pitkään. Toisen tai toisen laitoksen oli rlakattava.
Ja kun .Serlachiuksen poliisi o'li 1kuuro ja sokea
kaikelle järjelle ja jär.iestykselle, ei miliisille jäänyt muuta kuin käydä lakkoon. Sen puolelta va;;;tattiin niin kainosti uhmaan ja: ylimielisyyteen.
Kukaan ei siinä asemassa olisi voinut vähempää
tehdä.
·
Mihin tuo vanhan kurssin puskeminen johti, tuli
pian näkyviin. Poliisi oli ollut monia kuu·kausia
toimetanna ja tunsi kaksinkertaista intoa totuttuun
tehtäväänsä. Jo toiminta·päivänsä ensi iltana eräs
konsta:ap-eli, kuten kerrotaan, uuden poliisitalon
ulkopuolella vastasi yleisön taholta hänell-e tehtyyn vähemmän kunnioittavaan huomautukseen
kepiniskulla. Muuta ei tarvittu väen kokoontumiseksi. Poliisi aikoi sen estää ja kokoontuneet
hajoittaa ampumalla. Joku .poikanen haavoittui ja
P?liis:n provoseeraama mellakka oli täydeSISä käynmssä.
Serlachiuksen ta·painen ,säännöUisiin oloihin
palaaminen" olisi ·päättynyt arvaten vielä surullisempaan loppuun, elleivät venäläiset sotilaa.t olisi
juttuun sekaantuneet. Ampumisen, ikkunain särkemisen .ia. muun metelin paikal'le kutsuma rpienemlpi komennuskunta otti heTm Raitasen seurueensa sen osan kanssa, .iO'ka ei ollut elhtinyt pakoon, suo.ielukseens•a, toimittaen heidät .io seuraavana ·päivänä omainsa luokse Vaasaan. Kulm
tässä tapauksessa kehoitti sotilaita sis-äisiin asioihimme sekaantumaan tai käskikö kukaan, en tiedä.
Uskottavalie tuntuu vain se sedostus, jonka: he
omille tutJki.ioiUeen 'lienevät antaneet ja .ioka kuului, että he eivät voi sallia sellaisia mellakoita
sotatilan alaisil'la leiripaikoill.aa.n .ia että kun mellakat ilmeisesti aiheutti vanha poliisi, toimittivat
he sen to1selle paikkakunnalle.
Hallitusviranomaisten vasta vallankum oukse1linen pyrkimys on jatkunut edelleen. Suhtautuminen Piet.arsaaren järjestysoloihin myöhemminkin
antaa siitä erinomaisen näytteen. Kun siviili-

päällikkö aJpulaisensa kanssa vihdoin viisi tai
kuusi viikkoa mellakoiden jälkeen saapui kaupunkiin, saatiinkin etupäässä apulaispäällikön :ansiosta sovinto miliisikunnan, kunnallisjärjestön ja
hallituksen väli,llä aikaan, t-ehtiin sopimus, jonka
allekirjoituksissa on myösk:n nimi: ,Allan Serla.chiUJS, siviili päällikkö". ·Sopimuksen kuudes
kohta kuuluu: ,Jär.iestysmiehille myönnetään
p.a,lkkiona heinäkuun .ajalta menosäännön mukaan
poliisikonstaapelien •palkkaa vastaava määrä".
Sopimus syntyi elokuun 10 päivänä. Miliisi kävi
te.htävii:risä ja senraatiori Iäksi Helsinkiin.
Mutta heinäkuun palkkaa ei senaattorien nimillään ja titteleillään vah vi.stamasta sopimuk,sresta
huolimatta maksettukaan. Asiaa valais.ee siviilitoimituskunna.n kirjelmä n:o 4932 syyskuun 12
päivältä Vaasan läänin v. t. kuvernöörille. Kir.ielmästä näkyy, että myös kuve,rnöörinvirasto,
jossa oltiin sopimuks-esta tieto~sia, oli .iärjestyslaitok.s.en palkkatilausta heinäkuult.a puoltanut, josk:n vaihteessa lähetti sen senaattoreille. Itse Torpan rhallitu,;;, jolta ei ole puuttunut 1ha'lua. herra
Serlachiu'ksen tarkoitusperien a.iamises,s.a, vieläpä
väliin pitemmälle kuin mainittu päällikkö itse,
katsoi kuit-enkin senaattorien kirjallisen vakuutuksen sen verran velv·ciittavaksi, ettei ole .iulennut
palkkatilausta hylätä, tai esittää hylättäväksi,
V•aan päinvastoin puolsi sitä. Mutta miten menetteli itse ,senaattori, sopimuks-en tekijä? Kirjelmän
lo~uosa ·kuuluu näin:
.
.,Asiaa tänään esi!feltäessä on .Suomen iSenaatti
siihen nähden, että kyseessä olevat 'Poliisimiehet
ovat Senaattiin saapuneen ilmoituksen mukaan olleet suuriJI?man osan heinäkuuta toimintalakossa,
!katsonut orkeaksi hylätä anomuksen, minkä Siviilitoimituskunta Senaatin päätöksen mukaan saa
teille tiedoksi .ia asianomaisten tietoon saatetta.vaksi täten ilmoittaa.
· Allan Serlachius."
Pietarsaa.ressa tehdyn sopimuksen ja siviilitoimituskunnan kirjelmän luettua jää kysymään:
Mitä tämä on? Onko olema,ssa kaksi Allan Serlachiusta, .ia molemmat siviilitoimituskunnan päälliköitä, .ioista toinen lu•paa ja toinen samassa
asiassa kieltää? Tiettävästi ei kuitenkaan ole ollut
kuin yksi, rikosoikeuden professori. Tämä sama
herra on siis rste'kä tehnyt sopimuksen että rikkonut
sen. Hänen menettelyään -ei ollenkaan kaunista
se, .että hän sopimuksensa rikkoessaan vetäytyy
mmtten senaattorien selän taakse. Jos palkanmaksukysymystä olisi edes' tarpeellinen -esittää
senaaltille, niin olisi se :pitänyt tehdä ennenkuin
Sf:.naattorisopimuksen meni tekemään. Mutta herra
Serlachius ei ole syyskuun 12 'Päivänä -enää tie-
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i!ävinä:ä:n elokuun 10 <päivänä laa.timwstaan sopimu.lts.esta. K<1ko Pietarsaaren tmpaukootkin, joita
lrän oli ollat sovifltelemassa, tuntuvat hänelle olevan outo-ja,. Hän laasun kuin olisi kuullut asioista
var:tll vähän, laitaa ja ensi kerran, että kyseessä olevat poliisimiehet ovat, senaattiin saapnn-een ilmoituksen mukaan, olleet suurimman osan. heinäkuuta
toimintalakossa.
Noin tietämätön asioista, joista hän miestkohtaisesti o:n kuukausi sitten käynyt s~lvää ottamassa,
hän ei ole voinut olla. Ja noin muistamaton hän
sopimuksesta, joka 1s:yntyi vai•keuksien ja neuvottelujen jälk-een ja jonka alle hän omakätisesti kirjoitti nimensä sekä virka-arvonsa, ei myöskään ole
ollut. Täytyy merkitä, että 1hän kummassakin tapauksessa on menetellyt täysin tietoisesti, vaikka
aivan vastwkkailse~ti. Jos ta vallinen kansa·lainen
noin men·ettelisi, sanottaisiin kai menettelyä kunniattomaksi, mutta tässä tapauksessa lielll8e se ollut vain riijkosoikeuden korkeaoppisinta; tulkintaa
käytänil.össä.
Järjestysoloissa ei taantumus :näytä aina edes
pysy:nOO:ll niiSsä rajoissa, joita siviilipäällikkö ehkä
joskus on itse pitänyt suotavina. :Ryhtiä häneltä
näyttää puuttun-een sille taholle, jolle sitä olisi piiänyt osoittaa. Pi.etarsaareD.J •tapahtumista, 1sikäli
'luin tunnetaan, näyttää herra .Serlachius, lopulta
saa.neen ta.rpeensa siihen määrään, ettei liene aikonut rettelöiden näkyvintä aihetta, poliisimestaria,
yrittää enää sopimuksen synnyttyä toimeetrsa.
Hän lienee osoittanut, että lääninlhallitus tyydyttäisi mainittua mestaria järjestämällä •hänelle
j'onkun to~sen toimen jossakin, jossa hän olisi .pa:temmin siedetty. .Asianomaisen toimituskunnan
esittelijäsihteeri on !puolestaan aivan äskettäin kuvernöörinvirastolle ehdottanut, että herra Torppa
toimittaisi Raitasen johonkin nimis.mieheksi, esimerkiksi iohonki.:n Sa.von sydämeen, kuten ·esitteli.iäsihteeri on itse esityksestään ilmoittanut. Lääninlhallitus ei ole tkuitenkaan ylempiensä 01hjeiHe
korvaansa kallistanut. Sama her.ra on virallisesti
ooeUoon Pietarsaaren poliisimestari. Paitsi kahta
mainittua yritystään, ei hän maaliskuun jälkeen
o·]e Pietarsaaren poliisilaitoksessa ollut eikä kaiken todennälkö~syyden mukaan heti tule olemaankaaJJI.. Mutta. aivan näennäistä laji.a ei tuo virallisllias kuitenkaan ole. Ed.ellä selvitin jo, että entmen virkaikunta, mestari nii.den mukana.,. on saanat kantaa monia kuukausia palkkansa. ,Senaattorin ,}a esittelijäsihteerin toivomuksista huolimatfia on viimemainittu vielit sopimuksenteon jälkeen saa.Dut kantaa 2 / 3 pa'lkkaa täJhän •saakka.. Se
henkilö, .iCJika sopimuksenteossa nimitettiin v. t. poliisimestariksi, on saanut ainoastaan 1 / 3 j.a. sen·kin
®äsäännöllisesti, vielä'Pä joskus lääninhallituk-

sesta1 ·seli-tywllä, ettei oik.ein rkiedetä, mitenkä
&lisi! men~teltävä ~Se-nkin kolmanneksen kan.ssa.
Hyvät kaverit, joita. ·läänilnkaJlitukseelll .Seynin aikaan on tkerää.nty:nyt ja jotka, vallankumouksen
alkuaikoina säilyivät aivan ihmeemsessä varjeluksessa.. eivät liene a.iatelleetkaan ystävänsä lähettämi•Sitä Savon sydämeen. Twollaisesta jatkuvasta
totilelemattomuudesta .iå. varojen tll!hlaukls.esta. ei
herra Sedacb.iuksella. o1e ollut mitään pä:ättävää
saoottavaa.
Herrat Jääskeläinen., RoP'Po:een .ia1 mitä bikkea
siellä Torpan nimessä. ja kumppallleill1ll halliinneekaa.n, näJ~~ttäväJt tähdänneen vielä pitkii.l:le. Näyttää olleen aie lähettää herra Raitanen vieläkin l?ietarsaareen entiselle paikalleen mellakoita aiheuttamaan. Siihen johto,päätökseen tietysti aiheuttaa
se, ettei ole tehty yritystäkä.än hänen eroittamisekseen tai toisen toimen1 'hankkimiseksi. Aikaisemm~ssa virkamääiräyksissä ne ov.at esitetyn
sopimuksen teon jälkeen !llniii.etut 6 viikon aliaksi
! - on vrnpaus myönnetty yksinlkertaisesti i'lma.n
! mitäii>n peruSiteluita. tSellarsia määräyksiä oD h:y• vin vo~nut ymmärtää ·palkan kamtamisen ja toisen
toimen hwkkimisen takia annetuiksi. Viimeisessä, matra1skuun 3 päivänä annetussa, herra Torppa
lausun myön11ävänsä j.atkettu:a. vapautta sairauden
takia. Sii.nä siis sanotaan syy .ia •sellainen, joka
antaa· ymmärtää, et11ä asianomaineD.J tulee vir•kaa:nsa, kun terveys a'llrtaa myöten. - Taantumttksen nähtävästi on uskottu jo istuvan varmasti
satulassa:. Kuinkahan käynee sen kolmannen yrity kSJen ka:nssa ja ketä syytetään seurauksista?
OIDIIetonta on hallituksen pyrkimys järjestysoloissRJ ollut kokonaankin. Olen jo oiltanut esimerkkejä suhtautumisesta Pietarsaaren järjestysasioihin, joiJka. lälhinnä tunnen. KaikkiallRJ on
ollut havaittavissa vastavallankumoukoollinenpyrkimy.s saada poliisilaitokset samrunla~siksi, jollaisina ne mustina vuosina tekivät itsensä vihatuiksi.
En malta olla vielä koslooiltelematta. erästä kuvaavaa asian ja tava.htumain <puolta. Vastatessaan
välikysymykseen •heinäkuun 13 päivänä ~siviili
päällikkö tkertoili muun ohella, miten hänelle on
esitetty porvarikaartim muodostamista milloin
milläkin nimellä, sekä palkattua milii.sijoukkoa,
.ioka olisi vastannut kotimaista sotaväkeä, jonkinmoista ratsastavaa kolonnaa.. ,Minä puolestani
hylkäsin molemm8!t ehdotukset", lisäsi hän rintoihinsa lyöden. Muiden perustelujen ohella lausui
hän~ että minun mielestäni olisi vapaaehtoinen
porvarikaarti ollut kerrrussaan pahasta ja että
ratsastavaa kolonnaa hänen ei tehnyt mieli yrittääkään. Puhe tuntui niin vakuuttava:lta, että senaattori vreläpä silloisessa eduskunnassa sai parin
äännen enemmistöllä llllottamuslausunnon. Herra
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scena.attorin politiikasta. <ei käytäli'JliÖssä vielä silloin oltu täysin, selvillä ja. selittihän hän, ;ieskin
pakosta syntyneeksi ohjelmakseen, taJMorn kehittää miliisistä yhteiskunnan luottamusta. nauttivan
poliisimiehistön. Kun nyt muutamia km&au.sia
jälemmin tarkasrtelee ta.pauksia ympäriHääp. silloisen siviilipäällikön selitys edessään, joutuu samanlaisoon tilanteeseen, jossa oli [litäessään toisessa\ kädessään hänen Pietarsaaressa tekemäänsä
sopimusta, toisessa sitä kirjelmää, jonka hän lähetti sopimuksessa päätetyn miliisimiehistön palkalli johdosta . .Sillä missä muodossa on ilmennyt
herra siviilipäälikön syvä inho sittemmin porvarikaameja, suoje'luskuntia :kohtaam. Jokainen tietää,
että niitä. on perustettu aivan erikoisella kuumoolla suoj.eluskunta,in, palokuntain ja, milloin
milläkin ni.meHä. Herra siviilipäälliköltä. ei. ole
k;vllii. lilik:vnyt julkista määräystä ni~da !perustamiseen, mutta. ei hän myös ole mirtä.än tehnyt niitä
estääkseen. Ei hänellä ol'e ollut v&rotta.vlil;a sanaa
e&e., rpoliiseiUe ia nimismiehille, jotka. ovat niitä
pnuha.nneet, ei kuve:rnööreiUe, jotka ovat p.eru.stamiseoo antaneet julkisia kehoituksia. Ja miten, on
sen. ratsastav.am. kol'Onnan, .im.tka perustamista ei
senaattorin tehnyt mieli yrittukään? Todennäköisesti oli seu..aatto.rilla tuon farisealaisew. puheen
pitii.e$Sään jo s,jlloin kolonnaiR SUUUnitelma.t li;a,s.k.nssam. Selvisuhän lokakuulla, eduskuntavaalien
ohimentyä, että sellain.ell' kol.onna oli värvätty
ja että sitä harjoitettiin Sakosan.maa.n kartanossa
Porvoon lähiJStöllä. 'Tämä kolonna ei ollut yksityiSlten muodostama, vaan hallituksen järjestämä
ja kustantama. Tietoa tu.<lsta ei ole y.ritettykään
peruutt.m..a, vaan päinvastoin kalkki myöhena.m,ät
tiedot ovat ensimäistä tukeneet. Si1s taa.sen täyd.eHinen sanojen ja toimenpiteiden jyrkkä vastakkaisuus. Sellainen ylimmän järjestysasiain •hoita.1-an meuettely on ollut omiaan synnyttä.määlil. •Sekaannusta, Tauhahtomuutta ..ia rnete1eitä. Ja u.iin
oo käy:mytkin, hedelmät ovat kypsyneet. Ikävä
vain, että sairaus saJttui herra siviilii]Jäällikön yllättämään juuri silloin, kun hänen edistämänsä
politiikka oli ensimäisissä suurissa saaVilltuksissaMt.
Edelläolevana en til€1tenkään ole tahtonu.t sanoa,
että jäl:,jestys'Päällikkö oli•si yksinomainen kumousajan vallaitomuuksien aiheuttaja. Nälkä,
vi1u ja, työttömyys, alttius kaikelle sorrolle .ia kismmiselle ja oåkeudeton asema, .iossa. ihmiset ovat,
ovfl..t kaikki teki!.iöitä. Mutta sen kä..sityksen tahd<Jn lausu.,a., että jos siviiliJpäällikkö ..olisi todellisuudessa enemmän mukautunut nii~in oloihin,
.ioitft oojailema~Ut hän utui ja asetettiin, olisi usea
selkbus ja. meteli tu.llut vältetyksi·. Orulw suhtautumifloo _;ohtunut ~li-se;ita, lno.kkaetu~en

määtäämä.siä. tarkoit~~~~.ksesta, Jruten puolestani :l'~Jl~1-en, tai muiFta syistä, .ei mRuia a.siaa. T:gJ6kset
avat tulleet toiminn.alll mukaisia..
Kun se ·ehdotus, jonka, ed . .Mäki y. m ..ovat esittäneet senaatin talousosaston muodostamista varten, lupaa muutoksen .parempaaJJ: päin• järjestysoloissa va:Uinneea jdhdon suhteen, yhdyn. kannattamaan sanottua ehdotusta..

Eli. P a l:m. g r e n: Und:er ,d,e senaste vecke>rna
hafva sociald·emobater i l~ande stäHning vii
särskilda tillfälilen gjort gällande, att arbeti!i!r.ifva.re i al.lmänhet oeh industriidkare i synnernet i
st(l)r utsträckn:i.n:g skulle hafva anskaffat vape&
oeh !Wlmuniti{;,n i :afsikt att använda dem mot ~a
egna inhWl·slka arhet:al:'e. Denna. infama bes:kvUni'l!l.g !har d·ess.a dagar ytteriigar.e framk.omlllit i ~
socialoomokratish tidniE.gSpr.essen samt inm i
afton vid detta. p[enum upprepats af ildgsm. Airola..
Beskyllningel!IJ har ~ålunda vunnit sådaJJc 0ffe:atlighet .ooh sp!l'tdnli.ng, :att en lilnderlåd;wln.et att i
detta "Sa~IDtmanhang gifva ,den :nooig belFstting måhända ,efteråt skulle misstydas. Det är därför nöd.vändi·gt a:tt n:a berörn också denna sida :af dagelll$
dis!kussion, ehlll.'l'l!l den visserligen ieike har myck.Et
att gör.a med. firågan om biidandet af regerl;mrg.
Då. den verksamhet jag nnder ett oeh ett haUt
dooennium utöfvat ooh ii:nnu •har, beir:edt nn.jlg tmfii.l'le tiil Iimga förbindelser lil:lled de .flesta grenarna af larulets industri samt jag Säirski~dt fåltt
kinmed0m om reiaiion.exna meUan a!rhetsgifvue
och al'betare,. är tiet mill! ouvisliga plikt att fmn
· denna. plats off~ntligen uttala hvad heträ.ifande
harörda beskyll!llling är mig hekant.
I detta afseende •kal!IJ nag försäkra, att på.ståendet, att arootsgifvarena skulle hafva ernat brnka
v:a:pen mot sina a!l'bebatre, sako..a.r hvarje spår af
berätt.ig.ande: Beskyilningen är ju för öfrigt så
vanvettig, att h.varje normal och rrättänkande människa i doetta land möter den med. löje. Knat)pa.st
kunn.a. an:gifvarena ens s,iälfva tro den. Det är
för öfr~gt uppenbart, att deana IJ)erfioo beskylini.aag tinkommit i agitationssyfte, tidigare för att
uppvigl.a a\l'betarena mot deras husböilllder oeh n·u.mera ti.U förs·var f,()r de socia1demokratiska leda.renas djupt bekla,gl.iga och brotts!liga tiHtag att
försijka genomdrifva sitt partis sträfvanden, ieke
genom fr-ed:ligt lagstiftnin.gsarbet.e, utan genom.
groft vål.d mad. ti.Uhiälp af den i landet för andra
ä.Bdamål statti.G.n•ende :ryska mil.itären. GenOBl
denna fals1ka1 beskyllni11g har emel'lertid, så-sow.
erfarenheten :visat, ;åstadkammi.ts ait fredliga arbeta;r..e blifvit ä11da diirhän nppretade och bn;J.gtlUi' jämvikt, att de mottagi.t ryska ·gevär :sa&t mei
dem hotat sina w['lbetsgifva,r.e ooh dessas med.-
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h.iä}pare. Ännu i gå!r hafva repres-entanter för
organi&erade all.'betare förklarat direktörerna för
två industriella inrättningar häktad-e för det de
icke omedelbart godkänt arbeta'renas· orimliga YTkanden. Finska arbetar-e vaktade sedan med ryska
gevär de båda direktörerna.
De senast-e veckornas be~kla:gliga företeelser
hafva af hr Virkkunen och andra utförligt belysts. J ag kan därför inskränka IIDig till att försäkra, det förhållandena i vårt land m-ellan arbetsgifvare och arbetare icke vaxi.t sådana, att de
hade betingat det våld och hot om våld, som arbetare på så många !håll tyvärr oosinningslöst
dessa tider utöfvat mot sin:a •principal•er. I rättvisans intresse må 'här också framhållas, att arbetsgifvare, 1synnerhet de större bland dem, i stor
utsträckning gått i författning om anskaffande
af lifsmed.el åt sina aTbetare. På många af vålrt
lands industriorter skulle arbetarbefolkningen till
föl.id af. den felslagna skörden och uteblifven import af lifsmedel hafva formligen svultit ihjäl, om
ick-e arbetsgifvarena med sina större resurser och
bättre organisationsförmåga ·hade kommit 'emellan
samt anskaffat och för moderata pris tilllhanda~
hållit sina al!'betare det som för dem hörde tili lifvets nödtodt. Många af dessa förråd, hvilka för
lång t:d hade räokt för de fredliga arbetaTena,
hafva nu plundrats af huliganer och andra våldsv-erkare, hvilka sannolikt falsk-eligen gifvit sig ut
för .repr-esentanter för OTganiserade arbetare. På
flere lhåll hafva arbetarena, när de med våld inträngt till arbetsgifvare eller deras · funktionäTer
samt bemäktigat sig dem til'llhörig egendom, förklarat, att de icke g,jort det gärna -eHer af eget
initiativ, utan att det skedde på sträng oofallning
från ledarenas 'sida. Näir de röfvade föremålen
efteråt återställts, hafva också arbetare i fl.ere fall
på sätt el'ler annat gjort ursäkter samt upp.repat,
att d-et varit andra som kommenderat dem tiB de
brottsliga tilltagen.
I sammanhang härmed kan jag icke underlåta
att framhålla, det .iag ick·e kan fästa minsta afS·eende vid herr Paasivuoris påstående, att storstre.iken skulle hafva föranl-edts af högerns inom
landtdagen fö:rfarande vid det af herr Paasivuori
uppgifna tillfä'llet. Den myten har nog redan
förut blifvit tinräckligt belyst och reducerad till
sitt verkliga värde, d. v. s. intet. Det har ju redan
blifvit till ful'lo utredt, att 1-edningen för d-et socialdemokratiska partiet, innan deu af herr Paasi"
vuori antydda frågan varit behandlad, i förskott
vidtagit en mängd åtgärder för st•rejken. Bland
annat hade transporten af ryska vap·en då redan
försiggått. Det var således icke laudtdags-hållningen som föranledt detta· .

.,

Trots allt som skett vågar jag ännu hysa den
föl'hoppning, att de v-erkliga. industriarbetarena
sko'la vända åter f·rån den oriktiga väg, på hvilken
de blifvit narrad·e af falS'ka prof·eter. Ja;g vågar
också hoppas, att minoriteten i landtdagen lo.ialt
skall foga sig däri, att landtdagens majoritet, som
vet att den faktiskt också rept>esent-erar befolkningens flertal, ·bil.dar regering enligt sådana. grunder, som undoer förhand·envarande omständighet
bäst motsvara förhållandenas kraf.
På de af herr Schybergson så mästerligt fra;mhållna skälen hyser icke h-eller jag någon som hälst
tv-ekan vid valet mellan herr Tokois .röda senat
och den, som föreslagits med herr Svinhufvud såsom ordförande. J ag röstar :på den senare.
Ed. P. V i r k k u neu: Ed. Vuot>iston lausunto, mikäli se kohdistui minuun, oli tosin 1koko
joukon väkevöity, mutta en minä sitä ollenkaan
pidä pahana.. Että ed. Vuoriston sanoilla oli niin
suuttunut sävy, sen minä hyvin käsitän. Tänä hetkenä hän tuskin voikaan muulla tavalla reagoida
sitä vastaan, mitä olen sanonut. Ed. Vuoriston
esiintyminen on minun silmi,ssänå. todistus, ·ei minun lausuntoni oikeutusta vastaan vaan sen oikeutuksen puolesta. Mutta kun ed. VuOTisto kuuli minun ,esittävän väitteitteni tueksi vain 1kaksi todistusta, niin minun täytyy sanoa, että hänellä on
huonot korvat. Esitykseni pääkoihtia ja p·ääta.rkoituksia oli todistaa, että T>Unaisen senaatin esittäminen vasemmiston taholta oli luopumilsta kansanvaltaisuuden ja parlamentarismin vaatimuksista. Mielihyvällä voin todeta, ettei tätä todisteluani ole yl}delläkään sana!lla, yritetty kumota,
ei •ed. Sirolakaan, joka lausunnossaan puhui punaisesta senaatista. Samoin ei ole todisreluani sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän suoranaisesta osallisuudesta työväen va.llankumoukselliseen keskusneuvostoon kukaan vasemmiston puhuja kieltänyt, ei ed. Airola, jonka lausunnon perättömyyden minä osoitin, yhtä vähän kuin kukaan toinenkaan.
,Työmiehessä" ollutta lausuntoa, jonka ed. Vuoristo luki .iul1ki, minä en todella ole huomannut.
Se ei olekaan mikään toimituksen laUtsuma, vaan
se näkyy olevan erään ,N eeke.rin" pakinan yhteydes•sä lausuttu. Minä olen siitäkin, tästä pienestä
tunnustuksesta srlle käsitykselle, jonka ilmaisua
olen vasemmiston taholta kaivannut, sangen iloinen (Vasemmalta.: Jesuiittamaista), niink~in
minä jo äskeisessä lausunnossani v.iittasin, .ia. ed.
W a.lpas-Hänninen •kuuli sen sangen ihyvin. Valitettavaa vain on, että vallankumouspäivien tiedonantolehti, jota minä pidän naamioituna ,Työmiehenä", yhtyi eläköön-huutoihin vankilasta vaparu-
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tetun murhamiehen kunnioittamiseksi. Näin ontu- vaan luo1puisin ja !pyytäisin toisiakin niin tel.kevat ovat sillä tahoUa miel-enilmaukset Minä iloit- mään, että pääsisimme täällä nopeammin työssämsen siitä, että ed. Airola vihdoinkin on täällä jul- me eteenpäin. Mutta edellinen pu'huja pakotti mikis-esti tuominnut murhat ja väkivallanteot. Hyvä, nut käyttämä:än pu:heenvuoroni. Koko ajan, kun
-että s-e kuit-enkin nyt lausuttiin, vaikkapa mietin- näiiä keskusteluja on ollut, on minun mi-el-essäni
töa.iankin jälke-en. Jos minun la usuntoni on jota- liikkunut ky,symys, millä oikeudella tämän eduskin vaikuttanut siihen, että ainakin ed. Airola on kunnan oikeisto on avannut suunsa latelemaan
katkaissut tuskastuttavan vaitiolon, niin minä olen meille syytöksiä, syyWksiä niistä surullisista tahyvilläni. (Vasemmalta: Ilettävä mies! Suuri ilo pahtumista, jotka ovat viimeaikoina ta·pahtuneet.
yhdestä syntis-estä. Puhemies. koputtaa.)
Millä oikeudella ed. Virkkun-en tul-ee ja sanoo,
Ed. Vuoristo puhui painolla amnestian välttä- eitä vas-emmiston -edustajain käd-et ovat verellä
mättömyydestä. Minä vastaan hänell-e, ti-etysti tahratut? (Ed. Virkk111n-en: Minä en ole sitä savain omasta puolestani. Jälkilaskuja ei pidä kä- nonut.) Minä luulen, että Helsingissä ja muuallasitellä muodollisen kirjaim-ellisesti eikä pikkumai- kin on pa:ljon kansalaisia, jotka ovat sattuneet
sesti. Mutta siitä ·ei ol-e täiS.sä kysymys. .Minä olen kuulemaan ed. Virkkusen toimittavan kirkkotoikysynyt, onko ed. Tokoin ehdottaman amnestian mituksia .ia siellä rukoilevan aseitten ~puolesta.
sanamuoto ·käsitettävä niin, kuin se voidaan kä- Kuka on kuullut meidän milloinkaan l-evittävän
sittää, että amn-estiaan sisältyvät myös ihmistapot, sellaista käsitystä ja katsomusta, ·että· aseitten
rosvouks-et y. m. tämänkaltais·et kauheudet. Ed. käyttämisen tulee oHa •pysyväistä, kuka on kuulVuor:sto ei lausunut, mikä kälsitys hänellä on lui meidän milloinkaan .siunaavan aseita, rukoiletästä amnestian kohdasta. Mutta hän-en pitäisi van niitten 'PUOlesta? Omituinen puoli porvarien
lausua juuri tämä suoraan julki, sillä siitä rii<p.puu, puh-eissa, kun he :puhuvat näitä hirmutekoja vasvoiko syntyä sitä sovintoa, josta hän, varmaankin taan, on se lähtökohta, että pahinta iässä on vain
vakaumuksesta, pu!hui .ia jota minäkin vilpittö- se, että ne olivat v·elj-esmurhia, että ne olivat samästi harrastan. Sovinnon kulmakivenä täytyy man kansan jäsenten, kansalaisten kätten tekoja
olla siveellinen pohja; ,sivee'lliset linjat täytyy pi- toista oman kansan jäsentä vastaan. Se on ·sangen
tää auki, 'kun amnestiasta on kysymys. Ainoas- kuvaavaa .siitä, mihin rajoittuu teidän, käsityktaan jos ed. Vuoristo on tässä kohdassa. minun senne ilhmish-engen suojelemisesta. Se 'rajoittuu
kanssani yhtä mieltä, silloin, luulen minä, me siihen, että tulee suojella vain omia kansalaisia
voimme a'siallisesti ja 1sovinnonkin mahdollisuuk- ja niistäkin vain omaan luo1kka.au kuuluvia, vain
silla k·eskustella amnestiasta..
yläluokkaan kuuluvia. Teidän mielestänne saavat
Ed. 1Si.rola kerskaili, ettei 'hän ja; hänen sosia- toiset asestautua, muodostaa suojel111skaarteja tarlistiset johtajatoverinsa ole vastuussa kenenkään koituksella toiselta puolen hyökätä toiseen k~nsaam.
muun kuin oman puolu-eensa edessä. Lieneekö ed. kuuluvia, toiselta puolen alaluokkalaisia vastaan.
Sirola y. m. sosialistijohtajat tunteneet tämän- Missä ovat edustajat Furuhjelm ja VirkKunen olkään vastuunsa aivan köY'käis·eksi eilen ja tänä leet silloin vastalauseineen, kun peDustettiin Suopäivän·ä, sitä en tiedä - hän ti.etää sen itse pa- menmaahan lahtarikaarteja? Pankaa käsi sydäremmin. Mutta ed. Sirolan komealta kalskahta.va melle, nostitteko te äänenne ja sanoitte: joka mieklaus-e oli ontto, sillä se o'li väärä. Ed. Sirola ja kaan tarttuu, miten silloin käy. Missä oli teidän
muut sosialistijohtajat ovat va1stuussa koko kan- äänenne silloin? Täällä on koetettu uskotella että
san edessä; he ovat sitä, vaikkeivät sitä tunnns- ·sosialidemolkraattien 'PUolelta muka ei olisi' lautaisikaan. (Vasemmalta: Entäs oikeisto!) Ja suttu !paheksumista ihmishenkien hukkaamisesta.
vielä enemmän ihe ovat vastuussa historiankin Ei ole pitkä 'aika ~itä kun ennen vallankumousedessä. (Vasemmalta: T.e vielä enemmän!) Siita päiviä edustaja. Kuu'Sinen ·piti tältä lavalta puvastuusta ei kukaan jul1kisuudessa toimiva hBn- h~en ja monet muut pitivät samaan suuntaan· käykilö pääse. Vasemmisto on mielellään puhunut viä puheita, mutta hän piti yhden .ia erittäin
histo1ria'llisista hetk:stä, mutta hetäähän tämä te~otti s~inä puheessaan mieliin, että jokainen ihpuhe vastuuta historian edessä. Jos meillä olirs•i mJshenkr on niin kaUis, ette1. .siihen tule koskea.
enemmän tämän vastuun tunnetta, niin me enem- ~än terotti mieliin, .että ihmishenkeä täytyy suomän 'PUnnitsisimme sanojamme ja tekojamme. Mi- .Jella, hän terotti t-eidän mieliinne, että te noudatnun aikaisempi lausuntoni oli annettu tämänkin taisitte sellaista politiikkaa tässä maassa ettei ihva'stuun tunnossa.
rni•shenkiä .ioudu hukut.etuksi vereen..Ja' tämä on
tosiasia. Meidän puhujamme ovat kyllin selvään
·Ed. Pär s s i ne n: Olin adat-ellut, että myöosoittaneet, mitenkä, jos siitä puhutaan, yläluokan
häisen •yön' vuoksi -en käyttäisi puheenvuoroa,
ornillatunnoilla on ihmishenkiä. (Vasemmalta: Ei
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n1iHä omaatunrl:oa ole.) Ei niillä olekaan, mutta
kyllä minä sentäoo väitteenri te>-istan. · !Suuri kirlaiii.ia .J ac Lorr:d,on ,sanoo: ylä1uokk'a1aiset, teidän
kotinne räystäät tiprpttvat työläisten kyyne1eitä ja
vert.a. En tahdo laajenta.a ·puhettani, käydäkseni
toistamaan niitä väitteitä, joita meidän puoil·elta
on lausJittu, ja niitä oikeutettuja syytöksiä siitä,"
että t.e kannatatte .iä·rjestelmää, joka järjestelmä
hadoittaa työläisten joukkomurhaa rn.onessa muodossa, kiduttama.Ha työl.äisiä, kiduttamalla niitä
pitkillä työpäivillä, surkeissa olosuhteiss'a niin,
että läpeensä työntekiiät enntnv aikojaan kuolevat.
Te olette, edustaja Furuhjelm ja monet muut,
puolu:stamoot alkoholiliikettä. Missä oli teidän
lämmin sydämenn-e silloin, kun me sanoimme
teille, että teidän puolueenne suosimain my.rkky.ien vaikutuksesta on moni ·onneton surmannut
v.aimolta tPUoliso·n, äidiltä .pojan, missä oli teidän
om'attJntonne silloin, missä teidän sydämenn-e silloi$~ Missä Olli teidän sydämenne ·ollut •silloin, kun
me vaadimme työiäisäideiUe suojelusta, että lhe
voivat hoiiaa lapsiaan, kun työläisäidit lälhtevät
pitkiksi 'päiviksi tehtaaseen ja niiden lapset jäävät 'hoidotta ja kuolevat kadwUa. ehkä ·automabiilin aUe. (Vasemmalta: rahalaatikossa.) Missä oli
teidäP: sydämenne ,siH-oin, kuu ol.i ky<symys näiden
lasten suojelemisesta? Me tääHä eduskunnassa
O'l.emme vaatineet kaikenlaisen ki.dutuksen poistamista, me olemme vaatineet kuolemanrangaistuksen. ~poisrta~mista. Eikö se ollut keskustaPJ penkeiitä, kun pidettiin tarpeellisena esimerkiksi kuolem{LJ'lrangaistusta; muistelka.rup.a, hyvät herr8!t!
(Oikeistosta: Sitä cm harjoitettu viime viikolla
ki:vtännqssä.) Me ·olemme aina saarnann<eei, että
va.ll!l.nkumouksen tulee hup·a:htu.a. aivoissa, vallanb.moN.ben tulee lähteä aivoista. Me olemme tehneet va.H.stusty/ttä, valis1mstyötä, joka valmistaa
vaHankumousta, valmistaa uutta järjestelmää, inhimillisiä jä-rjestelmää. Me olemme ·aina tuominneet e.n,arkian, tietäneet vielä sen, että yltiöpäiset
· kiihoittajat, .iotka ilmestyvät työväenjärjestöihin,
kiihoitte.en työntekijöitä anarkistisiin tekoihin,
ovat usein suar.astaan vmstus·ta'.iien lähettä:miä tarkoituksella. saattaa työväenliikkeen puhdas lippu
sella.!seksi, että sen ympäriltä karkottuivat rauhaHisuui>ta !'akastavat työntekijät. Suomen työviiki on vuosikymmeniä sitkeästi taistellut oik~uk
siensa puolesta. Sa.cfat työntekijät ovat ·menettäneet työp'aikkan:sa, joutuneet työnantajain mitä
.iulkeimman koston es~neek$i ja nämti, sadat, jopa
tuhannet työntekijät ovat.hillinneet kätensä tart~masta :vksilömsiin kos<totoimenpiteisiin'. Nämä
sad.attuhannet työnteki,iät, joiden oikeuksia. työna,ntajat ovat loulianneet, ne ovat .iuuri sosialidemokratian valistuksen vuoksi ha.Binneet kätensä

tarttN.masta :vksilöllis,iin lmstotoimeropiteisiw. Ne
ovwt tur<Vautuneet luokan taisteluun lMkkaa vastaan, ne ovat uskoneet siihen ja uskovat vielä täaä
päivänä, että työväenluokaru taistelulla luokkaa
vastaan -loppuu kerran luokkasorlo. Taistelulla
.iär;ie.stelmää vastaan luodaan k>erran uu.si mkimillinen .iär.iestelmäJ. MU:tt'a tästä te ette mitään
ymmärrä. 'Ti.edättekö, hyvät herrrat, mitä olisi ilman sosialidemokratiaa tässä maassa. :fia'l.)ahtlilnmt viime vuosina .s~odan aikana? Teidän ei olisi
ollut hyvä olla. Tiedättekö, hyvät herrat, mitä
olisi ilman sosialidemokratiaa: saattanut tapahtua näinä viimeisinäkin vallankurn.ouspäivinä?
Minä sanon vielä kerran: ne tap'ahiu;mat, jotka
ovat i;a!p.a,Muneet, ae tapahtumat, nimittäin ihmishengen huik:at, ne ovat surullisia, ne ovat nrullisia ja ne ovat va.litetta:vi'a, mutta sosiaiid.emokratian •lmnnia on, että l!l<e ovat rajOittuneet
niin rtyplpeään muotoon. (Vasemmalta: ()ikein·!
Ed. Ahmavaara: Kuka ·on vaatinut vistimiä? Ed.
Salin: Herrat naumv.a.t k'aamea:ta naurua!) Min.u.m
täytyy vielä .ed. VirkkuseHe 1huomautta.a, että ku.o
hän lähtee siveeU:bsyyden pohj1alla, moraalin poh.iaUa •puhumaan asioista ja, tulee lopulta siihen,
että rporvariHinen hallitus on pa.ras maailmassa,
niin silloin rtodeUakin. hänen ajatuksensa tekee sellais<efll kiertokulun, että jokainen huomaa, mikä
hänen taTkoitukseensa Oll! kätketty. Ed. Virkkunen saaTl'laa siveellisyyttä. ja huipipukolhta hän-en
puhees.s:aan on, että me saamme hyvän. porvarillisen h1allituksen, joUe hä'l'l toivoo siunausta. & on
sangen ·huvittava siveellisyyssaarna.. Siveellisyyssaarna, joka lähtee tuosta. .ia ,päättyy tiihä.n,
ei tark.oirta kansan siveellisyyden kohottamista,
vaan se tarkoittaa kerta kaikkiaan suojella sen luokan etuja, jonka luokan miel:eistä ha:llitusta :ayt
porvaristo täällä luo, <hallitusta, joka tulee sen
etuja suQj.elemaan. Ed. Vi{'kkunen vielä pu.hui,
että me olemme vastuussa jälkipolville viime ajan
ta'pa.htumistru.
(Keskustast'a: Lu-onnollisesti!)
Olemme .io osoittaneet, että vrustuu näiden päivien.
tapahtumista ei lankea tälle 'PUOlelle. Minä pyydän ky.syä, kenelle lankee vastuu sellaisista. saa.rnoista, joiden tarkoitus supistuu sosialidemokratian musta.amiseen, sen hyvien, kauniiden, oikeudenmukaisten tarkoituStperien .ia köyhälistön
oikeuksien kohottamisen vastustamiseen .ia ;porvarien etujen :puoltamiseen. Kenelle täUaisesta.
la,nkee vastuu ja kenelle lankee vastuu tästä .iuuri
jälkipolvien silmäin edessäP
Ed. A r ·on: en: Kun viime lauvantai11 istu.llinossa esitettiin tämä käsillä oleva ky.!\ymys, kysymys !hallituksen: muodosta:mi.sesta ja ed. Kairamo sekä useat muut oikeiston edustajat sen iiil-
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koen: nnt syytäneet lokatulvaJli meidän sosiali- 1
demokmattien päälle, ikäämkuin ooohta~n koko-~
ooan .sen ky.symyksen, joka tä/ssä on. käsiteltävänä., niin• minä ajattelin, että mikä on oikeastaan
tarkoitukcsena tällais-ella lokatulvan syytämisellä,
jota oik·eiston taholta meidän vasemmiston päälle
syöstääu. Ja minä en ole voinut tulla muuhun
tulokseen kuin siihen, että se on porvariston pahan omantunnon .peitteeksi, kun näitä tällaisia. syy- 1
töi•pu'heita anarkiasta ynnä muusta. sellaisesta va- 1
sem.mi..s.ton päälle heitetään. Porvaristo tietää. varsin hyvin, samalla tavalla' kuin mekin, -että .. se
anarkia, mikä vi~me ailwina. on vallankumouslukkoon yhteydessä ollut huomattavissa, ·se on .porvariston häikäilemättömän menettelyu tulosta.
On väärin, hyvät herrat, että te syytätte meitä
sellaisista tapauksista, joitru valitettavast~ lienee
tapahtunut ja joita me kukaan vasemmistolainen,
ei edes :punakaartilaisetkawn, hyväksy, mikäli ne
ovat selLaisia yksityisiä kostqtoimiksi väitettyjä
te~oja. Rehellisen vallankumoustaistelun ja siinä
tulleet uhrit ne me 1hyväksyiDJme, minä tahdon
tim.än DJimenomaan huomauttaa, mutta .sellaisia
trupaubi.a, j.otka, kuten sanoin, eivät ole vallankumouksen ka~a. missään muussa yhteydessä
kuilll. että ne ovat vallankumouksen hyökylain:~iden ikäviä, välttämättömiä seurauksia, niitä
emme hyväksy. Te väitätte meidän kiihoittaneen
.iouklro.ia taisteluull1. Ei, kyllä se kiihoitus, mikä
näissä joukoissa on, on teidän aiheuttamaa. V allaakumousliike on syntynyt työläisten vatsasta,
hyvät herrat, ja se on syntynyt välttämäW:imyyden pakosta. Ne anarkistiset ilmiöt, mitä eräiden työläisten menettelyssä mahdollisesti on ollut
hu.omatta.vissa, ne ovat teiltä kotoisin. .Sallikaa
minun muutamalla. .&analla perustella, mikä on
ollut omiaan hämmentämään työväestönkin
oik.e-usta.iuntaa.. Te tiedätte, että siitä asti, kun
te olette oUeet vallassa, jo teidän säätyedu\Skuntanne ajoilta asti .on teidän laoatimianne lakeja
kunnioitettu työväestön taholta. Me sosialidemokraattiset puhujat ja sosialidemokraattiset, kuten
te sanotte, johtajat olemme aina koottamoot joukoinemme selvittää, että lakeja on kunnioitettava
siksi, kunnes ne saadaan laillisella tavalla muutetuiksi (Vasem~lta: Ei huonoja!) Huonojakin
Ia.ke.ia on noudatettu 'hu-olimatta siitä, että ne ovat
olleet vorvarien laatimia. Mutta viime kesänä,
kuten muistanette, oli sosialidemokra•attien enemmi~ö tässä edusktumassa, tosin vain satunnaisesti Ne lait, mitä siellä laadittiin, tulivat rpikkui~n. 11ain hyvin pikkuisen, hyvät herrat, teidän lnokkaetujanne l·oukkaaviksi. Millä ta;paa
suhtauduitte te eduskunnan laatimiin lakeihin?
Muistaka.a.pa - minun ei tarvinne enää lähteä
1

yksityiskohtaisemmin- selostarrnaan tätä kohtaa se ankara raivo, mikä ilmeni teidän puolueittenne,
ilman ero~tusta, keskustan ja oikei.s1ton sanomalehdissä, jolla koetettiin mustata niitä la.ke.ia, joita
työväen edustatiain pieni enemmistö. oli saanut työväen •etuja vähäisen enemmin .puoltaviksi, kuin
mitä siihen asti oli ollut. Te nousitte sotajalalle
niitä vastaan, eikä riittänyt se, -että te ryhdyitte
näitä eduskunnan laillisia lakeja tuus.taamaan,
vaan kuten täällä jo meidän taholtamme on selvitetty, te avustitte vierasta sorta.iaa hajoittamaan
sitä ·eduskunta:a, .ioka teille oli erpämieluinen. Tällai•.set teot, hyvät her.rat, ne ovat olleet omiaan
höllentämään kansan ·oikeuskäsitystä ja samaten
kaikoki n1e tapaukset, joita viime kesänä on ollut
havaittavissa, ne ovat kaikki olleet ikäänkuin
alkll<Soittoa ,s,me, mitä nyt on tapa•h.tunut viimeisinä viikkoina. Kun maala.i.styöväestö viime kesänä teki lakkoja. useilla. rpaikkakunnilla, teki lakkoja se'lil' vuoksi, että sen täytyi ryhtyä. olojan'i!a
lmrja:ama'an, sen taloudellinen asema. kun oli käynyt niin huonoksi, että sen oli n,yt ryhdyttävä ta~
loudellU!eeiJJ taisteluun asemansa. )Jarantamisebi.
Monet työnantajat teidän puoluelaisistanne eivät
pitäneet työväestön vruatimuksia kohtuuttomina,
mutta teidän :puolueittenne 1pääkorttee:reista annettiin määrä;v's, ei t ä t y ö v ä e s t ö n v a a't im u k s i i n e i s a a n u t s u o s t u a, vieläpä
niin, että sieltä Iänsi-Suamesta maalai.sisäntien eli
maa,laistuotta.i•ain liitto,. kun s•e oli pakotettu suostumaan työväestön vaatimukseen 8 tunnin työ·päivä•s·tä ynnä muista uundistuksista, sen täytyi
lähettää anteeksipyyntö tänne teille pääkortteeriin ja sanoa, että ,meidän oli ,pakko suostua,
emme me olisi suostuneet, mutta emme voineet
mitään muuta".
iTällä. tavalla te olette suhtautuneet työväJestön
oikeufuttuihin vaatimuk'Siin. Ja kun nämä ty-öväen vaatimukset näyttäytyivät sellaisiksi, että
niihin oli teidän suostuttava, mikä oli teidän toimenpiteenne sen: jälkeen.? T-eidän toimenpiteenne,
hyvät herrat, oli lähteä moodostelemaan loahtarikaarte.ia, niinkuin täällä on useamman kerran sanottu. Te olette kyllä väittäneet, että nämä lahtarika.artit eivät ole p-emstetui työväestöä vastaan, vaan: että niillä oli sellaista kaunista tarkoitusta, jonka jokainen ihminen v·oisi hyväksyä.
Minulla. on verrattain selvä tietoisuus siitä, mitä
varten niitä on perustettu. Minä olen joutunut
useamman näiden suo.ieluskuntalaisen kanssa keskusteluihin, jopa väittely!i.lhin:kin .ia ne ovat peittelemättömästi S'anoneet, että kun he saa.vat näml
sutO.ielusk:aartit kuntoon, niin sosialistit eivät teekään lakkoja .ioh päivä, eivätkä sulje mei.iereitl
.i. n. e. Mikä. on suo.ielu'Skaa.rti•en tarkoitus silloin,
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kun niitä perustetaan estämään työläisten lakkovapautta? N e o v a. t t y ö 1 ä i s i ä v a s t a a n
p e r u s t et t u j a! Silloin, kun näitä suojeluskaarteja lähetetään käräjäpaikoille, mis.sä syyte.
tään rauhallisia lakkola,isia siitä, että ne ·ovat tehneet }akkoja ja näiUen lakkojen yhteydessä mahdollisesti j.otain sellarsta, jota hyvin ahtaan tulkinnan mukaan voitaisiin katsoa - sanoisinko rikoslain :piiriin kuuluvaksi, kun rauhallisia työläisiä laahataan oikeusrpaikalle syytettäviksi ja
sinne kuljetetaan myös pari- jopa kolmekinsataa
tällaista suojeluskaartilai.Jsta, täysissä a.seissa, niin,
hyvät ·herrat, eikö tällaisesta ilmene näiden kaartien todellinen tarkoitus. Kun työläiset eri pai,kkakunnilla sopivat isäntiensä tai työnantajiensa
kanssa siitä, että lakon aikana tarpahtunul mahdollinen vahingonteko tai muu laiton teko jäte.
tään unohduksiin, ettei niistä riidellä kummaltakaan puolelta, niin nälhtävästi teidän pääkortteerienne taholta annettujen määräyksien johdosta nimism~ehet ja ylei·set syyttäjäk lähtivät syyttelemään näitä työläisiä sittenkin, vaikka ne olivat jo
sulassa sovinnos.sa työnantajainsa, entisten riitavel.iiensä kanssa. Minkälaista katkeruutta eikö
tämä ollut omiaan synnyttämään tällaisten kovia
kokeneitten työläisten keskuudessa. Teidän täytyy' se tietää ja minä uskon, että se, mitä tänä iltana täällä olette puhuneet, onkiru vain sellaista
faris·ealaisuutta.. Te tiedätte nämä seikat yhtä
hyvin kuin me tiedämme. Te tiedätte myöskin sen,
että näitä teidän omien luokkienne jäseniä, jotka·
mahdollisesti viime kesän tapauksien aikana tekivät joitakin S'ellaisia tekoja, joita voitaisiin myö,skin pitää rikoslain alaan kuuluvina, niitä ·ei ole
edes asetettu syytteeseen. Sellaisia teidän puolueenne suo.ieluskuntalaisra ynnä muita teidän etu.ienne valvojia, jotka esimerkiksi ampuivat työläisiä, murhasivat niitä, heitä ei ole asetettu syytteeseen tai .i·os on syytteese.en asetettu, on' ne vapautettu syytteestä. On ollut tapauksia, m. m.
siellä minun kotiseudullani, siinä vaalipiirissä,
mistä.minä ·olen, että työläiset ova•t olleet rauhallisesti mielenosoituskulkueeS'sa, menneet taloon,
.ionka i•säntä on tunnettu mitä häikäilemättömimmäksi työväen sorta.iaksi, ja tästä talosta talon
omat pojat ·ovat ryhtyn-eet ampumaan työläisiä.
On tosin täytynyt yleisen mielipiteen 'Pakosb
vangita tämä ampuja, mutta ensimäisessä oikeude•ssa hän •pääs·tettiin vapaaksi. Työläisiä, jotka
ovat olleet rauhallis·essa mielennsoituskulkueessa,
niitä vangitaan ja pidetään vangittuina kuukausimääriä. (Ed. Walpas-Hänninen: Hyi!) Mitä luulette täl'laisen vaikuttavan k.ovia k·okeneen työläisen mielessä? Se painaa sen mieleensä ja se
muistaa sen sinoin, kun on siihen tilaisuudessa.

1

Pitäkää te, hyväit 1herrat, huolta ,siitä, että hän saa
tilarsuuden muistaa tällaisia tapauksia ja että hän
saa ko.rkoineen maksaa, mitä itse on saanut. kärsiä. Tulkaa sitten vasta syyttämään meitä, kun
ensin olette i•tse täyttäneet velvolliosuutenne tässä
kohd·en.
On ta!hdottu väittää täällä, että! meidän sosialidemokraattien taholta olisi järjestetty tuollaisia
hirmutekoja, mi·tä tämän rauhalliseksi aiotun
suurlakon yht.eydes•sä .ra sitä seuranneen vallankumousliikkeen yhteydessä on tapahtunut. Minä
jo sanoin, että syy tähän, hyvät herrat, on teidän.
Ensimäisen kiven olette heittäneet te. Minun ei
tarvitse muuta kuin viita:ta vain sellaisiin tapauksiin, mitä ta•pahtui .m. m. Y päjällä, Huittisissa j'a
muualla, missä herrat, teidän puolueenne jäsenet,
ampuivat viittä, kuutta ty.öläi•stä, niin että he
kaatuivat maa;han. Näitä henoja ei ole edes syytetty, jotavastoin teidän ta>holtanne vaaditaan,
että nuo ammutut ~itää tunda linnaan jo ennenkuin nl€ kunnolla sairaalasta..poi'S pääJseväJt. Tällaista on teidän tasrupuolisuutenne, tällainen on
teidän yrityksenne säilyttää yhteiskunnallista
rau haa. Teillä ei ole ·oikeutta 'Syyttää meitä. Te
olette väittäneet m. m., että täällä ·sosialidemokraattisen keskusjohdon taholta olisi kehoitettu
työläisiä tekemään joitakin sellaisia rikoksia, mitä
on viime aikoina mahdollisesti tapahtunut. Täällä
ed. Virkkunen m. m. huomautti, 17ttä hän on lukenut ,Työmiestä" viimeisinä viikkoinw eikä ole
huomannut hiukkaakaan, että si·ellä olisi kielletty tekemästä tällaisia tekoja. ·Sallinette minun lukea yhden ott.een ,Työmiehestä", jos ei
muitten niin ed. Virkkusen vuoksi, osoittaakseni
mikä on järjestyne·en työväestön kanta täs,sä suhteessa .
,Työmiehes.sä" julaistiin 10 päivänä marraskuuta eli vähän ennen, kun lakko alkoi, tällainen
julistus:
1

I 1 k i töitä v a s ta a n:
,Vallankumouksellinen köyhälistö on liikehtitilassa. Elämme suurten ta·paU'sten hdkiä .
Tänä vakavall'a ajankohtana on välttämätöntä,
että .iär.iestys .ia kuri säilytetään moitteettomana.
Niitä päätöksiä, .ioita järjestynyt työväestö yhteisissä kokouksissaan tekee .ia niitä määräybiä,
jotka me .iär.iestyneen työväen· valtuuttamina annamme, •on ehdottomasti noud•atettava. Kellään
yksityisellä, eikä yksityisillä ryhmilläkään, ole
oikeutta ryhtyä mihinkään tekoihin, jotka ovat
.iär.iestynefm työväen 'Päätöksien .ia menettelytavan vastaisia. Jokaisen on omwsta kohdastaan
vältettävä sopimattomia tekoja ja 1isäksi on .iomis~m
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karsen jär.iestyrreen työläisen velvollisuus <tehdä 1 tilaisuudessa sen näkemään. Minä olen nähnyt
voitlivansa järjestyksen ja levoUisuuden säilyttä- . tapauksen, jolloin 9 lakkolaista oli ·syytettynä ja
misek.si. On muistettava, että vallankumous ei tuomari ymmärsi tilanteen vaatimuksen. Hän
ole samaa kuin ilkivalta ja anarki·a. Se on työ- ymmärsi, että nämä syytetyt olojen pakosta oliväenluokan järjestettyä joukkotoimintaa, se on vat tulleet tekemään ri:lw'ksen ja tuomari antoi
.iäriestettyä taistelua työväenluokan yhteisten vaa- vapauttavan ·päätöksen. Oli ilahduttavaa nähdä,
timusten toteuttamiseksi. Me varoitamme kaiken~ minkä vaikutuksen tämä teki työläisiin. He, jotka.
laisrsta ilkitöistä .ia huomautamme, että jos r·YÖ'S- tulivat oikeusrpaikalle synkkinä ja kostonhimoitöjä, varkauksia ja kaikenlaisia muita ilkitöitä sina, nyt, kuultuaan vapauttavan päätöksen, muutkaikesta hnolima·tta tulee tapahtumaan, niin nii- tuivat Hoisiksi ja luottaviksi. Ja minä uskon, että
hin tekoihin osallisia tullaan rpitämään vallanku- yhteiskunnalle tehdään suurempi palv·elus antamouksen vihollisina ja 'heitä tullaan k()htelemaan malla anteeksi heille, kuin jos tuomitaan kuukausen muka-an. Helsingin Työväen Toimeenpaneva sia linnavankeutta. 'Te syyttelette sosialidemobatiaa ja työväenluokkaa silloin, kun teidän .piKomitea."
Tässä on selvä julistus siitä, mikä on meidän täisi syyttää itseänne. Minä en ryhdy todistelekantamme. .Se ·on jotakin muuta kuin se, mitä maan teidän menettelynn-e onnettomuutta, vaan
te, hyvät herrat, Olette väittäneet. Minä myönnän, auna.n erään teidän oman rpuolueenne miehen puettä tästä huolimatta lienee tapahtunut joitakin 1hua. :Sallinette minun esittää hänen lausuntonsa
sellaisia tekoja, joita ei voi hyväksyä, muttru kun tästä, te ehkä uskotte siihen enemmän kuin miotetaan huomioon, mis·tji. vaikuttimista ne ovat nuun. Eräs teidän kuuluisa kirjaili.ianne, suometlähteneet - ajatelkaava työläisiä, jotka kärsivät tarelaisille va·rsin tuttu, mutta ehkä nykyään toinälkää ja vilua, j.otka näkevät lapsensa .ia vaimo- sill€kin, käyttävä nimimerkkiä Irmari Rantamala,
jensa näkevän äärimäistä puutetta ja kurjuutta kir.ioittaw nyt lakk·otapausten .iäl·keen näistä asi- ja tiedetääzf, että on yhteiskuntaluokka, yh- oista, muun muuassa lahtarikaarteista, joita te
teiskunnan yli·sille päässeet eläjät, iotka, tekevät väitätte ·perustetun niin viattoma·ssa tarkoitukkaikkensa pysyttääkseen tuon kärsivän lhteis- sessa; hän puhuu ensin, minkätähden olosuhteet
kuntaluokan sellaisess•a asemassa, onko i'hme, että ovat kehittyneet tällaisiksi, ja hän jatkaa näin:
se tällaisena tunteitten riehumisen aikana tekee ,,8 e suo .i e l u s kunta ·per u s t ·et t i i n onjotain sellaista, mitä •hän ei itsekään jälkeenpäin n et t o m i s· s a merkeissä. Ne olivat päihyväksy. Mutta syy siitä lankeaa teille, jotka viä, jolloin uhkaavia pilviä nousi, jolloin epätoivo
olette olot tähän vieneet, eikä niiHe, jotka ovat tarttui työläisiin rautaisin kourin. Sen edes,sä
·tällaisiin tekoihin mahdollisesti harhautuneet. Jos häämöitti työttömyyden .ia nälän kauhut. Tiete ryhdytte, niinkuin sanomalehdistönne on viime dätte mitä ymmärtää se, kun epätoivo vallitsee
aikoina uhannut .ia teidän puheistanne tänä iltana kansan, .ioka ei oloa elämässään itse kovia 'kok€nut,
.saa päättää, kostotoimerupiteisiin sellaisia. henki- sen on nyt vaietta·va". On ilahuttavaa, että teilöitä vastaan, j.otka ovat tavallaan joutuneet jär- •dän joukossanne on edes yksi rehellinen henkilö,
jestelmän uhreiksi hekin, niin siinä te erehdytte, joka uskaltaa sanoa suorat sanat, mitä teidän tusillä te kasaatte yhä enemmän näitä levottomia lisi aiatella. Ja hän jatkaa: ,Niinä päivinä p€aineksia va•staisen varalta.. Minä -olen ollut tilai- mstettiin suojeluskaarti, n€ olivat palhat merkit.
suudessa näkemään, mitä vaikuttaa. työläiseen, Tiedätt·ek.ö, mitä se tiesi epätoivoisen kansan vaisjoka ei pidä rikoksena sellaista tekoa, joka on ta- toille. Eikä siinä •kyllin. Olen •porvarillisista leh•pa!htunut luokkataistelutarkoituiksessa, 'kun por- distä leikannut kuvauksia, millä riemuitsevalla
varillinen luokkaoik~ms tuomitsee hänet kuukau- ilkunnalla niissä ylistetään patukau kaikkivoideksi tai pariksi linnaan. Kun vorvarillinen oi- rpaa te•hoa ja valtaa. Tässä eräs S€mmoinen.. Hufkeus, parin .sadan lahtarikaartilais·en :suojassa, vudstado~bladet kirjoittaa riemuiten, €ttä Suomen
tuomitsee työläisen sen vuoksi, että hän on uskal- kansa näkyy :pystyvän isi:umaan satulassa, kun·
tanut tehdä lakon tai käännyttää manttaalimie- han se siihen pääsee".
hen hevosen maa.ntiellä kotiin päin, jota hän ei
Aivan oikBin. Niin oli tähän asti ja S€nvuoksi,
pidä rikoksena, joskin täytyy myöntää, että laki hmrat, teidän on vaikBata tottua siihen ajatukpitää sen. rikoksena; kun tuoHain-en työläinen s-een, että teidän olisi väistyttävä siitä satula·sta.
tuomitaan esimerkiksi 'kuukaudeksi linnaan, niin Nyt on toinen tekijä, joka pyrkii satulaan, ja teiminä toivoisin, että olisitte silloin näkemä·ssä sel- dän on väistyttävä. Sentähden se on katkeraa.
laisen työläisen mielentilaa.· S€n silmistä leimahRantamaJa kirjoittaa ed-elleen: ,Ja Hufvudtaa kostontuli ja se kostontuli on sellainen, €ttä stadsbladet ylistää niitä, jotka kansan epätoivon
se polttaa tilaisuuden tullen. Minä ol€n ollut lääkkeeksi riennättivät patukan. Ja sen jälkeisinä
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;päivinä muodostui suojelu~kunta virallis<eosti. Tie,dättekö, mitkä tunteet hii:vivät työläisten mieleen
ja. vereen. Tajutessaan, ettei kyseessä ollut ainoastaan oma elämä, vaan perhe, vaimo ja laipset,
oma.iset ja koko oma luokka, a:settukoon kukin
semm~isen työläisen asemaan .ia vastat'k.oon käsi
povella. Valtiomiehellä täytyy olla herkät vaistot
kansan ·psykologiaa. ymmärtämään. :Silloin turvauduttiin patukkaan. ,Joka miekkaan tarttuu,
se miekkaan hukkuu." Piti kallist.aa korvaa kansan hädälle, piti nähda yksityisten tekojen takavaikattimia. ja piti ymmärtää, että ·kaikkea purkaa pa:kotta,va ''oima, epätoivo niin vaistarnainen
ja voimakas kuiu vu}kaani. Piti olla kauvasnäkevä silmä, joka kykenee näkemään epätoivon
hetkien suurta taustaa. va•staan kokonaisuudessa;an, ta.k.erlu,matta. pikkuseikkoihin ja yksityiskdhtiillll:. Mutta sitä kaikkea .puuttui kokonaan
herras•luokalta, puuttui laatia katse ja sydän, j.oka
ymmärtää, turvauduttiia patukkaan ja riemuittiin, että kyllä ISuomen kansa ou .sel:lainen, että
se istuu s.atula.ssa., kun se on: siihen päässyt. ,, Voi
sokeita", jatkaa tämä kirjailija, ,patukka osoittautui olevan huono lää:ke. Mutta. kukin antaa sitä,
mitä hänellä on. Kuinka enn:usti tuhoa tulivuori
.ia kokosi voimiaan. Elämänsäi säilyttämisvaisto
on vaistoista voimakkain. Perheensä pelll!stus. nälkäkuolemasta ajaa isän epätoivo~simpiin tekoihin.
Niiu on tapahtunut. Elä.män suurta kulkua ei
voida vaimentaa patukoilla, sillä se on ijäinen.
Pesk.iiön nyt kätensä se, joka luulee olevansa. syytön, tehneensä kaiken, mitä tehdä voidaan. TapausteR syvin tra1giikka nähdään vasta tulevien
aiko.ien va1os•sa".
Tämä on: kaunista kieltä, se on ·S!itä totuutta,
jota mekin väitämme. On ilruhduttavaa, että on
edes yksi teidän joukossanne, joka rohkenee sanoa
sen, mikä Qn totuus·. Ja hän jatkaa: ,Mutta tapaukset vyöryvät edeUeen vinhaa, voimakasta
vauhtia'. Mikä ärsyttävä il kuntll! sen johdQsta,
että eduskunnan voimasuhteet vaaleissa muuttui.vat numeraaliosesti epäedullisiksi työväestöUe.
San(}n numeraalisesti, sinä itse asiassa jäi va,alien tuloben kautta. valta työväestölle, koska sen
puol-ella oli ajan raskaan painostuksen koko
voima:. Jo ennenkuin vaali~m tuloksista oli mitään tietoa, kirjoitin eräälle tämän lehden toimittajalle, että vaalin tuloksista huolimatta tulee
·eduskunnan vallan fa:ktillinen teho o}emaan työväen käsissä ulkopuolisen, a.ian yleisen painostuksen voimalla, ja niin on: käyllJYtkin .ia yhä tulee
jatkumaan. Se ty.i:iväestö oli vain estetty itse
ohjaamasta. niitä .peru:svoimia kulkemaan Jlauhallisia uomia ,;a site11 oli riistetty elämältä S'e rauhoittaNa teho, jonka. sille olisi voinut antaa työ1
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väkeä .ia k!ansa.a edustava, eduskun:taenemmistö.
Siinä 001 porvarillisen va,alivQitoru ko:ko tragi~a,
syvä, lohduton, maalle turmiollinen tra•giikka.
Voi sokeita, jotka lyövät riemurumpua kuilunsa
parlaaUa, voi näkemättömiä, ·jotka iloitsevat harhanäky.ien.sä e!l-essä.
Mutta aika kiitää, tässä maassa ei ole aiaoa;takaan rehellisesti a;jattelevaa, joka ei myöntäisi.
että porvarillinen enemmistö teki kuolemansynnin asettuessaan vielä näissä o1oissa tallaamaan
heinäkuun 18 päivän lakia, oman maan edaskunnan laillista .päätöstä. Se oli ·eduskunt~~~elä.mä.n
itsemurhaa, maan asiaå.n uudistettua kavaUusta.
Ei ole .myöskään ketään, joka ei näkisi, että kyseessä silloin oli vain ip 0 r V a r i ll i S te n
·puoluepäälliköiden auktoriteetin
pelastaminen kansa·n asian kustaun u k se ll a. Kannattiko siitä. se hinta. makl:llla.
siihen vastatkoon kukin hiljaisuudessa". Näin
kirj.oittaa yksi teikäläinen. 3 os te, hyvät herrat,
olisitte tu:ruten~eet etsikkoaibanue, eivät olosuhteet olisi kehittyneet sel'laisiksi kuin. ne nyt ovat
kehittyneet. Ne ova.t kehittyneet sellaisiksi kuin
ne nyt ovat lrnikista meidän yrit:vksistämme huolimatta;; ,ia. seuraukset olemme nähneet ja niistä
vastaatte te. Jos aiotte jatkaa, sållä tavall;i. kuin
m. m. Iauvan:taina ja tänä päJivänä teidän pU:hoostanne .ia sanomalehtienne kirjoituksista voi p&ättää, niin me saamme varustautua mahdollisesti
uusiin ·paljon kauheamrpiin tapahtumiin, kuin mitä
ol-emme eläneet viimeisinä päivinä. Mutta, u:ruenkä on syy? Kausa kailpa1a uudistuksia. joka
hetki. Ei uhkauksilla, ei pelotuksilla, ei lf!,kit~Y
kälillä eikä lain ankarilla rangaistu'ksilla ra.vita
nälkäistä ka.nsaa. iSe on valmli.s kuolemaan ka.duHe ennenkuin •se kuolee nälkään. Tästä ()Jl
yllinkyllin kokemuksia muista maista ja! o1la.ksi
.io omasta. ma~stammekin.
Tää:Ilä on teidä.a taholtanoo esitetty tällä kertaa ha1lituslista, vasta.painoksi sille hallituk>sen
ehdohslistalle, minkä me olemme esittäneet. lfe
olemme es•ittänoot punaisen senaattilistan tällä
kertaa, vaikka olemme olleet täysin tietoisia siitä,
että ne vaikeudet, jotka sen edessä ova.t, olisiva.t
suunnattomat, mutta sittenkin olemme ,päättäneet
koet-taa te~1dä voitwamme pelastaabemme tämän
maan ja, kansan ja. etenkin sen työvoonluokan sitä
trhkaavasta: turmiosta. Mini myönnän, että täs.si
teidän taholtanne jätetyssä. ehdokaslistassa on
sangen paljon kunnianarvoisia nimiä, .mutta nimiä, joidenka' omistajat eivät ainakaan mei'S!Slf,.
työvienluokassa, herätä. pienintäkään luottamll$t&.
Ohjelma on samanmukainen. Täällä on kaksi :.tellaista nimeä, että minun täytyy hävetä, että Slellaisia on tähän listaan ot,ettu. Herra senaattori
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Seiälä. älk.öön loukkaantu.kio, mutta minun täytyy
sa'DOa:, että vaikka te olette sangen kunnia.-arvoisa,
Jil!iilll se teko, jonka teitte viime kesänä. julaistessanne senaattori Kallion, y. m. kanssa: Venäjän
väliaikais~:m. h~1lit?ksen lähettämän laitto.m~n. hajoitusmamfestm, .Jolla Suomen kansan la11lmen
edu.skunta hajoitettiin. 0'1IJ ollut häipeä11inen teko.
Se ·oli sel·lainen teko, että jälkimaailma tulee iloitämä:än sitä yl.ttä 'hä.Jpeällisenä kuin sitäkin tekoa,
josta Runeberg laulaa, n•imittäin Via!porin entisen
lwmenta:jan tekoa, kun hän bvalsi Viaporin ilma.n mi-ekanilskua; vihollilsille. Näin ajattelemme
l'iM Suomen köyhä!listö tästä listasta ja ku.n sellaisia ni:miä on tä.l:lä: li•stalla, niin vaikka; toiset
timb listan ehdokkaat olisivat e.nkeleitä, em.me
~isi si:itenkään tälle ]is•talile kannatustamme anilaia. Ohje]ma, tässä teidän ehdokaslistassanne on
aivan samallainen. Heti täällä. aluksi sanota.an,
että tämän senaatin tehtävänä tulisi olemaan ,esittiliä. tarpeen1siksi ha,vaittu.ia uusia lakiehdotuksia"
siis tarpeellisiksi h.avaittuj.a.
Saamme kai edellyttää, että :mitä senaatti kat·roo
tanpeel1iseksi, sellaisia se tulee esittämään ja se
iioSiaankaan ei ole paljon, kun tuntee näiden henkilö~iea entisyyttä, joita teidän taholtanne nyt
ehdotetalll>n. Minä en •lähde yksityiskohtaisemmin
tarkastelemaan tätä ~idän oh.ielmaanoo, ~osket
teLen vain muutamia kdhtia. Toollä sanotaan
mtmn muuaSJSa, että ,edellyt.yksenä kaikelle valtiollis:eNe .ia yl.tteiskunnalliselle toiminnalle nykyisinä hetkinä on, että yleistä oikenskäsiiystä
s:elvenm.etään ja järjestysvaltaa lujitetaan, niin
että säännöllinen elämä pääsee jatkumaan. Samalla on si·säisellä nnrustnstyöllä <pyrittävä luomaan elämälle sellainen pohja, että jokainen kansalainen 'käsittää ei ainoastaan velvollisuutensa,
vaaDJ my.ös -etunsa. vaativan tämän opoohjan turvaa.mista ja säilyttämi·stä". 'Siis ·ensimäisenä tehtävänä on, kuten äskettäin eronneen. s1enaatt.ori Serlachiuks-en ohjelmakin oli, luoda luja järjestys~aJta e.li toisin sanoen sellainen aseellin-en joukko,
joka kykenee 'Pitämään työväenluokan aisoissa•.
Minä saanen esittää täällä eilispäivän Suomettaresta yhden lyhyen otteen, joka minun käsittääkseni selventää tätä, mikä senaatin ohjelmana
tässä suhteessa tule.e olemaan. Artikkelissa, joka
on varustettu päällekirjoituksella ,Hetken kipein
tarv·e" - sanotaan muun muuassa:
,.Suurlakon ilkityöt ovat kai nyt avanneet jokaisen silmät näkemään, että ilmalli v&hvaa ja
puolue.et·onta järjestysvaltaa emme voi tulla t.oimeen. Roistojoukot eivät herkiä, ennenkuin niiden on pakko se tehdä. Eduskunnan kiireellisimpänä huolenpitona näyttää siis olevan 'Päättää
hallitukselle valtuutus ja veivalliosuus viipymättä
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ryhtyä. kokioomaaon riittävän va:hva, slotilaallisesti
järjestetty ja asestettu, hallitumsen käskynalainen järjestysvalta. Tätä varten on ib.aHituksen
käytettäväksi osoitettavru riittävät. va:rat."
Jos me oLisimme odottaiiieet. niinkuin me odotimme, että viime päivien tlllpaukset olisivat opettaneet teitä pikkuisen. opettaneet, ettei poliisilla
eikä sotilaallisella .iärjestysva1lalla työväkeä rn&kita, vaan -että. se tarvitsee leipää, niin olisi teidän 'Pitänyt e n s i m ä i se n ä. k i p ei 1m p ä n ä
. t a r p e e n a ,jl!tlistaa., ettii ry·hdytään toimenpi! teisiin kansalle leivän hankkimiseksi, si1Ioin o1isi
voinut teitä käsittää. M·atta te puhutte vain :8'0tilaalliSiesta järjestysvallasta kaikkein ensimäisenä. Voisin lukea vQelä toisen kohdan, joka parbaiteD kuvastaa, mikä on tarkoitus tällä järjestysvallalla. Tässä samassa kirjoituksessa sanotaan:
,.,.Lisäksi .on hnomamtettava, että om pakko peliitä
uusia epäjärjestyksiä niin :Pian kuin nälkä alkaa
llllleitib pahemmin a·hdistaa". Ahran niin. ,Ellemme silloin kykene asetta~maan voimakeino.ia ·vmvaltaisunksien tehkäi.semiseksi, syntyy niistä epäilemättä uusia, hä]leäliisiä hirmutekoja, .io:Msa. vuotaa syytöntä verta, kansamme parasta verta:, tehd!ään paljon muitakin rikoksia ja; vieläpä ehkä
hä.vitetään siemenekSii vastaiselle elämisellemme
varatut telint.arpeei" ,,Hetken polttavin kysymys,
,jonka joutuisaa ratkaima eduskunnalta odotetaan,
on siis vahva jä'r,jestysvallan luominen ha1li1mksen tueksi .ia yhteiskunnan suojelukseksi. ·Meidän
kansamme ei enää voi sietää sitä nöyryyt.tävää
tietoa, että sen täytyy elää roisto,jonkko.ien mi~eli
vallan alaisena. Tästä täytyy tulla l<l:PPU!." Näin
Uusi Suometar.
Ei, hyvät herrat, ne ,eivät ole mitään roi:sto.ioukko.ia, ne. ovat näl·käisiä työl·äisiä, jotka ovat·
täysin rauhaUisia., kun saavat väl'ttämättömät elämistarpeensa, saavat ruokaru. On väärin syyttää
niitä roistoiksi. Tässä uuden, teidän ehdottamanne
senaatin tärkein oh.ielma. T·oinen ohjelmakohta,
jossa minun nähdäkseni ei sanota juuri muuta
·kuin muutamia sanoja, kuuluu näin: ,Nykyinen
,sota on .sekä elintarpeid.en että muilla aloilla
osottanut, kuinka tärkeä jokaiselle maalle on, 'että
se itse kylrenee tuottamaan välttämättömimmät
tal"Jleensa.. Tähän suuntaan ·on maassammfl elinkeinoelämää kehitettävä .ia nyt .io, kun valmistaudutaan siirtYJmään sodanaikais€1Sta taloudesta rauhanaikaiseen elin-keinoelämään, tämä päämäärä
selväk•si silmien eteen asetettava".
Miitä tässä lupaa uusi senaatti? Että tämä päämäärä on asetettava s i l m i en et e e n, siis ehkä
parin kolmen penikulman pää·hän ja. kiikaroitava
sitten sinne. Kyllä minä olisin toivonut, että kun
, tällai·sissa oloissa; muodostetaan haHitus, se lah-
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tisi vähän varmemmalla ohjel.maHa tässäkin suh- kaikille. MeiUä köyhillä ei kai ole rasituksia
teessa, kuin että .se vain asettaa ,silmien oete;en" tarpeeksi vielä teidän ja teidän senaattinne mietällaisen päämäärän. Se ei velvoita mihinkään. · lestä, niitä pitää vielä tasata. Ei, me ·emme ainaSitä saa silmien edessä pitää vaikka tuhat vuotta. · kaan tule ottamaan hyvällä näitä rasituksia kanSamaten täällä sanotaan ohjelmakohdassa: ,Ni~ taaksemme-. Sitten täällä sanotaan, että ,<SOsialipi\. on työslenneltävä maanviljelyksen ja sen sivu- vakuutuksen kehittäminen vaatii hallituks.en erielinkeinojen sekä yleensä maataloustuotannon ko- koista huolerupitoa. Köyhäinhoitolainsäädäntö on
hottamis·eksi ja itsenäisen viljelyksen lisäämiseksi jo kauvan kaivannut uudistam~sta". Aivan. Se on
siinä toivossa, että eduskunta näihin tarkoituk- totta, mutta ei hallitus lupaa tässäkään mitään.
siin myöntää varoja. Sekä näiden päämäärien to- .Se voi sanoa perästäJpäin, ettemme me ole mitään
teuttamiseksi, että myös kipeiden sosialisten luvanneet, me olemme vain sanoneet, ·että niinhän
epäkohtien korjaamise-ks1i ·on mitä kiireimmiten se on. Mutta hallitus, joka lähtee tällaisella ohryh.dyttävä toimiin valtion mailla .ia yksityisten jelmalla liikkeelle, ei ansaitse köyhälistön kannatiloilla olevien torppien its1enäistyttämiseksi sa- tusta. On tuhmaa, että te pyydätte meidän työtämoinkuin maan hankkimiseksi tilattomaUe väes- tekevien luokkien kannatusta tällaiselle' hallituktölle". Siis tarkoituksena on tässäkin tämän uu- selle. Maodostakaa hallituksenne, jos tahdotte.
den senaatin ryhtyä toteuttamaan .s•itä iänikuista Me ·emme ainakaan tule sille kannatusta antaporvarien hommaa tehdä torppareista velkaisän- maan.
Jos tarkastamme- meidäru hallituksemme ohjeltiä, ostaa maanviljeli.iöiltä heidän putipuhtaaksi
riistetyt velkaiset tilansa, joilla ei ·ole enää mi- maa, sen hallituksen, jonka ehdokkaat olette niin
tään merkitystä nykyisille maanviljelijöllle. hävyttömästi haukkuneet täällä lauvantaina ja täMutta kun torP'parit saataisiin ottamaan nämä nä päivänä, niin se on tosin lyhyt, mutta se on
velkaiset tilat itselleen, siitä olis:i s·euraus, että selvä. Se on sellainen ohjelma, joka toteutettuna
muodostuu uusi s)luri työntekijäluakka, joka olisi tulee hyödyttämään työtätekeviä luokki.a. Meikaikissa oloissa. riippuvainen työna.nta.iista, joista · ·dän ehdokaslistallamme ei ole kyllä mitään .kornämä tilanomistajat, maanviljelijät saisivat hal- keita. persoonia, ei mitään huomiota herättäviä
paa työvoimaa itselleen. Siis tämäkään olh.i'el,ma- nimiä, mutta kaikissa ta.pauksissa. ne ovat ni::niä
kohta ei tosiaankaan houkuttele meitä työläisiä. sellaisia, joitten omistajat nauttivat meidän luotSamat·en täällä sanotaan, että maan kaUrpan elvyt- tamu·stamme, ja entisinä hyvinä päivinä, hyvät
tämistä -on silmällä p i d että v ä. Aivan, herrat, miltei ·kaikki nämä henkilöt, jotka meidän
mitä lupauksia tai mitä positiivisia ehdotuksia senaattorili,staHamme ovat, ovat teidän mieleställltästä voi löytää. En ainakaan minä. Jos te, hy- ne olleet täysin kykeneviä. Minä viittaan ed.
vät herrat, kykenette tästä löytämään mitään sel- Tokoihin, Mäkeliniin, Sirolaan,· Gyllingiin, Jokilaista, joka työläisiä ravitsisi tai toisi parannusta S'een, Saliniin y. m. Entisenä aikana, silloin kun
asemassamme, sitten olisi ihme. Sitten täällä huo- luokkataistelun aallot eivät kuohuneet niin kormautetaan, että erikoisesti on tulliolojen .iär.iestä- keina kuin tällä kertaa, silloin ne olivat kykeminen maamme kansantalouden ·etu.ien mukaisesti neviä henkilöitä teidänkin mielestänne. Eikö niin?
laajakantoinen tehtävä .ia yksityiskohtaista jär- Tällä kertaa ne -eivät kykene mihinkään. No,
jestelyä vaativa. No, niinhän mekin olemme väit- meille se on samantekevää, kelpaavatko he teille,
täneet. Kyllä tämä tiedetään, .että se on suuritöi- vai ei. Minun·kin :mielestäni on tosin sillä lailla,
nen, mutta senaatin olisi 'Pitänyt sanoa, että se että he ovat liian hyviä miehiä panna hallituklähtee joitakin korjauksia tällä alalla tekemään, seen, 'Pitämään pystyssä tätä yhteiskuntajär,ieseikä tod~ta se, mikä on ,jokaiselle koulupajaliekin telmää. Mutta kun olosuhteet ovat käyneet seltuttu asia. Samaten täällä on ohjelmakohta, että laisiksi, että meidän on täytynyt koettaa tehdä
työttömyyden torjumiseksi on viipymättä toi- jotain tämän yhteiskunnan säilyttämiseksi toismeenpantava sekä kulkulaitoksia että erittäinkin taiseksi tässä kunnossa. niin olemme tällaisenkin
maanviljelystä edistäviä ynnä muita yleisiä töitä. uhrin antaneet. Te tunnette meidän senaattoriehKulkulaitoksia on kehitettävä ja varsinkin on dokkaamme, ed. Tokoin, hänet, joka jo yhden
maant.eiden rakennus ja kunnossapito saatettava kerran muodosti s·enaatin .ia joka senaatti, siitä
ajanmukaisemmalle kannalle .ia siitä johtuvat ra- huolimatta, että ed. W alpas äsken sanoi, että se
situkset suurempiakin valtionvaroja kysyvie~ toi- oli porvarillinen s-enaatti, sittenkin oli kaikkein
menpiteiden ja järjestelyjen kautta ta s a t ta v a paras senaatti, mitä Suomenmaassa koskaan on
k a i k k i e n k a n s a l a i s t e n k e s ·k e n. Siis ollut, ei niinkään paljon senvuoksi, että siellä oli
s·enaatin ohjelmassa peittel·emättömästi sanotaan, muutamia porvareita, vaan senvuoksi, että siellä
että maanteiden teko ja kyytirasitukset ta.sataan oli sosiaHste.ia, .iotka tekivät parhaansa ja jota por-
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varienkin täytyy kiittää ni1stä aJliSi,oi:sta, mitä se kuin teilläkin on, jru siihen meillä on täysi oikeus.
Senvuoksi se on m€~dän senaattimme yhtenä ohjeloi.emassaoloa.ikanaan sai aikaan.
Jos tarkastamme sitä oh.ielmaa, mikä meidän : man kohtana. 1Samoin kaipaa mitä pikaisinta
senaatillamme on, ja jota se tulisi toteuttamaan, uudistusta. torpparikysymyksen järjestäminen.
niin huomaa, että se on ohjelma, joka kestää ar- Mutta minun .ei tarvitse lähteä tässä uudelleen
vostelun. Tässä •ensimäisessä kohdassa heti sano- yksityiskohtaisemmin tämän järjestelmän tartaan, että ,elintarvekysymys on ·otettava vakavan peellisuutta. · esittämään. · Mainitsen va.in yhden
harkinnan ja järjestelyn alaiseksi siinä :muodossa viime päivien ta:pauksen, .ioka on yhtenä esimerkkuin mitä ammattijärjestöjen valtuus·kunta esitti kinä siitä, mihin ollaan menossa. Tämän päivän
senaatille joku aika takaperin". Te kai myöntä- Helsingin Sanomissa kerrotaan muiden muassa,
nette, että se on kysymys, joka pitäisi mitä pikim- että Laukassa ovat ne kymmenkunta vuotta tamin ratkaista. Samaten kysymys Suomen its-enäi- kaperin häädetyt t·orpparit ryhtyneet vaatimaan
syydestä. Meillä on joka ainoalla siksi paljon ko- torppiaan takaisin. Asia on h€rättänyt paikkakemusta vieraan vallan sorr-osta, että joka aino~tn kunnalla suurta huomiota, vieläpä niin, että edusSuomen kansalaisen, niin porvarin kuin sosialis- kunnan ·puhemiehelle on saapunut seuraavansisälr
tinkin, ensimäisenä velvollisuutena pitäi,si olla töinen sähkösanoma: ,Helsinki, Eduskunnan Pu:.
koettaa turvata Suomen itsenäisyys eikä lähteä, he.mies. Laukan alue-ella alkanut torpparikapina.
niinkuin te olette lähteneet, heikantamaan sitä Aikaisemmin häädetyt vuokramiehet vaativat
koettamalla mustata sitä lakia, minkä eduskunta torppaansa takaisin. Häätävät rikkuritorpparit.
Suomen itsenäisyyden turvaksi laati. Te ette olisi Lähes parikymmentä jo ·häädetty. Elukat ja. ihpelänneet Suomen its'8näisyyttä :muun tähden, miset taivasalla. Ottakaa asia eduskunnassa
kuin senvuoksi, että pelkäsitte vallan siirtyvän esille. Ellei eduskunta 1heti toimita Laukan alusSuomen kansalle .ia että eduskunta kun saisi val- talaisille oikeutta .ia julista torppareita rii·ppulan käsiinsä, tulee vahvistamaan lait, jotka. täällä mattomaksi, on p.elättävissä vakavia selkkauksia
on laadittu, eikä teille ole mahdolHsta vieraan ympäri maata. Hämeenkyrössä eivät torpparit
vallan suojassa keiruotella niitä lakeja kumoon. enää maksa veroa isännille. tSuom€n MaanMe ol€mme työskennelleet alun toistakymmentä vuokraajainliitto. Evä. Harvala". Tällainen :sähvuotta täällä eduskunnassa ja verraten pi€niä ovat kösanoma. on saapunut eduskunnalle. Tämä on
ne saavutukset, mitä on saavutettu. Ja etupäässä vain yksi todistus siitä mihin ollaan kulkemassa,
S€nvuoksi on köyhälistölle mitä tärkeintä saada jos sellaista edesvastuutonta ja sokeaa politiikkaa
tunnustetuksi tuo heinäkuun 18-päivän laki; siitä yhä eteenpäin ha:vjoitetaan, mitä meidän porvarisS€ ei tule luopumaan, ,siitä saatte olla vaku:utetut. tomme on harjoittanut. Minä v·oin sivuuttaa muut
Ohj-elman kolmannessa kohdassa puhutaan kohdat. Minä vain koskettelen lyhyesti tuota,
työttömyyden torjumis-esta. Minun ei tarvinne joka näyttää porvaristolle olevan pahin loukkauslähteä selostelemaan, kuinka välttä.mätöntä on se, kivi, amnestiaa, anteeksiautamusta niistä rikoksisettä työttömyys koetetaan poistaa, mikäli se pois- ta, joita viime vallankumousviikkoina on tapahtutettavissa on kapitalistisessa yhteiskunnassa. Sen nut ja jotka ovat johtuneet järjestöpäätösten täyohjelman taakse on jok'ainoa työläinen valmis täntöönpanosta. Minä käsitän varsin hyvin, ettei
liittymään. Sitten meidän ohjelma;:ssamme vaadi- teille amnestia ole mistään merkityksestä, huolitaan vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutusta jär- matta siitä, vaikka teidän tahollanne olisi amjestämään ja meidän ehdotta:mamme senaatti on nestia yhtä tarpeellinen kuin köyhälistöllekin.
ryhtyvä, jos se valtaan pääsee, tarmokkaasti toi- Kyllä minä voin vakuuttaa, että useita murhia
meen tässä suhteessa. Me, jokainen köyhälistön teikäläisten toimesta on tapahtunut. Useita puluokan j.äsen, tiedämme, kuinka tärkeätä olisi nakaartilaisia on kaatunut viime ajan taisteluissa,
saada vanhuudenvakuutus. Niin kauvan kun mutta te olette vakuutettuja siitä, että teidän
olemme nuoret ja voimakkaat, me tulemme juuri puolellanne olevat luokka-oikeudet ne tul.evat pitätoimeen senvuoksi, että meidän työvoimamme kel- mään huolen siitä, etteivät ne, jotka ·ovat syypäät
paa teille, työnantajille. Mutta sen jälkeen, kun niihin rikoksiin, tule rangaistuksi tai jos niitä
voimamme vähenevät, ei ole enää muuta mahdolli- rangaistaankin, niiden rangaistukset ovat mahdolsuutta kuin ottaa pussi selkään ja. keppi käteen lisimman lievät. Siitä johtuu se, että te ette sano
.ia lähteä mieroa taivaltamaan tai parempiosaisten missään tapauksessa hyväksyvänne amnestiaa.
muurille loikoruaan tai meidän varoillamme ra- No niin, .iatkakaa siihen suuntaan, hyvät herrat,
kennetuis-sa vaivaiskartanoissa. vanhuudenpäi- mutta älkää syyttäkö silloin meitä, jos j·oskus. jäviämme viettämään. Me pyrimme samanlaiseen lestä;päin tulette huomaamaan, mihin tällainen
huolettomaan va.nhuudenpä.ivien tulevaisuuteen politiikka on johtanut. Kyllä asia on sillä tavalla,
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hyvät. ,herra:t, -ettei ty,övä-enluokka enää iham- 1 vin tuska.. !Siellä sykkii kä.rsiviPl sydän ja. i!!d:ellä
ooiue ~Sa.arijärven Paavoa, kuten ed. Kallio 'hno- tajutaaliJ yötä ja päivää se vi1hlova 'hätähuuto,
:mauiti äsk-en, kuinka; 8aarijärven Paavo huo- jCl'ka tulvii, lnkematto:rruista työ1&isp-erheistä.
~ail4 että ,vaikka kokee eipä hylkää. Herra". Me Siellä on .lo oSIOrtettu ne lääkkoot, jotkn auttavat:
voimme paljon ennemmin- rhannoida Ilkkaa, j:Oka leipää .ia ·oikeutta. Oikeutta saada tasaim.-en osamsanoi: ,Ei oikeutta ma!llSs~t saa, ken itse sit' ei me niukoista varalstoista. Kenen sydän voi sutoa,
hanki". 1Siinä on paljon enemmän ihailtruvaa kuin että siinä ·on: pyydetty liikaa". Ed. Wirkkuoon,
pyydän kysyä, onko p.yydetty liikaa, knu työSaarijärven Paavossa.
väestö
tP'YYtää leipää ja oikeu11ta, olkoon, että; se
~Kun ed. Virkkmne& väitti, että viimeaikaiset
tapaukset ovat kotoisin Siltasaa?elta, että S'ieltä pyytäjä o:a Siltasaarelta tati muusta~ m:a.a.ilma.n
on suunniteltu ne mnrhateot, lakot ja. muut, mitä kl<ll'lkasta, se on yhde~ekevä:ä. Ja hälili jatkaa:
,.,Eihän täs,sä ma:tois-essa maailmassa kaiken järOfl. tapahtunut, niin se ~oli ~pelkkää pötyä, ja sallittanee minun lukea mitä teidän oma miehenPle .ien nimessä voida enää pyytää ~ vähempää
tästäkin tapauksestru sanoo. Ei teidän ehkä sovi kuilu leipä:ä ja oiken1lta. Onko maailmasta häepäillä sitä,. minua te ehkä epäilisitte. Häu, Ir- vinnyt kaikki oikendenitmto, ovatk-o kaikki tunmari Rantamala, saPloo puhuessaan m. m. teidän teet tyyten SliDill:muneet ja, kilvettyneei, ku:a näiviimeaikaisista väitteistänoo: ,,Eihän voi kie-ltää denkin vaatimnste:m: jällreen: porvarillisten isien
sitäkään, että porvarilliset pääHiköt ovat ahke- kivinen kynä yhtenään .kirjoittaa, että sosillllistiien
ras-ti etsineet nykyisen yhteiskunna1lisen taudin maJulot1Jom1in vaatimuksiin ei voida suostua~''. Ja
syitä, hyvinkin alrkeraJsti. Mutta i'hme kyllä, he hän sa:ooo,. että «poistaka:a sorron. syyt, niin huomispäivä:Jtä kamat ovat vel'j~et kes·kenlään. niin
UV!lii tutkirouks(lssaan tulleet valla:n, ihm-eellisiin
kansa' on t;yytyväitnen. Siinä on o•hje, e-rehtymätal<oks~:in: Nykyisen taudin syyt eivät ~o1e heidän
mielestään elämässä itsessään vaan - iSiltasaa- 1 töD ohje. Alkää si}s lähtekö rSiltaiS'ata:relia ha.kerella". Näin sanoo teidän oma miehen-ene. ,Onko i ma<:IDlll tm.1Udin sw:i:tä, va1m1 ]l11l'hdistalraa omi-en tukO>Skaan ~Illlhimillin~m järki jaksanut ~päästä huo- pie<nne nurkat. Elkää (!)ikeuden. ja van!hnrskauden
m·attavampiin tuloksiin? Muualla maailmassa teka:ja, .iättäkö .iumalieniii!e fuuol-eksi, vaan toteutlöydetään taudin syyt elämästä itsestään, .e] läh- takaa ne itse. Elkää jättikö tekemi&ienne ja jätdetä esåroerkiksi Indi:a.ssa ra;ivoavaa. ruttoa para.n- tämisieime s~u:ra;nksi:a siltaJsaarelaisten vas:tattatamaal'll Kiinassa, villan tehdään indialainen: eli- viksi. vaan vasta:tkaa. niistä i:tse mielitellJ kai:kella
mistö terveeksi, että tauti la!kkaisi, mutta SlliOma- suoruudella, miehekkyyilellä ja rohkeudella.
lain.en pmvariliinen valtiomiesjä!:rki kääntää EUette· täUä: hetkellä Iritin tee, 'eivät 'kaikkift1 mekaikki! katseensa- ·Siltasaarelle. Miten mukavaa rien vedet riitäi pesemä!än ]!l'l'l.Ultaa.ksi käs:iiänne''.
sille,. joka ei ole tottunut itseään a.jatuksiil8J vai- Näin suoraan .ia korutiiemasti kirjoittaa y:ksi teivaamaan. Kun oman kovuuden ja nälistymisen dän oman luokkanne etevä kil!jai:lija. Ja minä toi;j-ohdosta sairaa;ksi käynyt la::psi, epätoivoon s>RR- von, että oitaisitie tästä oprpiaksenn:e.
Minä -en tahdo jatkaa selli: enempää. Minä ehdotettu kansa, 'kiemurtelee tuskissansa, kun se huutaa e:Pätoivosta, niin kutsutaan sitä viihdyttä- tan, että etl. Mäen ehdotta.ma senaattorilista hymä;än laps-entyttö 8iltasrna.relta .ia sysätään omasta vä·ksyttäisiin tällaisen:aall. Ja samalla elulota.n
k&vwud-esta .iohtunut sairaan tuskBJ .ia epätoivon- toisena e:Q«lotuksena., että tällle' senaatille< ~hyväk
teot lapsentytön syyksi. Huonompaa konknrssi- syttäisiin ohjelmaksi re ohjelmru, joka tässäi
hakemmsta ei liene vielä kukaan maailmassa jät- Mäen y .. m. edustaj1ain sisäänjättämässä ohjelmat~nyt .ia on maan ~onni, jos porva.rillisen isän: hen- , ehdotuksessa on. Jos me nämä 'hyväksymme, silkmoffill kyvyttöm:v:vsverintö ei ole· siirtynyt. isältä 1Clin ja yksin silloin me voimme saa:da rauhan säipojalle. Ja kuitenkin minä uskon, sanoo• kirjoit- lymään meidän maassamme · ia voimme välttyä
ta;ja edelleen, että apua tulee .Siltasaarelta, jopa niiltä mahd-ollisilta, katkeriltakin< senrauksilta,
ainoastaan sieltä. Turhaa on kuitenkaan luulla, mitkä meitä muussa ta11auksessa ehkä odottavat.
eitä sieltä sarudaan milläiän keinoin lapsentyttöjä, M~nä toiV'on, -että, te porvarillis.et, mietitte näitä
jotka pitkillä~ keht(!)lalilnilla ja houkutteluilla ko- asioita vakavasti, ja jos te niitä vakavasti miekevat saada sairaan rauhoitetuksi. Ei! Ei kos- titte, niin silloin te tulette yhtymään milliUl!ll ehkaan! Siltasaarella ei oie ketään yksityistä. Siellä dotukseeni.
on koko työläis.ioukko itse. Siellä tunnetaan saiEd. W a l k a ~m a: En tahdo kuulijoita väraus ·omassa eLimistössä, tunnetaan se syvälti kaikella tuskalla ja avuntoivolla. .Siellä liikehtivät s·yUä~ kal!Wan, rontta kuiten"kin muutama sana.
j'ook~ot elävät epätoivon partaalla, edessä kuolema
Kun pidän ala-arvoisena sitä! tapaa, ettäi edus.i:a nälkä:. .Siellä tu:nnetaan koko tämä 'kansan s.y- kunnassa sa.ateta:an antaa tarw.Mumista vääris-
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teltyjä; lausuntoja, katson velvolhsuudekseni oi.fualaisia ja kukaan hdstä ei tiedä suojeluskaarti·Airola on maininnut siitä Kotkan puna:kaartilaisten teJkemästä ry;östöretk·estä Lahteen, .i·olla
matkalla cpunakaartilaisia muka olis:i suojelnskaarti,lai.Jsten truholta ammuttu Mankalan asemalla.
Matkustin sieltä tänä aamuna ja tapasin mankalaisia ja kukaan heistä ei tiHdä suojeluskaarttilaisia ensinkään li~kus'kelleenkaan niillä 1Jie,noilla. Se vaunu, jossa punakaartilaisia matkusti, on nyttemmin Kou'Vnlassa tarkast•ettu
pätevien henkilöitt@ taholta, henkilöitten, joita
tapasin. Tähän tarkastustilaisuuteen oli myöskin kutsuttu punakaa.rtilaisiakin saapumaan.
Tarkastuksessa on todettu, että kuulat vaunun
seinissä ovat ammutut vaunun sisältä-päin. Sitä
todistavat ulkoseinässä olevat sälöt ja seinään
jääneet kuulat. Pailkkakuntalaiset muuten selittävät asian siUä tavalla, että puna.kaart'i nautti
kotimatkalla niitä juomia, mitä s•e Lahdesta
ryösti, .ia näitten viinaksien vaikutuksesta sitten he rupes•ivat toistensakin pafhaa verta koett•elemaan, elhkä !harjoituksen vuoksi. ,
Täällä on vasemmiston taholta usein lausuttu,
että suojakaartit ovat perustetut työväkeä vastaan. Tämä lauselma ja nämä väitteet ovat kuitenkin aivan epäjahdonmUJkaisia jo si,.itäkin .syystä. että tietysti jokainen porvari, olkoon sitten
- vasemmiston sanoja käyttääkseni - kuinka
pimeä tahansa, tietää, että tässä maassa myös
työväkeä tarvitaan. Tässä maassa tarvitaan
rehellisiä työntekijöitä, aivan niinkuin tässä
maassa tarvitaan yhteisyyden tunnetta omaavia
porvareita. Molemmat ovat tämän maan ja tämän kansan sang.en tärkeitä tekijöitä. Ei siis
ensinkään tule ajatella niin, •eikä se ole ensinkään todenmukaista, että täällä rupeaisivat porvat~it surmaamaan työläisiä. Mikäli minä tunnen porvareita, ne ·ovat san_gen !hyväntahtoista
väkeä (Naurua). .Se käsitys on yleistä ja, .senhän.ovat myösk_in monet työläiset saaneet erityises1n kokea. Mitenkä nämä porvarit sitten ryhtyisivät työläisiä surmaamaan. 'Se on vain juttua, jota saattavat ainoastaan ne .puhua jotka tahtovat toimia kiihoituksen aikaansaam'isek:si. Ei
näitä .suo.ieluskp.arteja ole rauhallisia kansalwisia
va.staan perustettu, vaan murhamiehiä ja ryöväreitä vastaan .ia myös muutakin tat~koitusta varten, jota minä en katso ole·van syytä •lausua. Ei~ät myö~kään p~ryari_t teille, sosialistien johta.Ja.t, tuskm tahtoisi mitään pahaa. En minä sitä !lSko. Katso~a:a vain, te sosialistijohtajat,
ettei se paha te11tä kohtaa ihan toisaalta päin
ios te yhä sitä ,kenkkuilemista" - kuten tei~
dän arnat sananne kuuluvat - käytätte.

Minä vähäsen poikkean elintarvekysymykseen. On väitetty, että punakaa.rtilahset ovat
löytä.neet suuria elintarvevarastoja, mutta kummi,nkin on todettu esimerkiksi Kymen'laaksossa,
että näissä elintarvevarastoissa, mitä he ovat
löytäneet toimittaruis-saan kotitatkastubiissa, on
ollut omavaraistalousvarastoja, joista näiden
omist_ajat ovat, ~uten tiedämme, luvanpeet eli'nta:r:p.e'l'ta yiD(]Järistöväestölle, llllyös tY'äväestöl'lekin.
Mitä 'V'ielä elintarvekysymykseen tulee n~in
mainits•en.tässä ja myönnän, että tällä kys;myksellä kyllä saattoi vallankumous-lakkoasiassa
olla san~en syväkin IPSykolooginen merkitys.
Kymintehtailla, josta mi.nä olen, on lak,ko mennyt, ila:huttavaa :kyllä, sangen rauhalEsesti seudulla, jossa ennen la.kot ovat olleet usein .s~ng:en
rajuja, ja minä olen a;jatellut, että siihen ollee
tällä kertaa sellainen ;psykoliOoginen syy, 'että
Kymi-yhtiö on työläisiUeen jakanut elint!l:rpeita
rajalhinnoista, joka on ollut maihodolEsta sellaiselle voimakkaalle y.htrölle. Muualla kai ei tällaista mahdollisuutta ole ollut ja siitä syystä
kiihoittajilla. on ollut äärettömän kiitollinen työala saavuttaakseen niitä tarkoitusperiä mi:hi·n
kiihoittaia't ovat pyrkineet.
'
M!inä iih:mettelen muuten tämän iHan puheista ·
erikois·esti virkatoverini, rouvru Pä:rssisen puhetta tästä toiselta lavalta. Jos minä en olisi nähn;vt. että se on rouva Pärssinen, jos minä oliSJin
amoastaan hänen lausuntonsa luk·enut enkä sitä
itse kttul~ut, en uskoisi, että tuolta puhuja.paik~~ta näm puhui i:hanteellinen .runovFja Hilja
Lnnamaa. Kun ·hänen tuotantoaan katselee rui-nakin aikaisemmalta ajalta, ja vertailee sitä' hänen pwheeseensa tuossa äsken, ni'in kyllä täytyy
san~a, .että se myrkky, mitä on :kylvetty, on
myos mu~tannut rouva Pä.J)ssisenkin sydämen
sangen Pllllleäksi. Sellaisen !käsityksen minä
ainakin .sain hänen esiintym,isestään.
Mitä enemmän m:Unä olen tänä iltana kunHut
vase~miston lausuntoja, muutamia harvoja lausunto,]a "lukuunottamatta, niin on minulle aina
yhä selvemmäksi tullut se, että näitten kauhutapaustenkaan johdosta ei vasemmisto ole mitään
o~pinut 'eikä mitään unohtanut, ja siifä syystä
mmusta myöskin t.untuu yhä mahdottomammalta
se ,punwinen senaatti".
Minä olisin toivonut ja katsonut .s:en onnekkaa:mmaksi, ·että oEsi saatu kokoomussenaatti
m~1tta kun .siihen ei mahdoUisuuksia ole nii·~
~mä _luotan siihen toiseen listaan ja tulen ~yös
km sitä äänelläni kannattamaan.
:S~naattori 18 et ä-1 ä: l\Iyöhäisen ajan vuoksi
mma luovun puheenvuorostani. Minä katson siihen olevani sitä <enemmän oi'keutettu, kun viimei33
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sen edellioon puhuja teki minua kohtaan persoonallisen hyökkäyksen, joka vapauttaa minut
puheenvuoroa käyttämästä.
Se puhetulva, jota tänä iltana on harjoitettu,
on todella katsottava syrrnilliseks·i, jos meillä on
aikomus kenankaan saada hallitus aikaan. Kun
as·ema on sellainen, että valtion kassa ei ole ainoastaan tyhjä, vaan siinä on tällä hetkellä lähes
V2 miljoonan vajaus, ja kun •elintarvell:siat ovat
niin kiireellisiä, että meillä on kolme päivää ollut
odottamassa eräs kiireellin-en sähkösanoma Amerikasta, joka koskee elintarpeitten ostoa, niin
silloin ei ole aika enää p·itää puheita, vaan silloin on aika toimia. Minä toivoisin senvuoksi,
että tämä keskustelu vo·isi loppua ja eduskunta
päästä johonkin päätökseen, jotta voitaisiin todella puheista myöskin päästä toimiin ja näyttää, että suomalainen on my·öskin toimen eikä
vain puheen mies.
Ed. Kai :r a m o: Eräs vasemmiston puhuja
on moittinut herra puJhemi:estä siitä, ·että hän ei
kutsunut eduskuntaa kokoon .sillo·i·n, kun verisen
lakon kuohunta oli korlkeimmillaan. Koska tämä tapaus on laadultaan ainoa toistaiseksi, lienee syytä. eduskunnan pöytäkirjaan merkitä, mikä
oli lähin aihe siihen, että edUJSkunnan täysi-istunto
ma11raskuun 17 päivänä peruutettiin.
Minä olin valtiovarainvaliokunnan vanhimpana jäsenenä kehoittanut valiokunnan jäs·eniä kokoontumaan säätytalolle kello 11 päivällä. Kun
minä lyönnilleen kello 11 saavuin .sinne, oli minua. vastassa joukko 'as•estettu.ia miehiä ba..io·
netit pystyssä, jotka ilmoittivat, että säätytaloon ei päästetä muita kuin työväkeä. Minä
ilmoitin, että olen kansanedustaja ja että minulla on tärkeä toimitus .suoritettava valtiopäivätöitten vuoksi. Tähän vastattiin, ·että se ei
mitään merkitse ja eräs näistä asestetuista miehistä suvaitsi vielä neuvoa minua lahtemään
eduskuntataloon, missä muka on riittävästi tilaa. Kysyttiin: ,.Ketkä nämä herrat ovat?" ja
toinen vastas·i: ,Me olemme Helsingin työväenjärjestön määräämiä". Mutta eräs toinen oikaisi
tämän ja sanoi: ,Me olemme Suomen ammattijärjestön lähettämiä". Kun !kysyttiin, kumpiko
näistä on lähettäjä, vastatti·in: ,Kysykää korkeampia orkaaneja". Kysyttiin: ,Missä nämä
ovat?" Vastattiin: ,Emme sitä tiedä". Minä kysyin vi·elä, onko näillä herrailla mitään valtakirjaa menetellä niinkuin he nyt tek•evät. Vastattiin, että sitä ei ta.rvita. Edelleen kysyin, milloinka säätytalo taas luovutetaan eduskunnan
käytettäväksi ja vastattiin siihen töykeästi:
,Luultavasti ei koskaan". "Tämän jälkeen minä
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yhdessä muuta1mien muitten valtiopäivämiesten
kanssa, jotka olivat saapuneet, poistuin ja ilmoitin herra puhemiehelle siitä törkeästä loukkauksesta, joka oli t·ehty eduskuntaa vastaan, samoin
myöskin maan herra prokuraattoriHe, joka sattumalta oli täällä eduskunnan talossa saapuvilla.
Ed. Si>rola on täällä ilmoittanut olevansa sitä
mieltä, että eduskunnan o>lisi p•itänyt näissäkin
oloissa jatkaa työtänsä aivrun niinkuin kaikki
olisi ollut juuri niinkuin olla piti. Ei liene
liikaa, jos ed. .Sirola olisi maininnut edes yhden ainoan parlamentin eli eduskunnan, joka
suostuisi välinpitämättömänä jatkamaa:llJ työtänsä silloinkin, kun piikkimiehet häiritsevät
sen toimintaa ja kun kukaan ei suojele sitä katuyleisön väkivaltaa ja mielivaltaa vastaan. Ellei
hän siihen pysty, niin ei •hänen mielipiteensä ole
muuta ikuin hänen omia mielitekojansa, eikä ku:kaan voi kohtuudella vaatia, että Suomen eduskunnan lJUh•emies noudattaa yksityisten edustajain mielitekoja.
Ed. Hu 1 t i n: En olisi tahtonut sanaUakaan
kosketella viime viikkojen kauheita tapahtumia,
jott.ei niiden synnyttämä katkeruus pääsisi vastaisiin keslkusteluihimme ja päätöksrimme vaikuttamaan. Mutta katson yhden syyn :pakottavan niihin tääHä kajoamaan. Niiden henkilöiden
joukossa, jotka OIVat joutuneet väkivallan ja JJ.irmutekojen uhreiksi, on lukuisia ulkovaltojen alamaisia. Kaikissa maissa, joissa edes jon'kunmoinen oikeusjärjestys vallitsee, katsotaan vieraiden maiden kansalaisten loukkaamattomuuden
suojeleminen valtion ehdottomaksi velvollisuudeksi. Milloin sellainen loukkaus on tapahtunut, on se valtion puolesta ·rangaistava ja jos
mahdollista hyvitettävä. On'han tapahtunut, että
maissa, joissa tällaista oikeusturvaa ja 1hyvitystä ei ole /kyetty antamaan, ulkovallat ovat lou,kattujen alamaistensa 'PUolesta ryhtyneet itse
rankaisutoimen1l'iteisiin koko maata kohtaan.
Semmoisiin toimiin eräät Euroopan vallat esimerkiksi ryhtyivät Kiinassa n. s. boksarikapinan
aikana. On nöyryyttävää tunnustaa, että Suomi
hirmulakon kautta on saatettu samallaiseen ase.maan kuin Kiina. Itsestään selvää on, että mikä hallitus tahansa tässä maas~a tulleekin asetetuksi, sen tehtävä on tässä asiassa täyttää
kaikki, mitä kansainvälinen oikeus voi Suomen
valtioHa vaatia. Siihen mennessä on kuitenkin
välttämätöntä, että Suomen eduskunnassa lausutaan syvä valittelu, että semmoisia törkeitä
oik•eudenloukkauksia on voinut tässä maassa
ulkomaalaisia ko:htaan ta"Pahtua. Minä olin
odottanut, .että edes tämä valoittelu olisi lausuttu

Hallituskysymys.

vasemmalta, mutta kun se ei O'le tapahtunut,
olen tahtonut esittää sen tässä.
Ed. K u j a 1 a: Täällä eduskunnassa olemme
saaneet kuulla sekä pohjattomaan alennustilaan
joutumisesta että porvarillisesta sanoma'lehdi_stöstä olemme saaneet lukea tavattoman suuria
murlhia ja ryövi1r1historioita, jotka orvat porvarillisen luokkavihan my.rkyllisellä hiivalla tavattom-an suuriks1i nostatettuja. Minä yhdyn
niihin, jotka ovat tuominneet seHa!isia anarkistisia tekoja, .ioid!en tekijät voidaan le:imata työväenasian ja vallankumouksen vihollisiksi. Ja
se on jo tarpeeksi raskas tuomio. Kun näitä tekoja arvostellaan, tahtoisin minä asettaa taustaksi ne veriset keinot, joilla vallanpitäjät kaikkina aikoina aina Rooman orjataisteluista. llläihin päiviin saakka ovat tukahuttaneet sorrettujen köyhälistöjoukkojen joukkoliikk'!litä. Ne
ovat siksi pöy.ristyttäviä keinoja, että niiden valossa, siltä taustalta arvostellessa viime päivien
tapauksia, kutistuvat ne vallan paljaalle silmälle näkymättömiksi tomuhiuklkas·iksi. Täällä on useampaan kertaan toistettu tuo syytös
meidän muka yhteistyöstämme :venäläisten kanssa. Sanottakoon siitä suoraan, että me olemme
kansainvälisen sosialidemokratian kanssa yhteistoiminnassa kansainvälisen köyhälistön ko·hottamiseksi, sen lopulliseksi vapauttamiselksi.
Niinhän meitä vastassa on myös internatsionalinen työnantajain luokka, käyttäen. !kaikkia keinoja kansainvälisesti sekä meitä että kaikkien
maiden köyhälistöä vastaan. Mutta teidän yhteistyönne, herrat porvarit, venäläisen taantumuksen kanssa on siksi tunnettua ja selvää, ettei
siitä tarvitse monta esimerkkiä luetella. Koko
tämän maan omista!Vain luokkain valta-asema ja
luokkavalta on ;pysynytkin pystyssä vieraan
vallan pistimien avulla. Vuoteen 1809 saakka
sitä piti pystyssä ruotsalainen pistinvalta, jota
käytetti!in muun muassa, mainitakseni yhden
esimerkin .räiikeimmistä, Elimäellä tämän maan
raivaajia, sen :pitäjän talonpoikia, ajettaessa pois
tiloiltaan, jotta eräs liiviläinen rosvopa.rooni
pääsisi tilalle, käytettiin ruotsalaisia pistimiä.
Vuodesta 1809 on tämän maan anastajaluokan
valta riippunut venäläisen byrokrat·ian pist'imien
turvissa aina Ke:renskin hallituksen viimeisiin
päiviin saakka. Mustimpina aikoina, sellaisina
kuin Bobrikowin aikana, käytiin vielä Suomen
herrain taholta kiittämässä ja tyytyväisyyttä ilm!. ·emassa Suomen kansan nimessä Nikolai Ve, riselle silloisesta politiikasta. Ne he11rat - ikolme herraa - ovat tunnettuja, jotka siellä kävivät. Heillä ei ollut Suomen kansan valtuutta,
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lhe käyttivät omaa valtuuttaan. Tämä .ei ole
lakannut näih·in päiviin saakka ja sodan aikana
on. S'e mennyt niin pitkälle, että yksin maalaisnimismiesten kabineteista on löyd'!ltty tutkimuksia toimeenpantaessa suuria pinkkoja venäiläisen
santarmiston yhteyttä ja läheistä vuorovaikutusta todistavia asiapapereita. Näimä todistukset ovat siksi murhaavia, ettei kannattaisi enää
ottaa suulleen puhetta meidän ~hteisty.östämme
venäläisten kanssa.
Täällä ed. Virkkunen sanoi lämpimin sydämin kannattavansa ja äänestävänsä Svinili.ufvudin senaattorilistaa. Minä onnittelen sekä ed.
Virkkusta että sitä puoluetta siitä, sillä muistuu
mieleeni taas tuo Bobrikowin aika, jolloin herrojen kesken oli kotiriitoja. Ja näissä kotiriidoissa se puolue, johon herra Svinhufvud ynnä
eräät muut porvarillisen senaattorilistan ehdokkaat kuuluivat, 'hyväksyi murhankin keinoksi
tarkoitusten saavuttamiseksi, ja herra ed. Virklkusen puolue silloin sitä vastaan polemisoi.
·Mistä nyt tämä ~hmeellinen mielenmuutos?
Herra Svinhufvudillahan on hyvin• läheinen yhteys niidenkin asioiden kanssa eräissä suhteissa.
Tämä täytyy vain ymmärtää niin, että kun nyt
on yht·einen vi'hollinen, työväenluokka, mikä
nous•ee oikeuksia vaatimaan, niin Pilatus ja Herodes ovat tulleet ystäviksi.
Täällä ed. Alkio lausui, että luokkataistelu on
turmiollisempi Suomen tulevaisuuteen nähden
kuin vieras valta. Se tunnustus on vakwvampi
kuin moni on saattanut ajatellakaan. Se lähti
sydämen pohjasta, se kuvasti koko porvarillisen
maailman syvimmän ajatuksen. Ennen tässä
maassa 'haHitkoon vieras valta ja, viitaten ed.
Alkion lausunnon loppuosaan, hävitköön vaikka
tä~ä kansa kansakuntien joukosta mieluummin,
kmn :että tässä maassa saadaan aikaan sellainen
kansanvaltainen .iärj'!lstys, että tämän maan köy'hätkin kansalaiset tuntevat olevansa turvattuja
ja. tuntevat nauttivansa s·en suomia yhteisiä
etuja.
:Mitä sitten 'lo'Puksi tulee itse tähän senaattorilistaan, minkä herrat ovat täällä •esittäneet niin
sen ohjelmasta täällä ed. Aronen jo teki s·~lvää.
Minä· tässä vain esitän taustan tämän ohjelman
torppa.riasiaa koskervalle kohdalle, luk.emalla
erään teidän puolueenne huomattavan miehen
Heikki Ri!avuoren edistysmielisten klubissa pitämästä •esitelmästä erään kohdan, missä hän tuomitsee teidän politiikkanne sekä torppariasiassa
että myös knnnallislakiasiassa. Siis kuulkaa
tämä oman koiranne pnrema. Se kuuluu näin:
:,Me tie~ämme kaikki torppa.rikysymyksen
va1heet, 'kumka kauvan sitä on viivytelty ratkai-
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sematta, kuinka itsepintaisesti .siinä on pidetty
kiinni vallitsevista oloista, jotka kuitenkin maassamme ovat rä ..keämmät kuin missään muussa
maassa. Vain mitätön prosentti maalaiskuntien perheistä omistaa omaa maata. VaHavin osa
on torppareita tai tilattomia. Myönnytyks1in on
oltu valmiita vain silloin, kllil1 urkonaiset olosuhteet ovat suoranais.esti pakottaneet myönnytyksiin, !kuten edellisen suurlakon jälkeen. 1914
vuoden valtiopäivillä, jolloin :Pmvarit olivat
enemmistönä, ei .saatu aikaan edes viideksi vuodeks·i •eteenpäin kohdistuvaa väliaikaista 'lakia..
Tämä saatiin aikaan vasta seuraavilla valtiopäivillä, jolloin sosialistit olivat enemmistönä, ja
kuitenkin täytyy kaikkien tunnustaa, että tämä
laki oli aivan välttämätön."
Tässä annetaan teidän vihaamanna Maunerin
eduskunnan yhdestä saavutuksesta tunnustus.
Kunnallislaista hän sanoo näin:
,Kunnallisla~i hyväksyttiin aikanaan eduskunnassa; mutta. aivan yleisesti lienee porvarillisissa piir.eissä toivottu, ettei se tulisi vahvistetuksi. Ja nämä toivomukset kai vaikuttivatkin
sen, •ettei sitä vahvistettukaan. Tämä johti si1hen, että eduskunta viime valtioiJäivillä - vallankumouksen jälkeen, jolloin porvareihin nähden oli .ionkunlainen pakkotila olemassa, - joutui hyväksymään vielä entistä paljon radikaalisemman kunnaUislain. Sen jälkeen valtiopäivät
hajoitettiin ja heti ryhdyttiin puuhaamaan ra.ioittavia muutoksia sekä täJhän kunnallislakiin
e-ttä samoilla valtiopäivillä säädettyyn lakiin 8
tunnin työpäivjistä."
Mitä tästä sanovat a.rvoisat oikeistolais•et? Hän
ei ole edes mikään luopio, mutta tä:män jälkeen
hän luopioksi kai joutuu teidän sakissanne. Kun
tä'ltä taustalta katselee s•elkä porvarillisen senaatin torp,parioh.ielmaa että muitakin sen ohjelman
ko'htia, ni·in täytyy tulla tulokseen, että kiveä
tässäkin leivän asemasta meille taas tarjotaan.
Ed. Ahmavaara sanoi, ettei hän voi äänestää
punaista senaattorilistaa muun muassa senkin
vuoksi, että siinä on •ed. Sirola, niin kenties ed.
~hmavaara sitä äänestäisi silloin, jos siinä ed.
Sirolan sijassa oEsi joku sellainen jau1hokeinottel~ia, joka sanomalehtien ke;:tomusten mukaan
samaan aikaan k·einotteli Iin kunnassa jaulhoilla,
.kun ed Ahmavaarakin sielläpäin oli, ja tuntee
hän kai lähemmin tämän asian. En tiedä lähemmin, ehkä ed. Ahmavaara antaa siihen selityksen.
Minä ehdotan lopuksi tämän porvarien taholta
.eihdotetl;ln niin sanotun Svinhufvudin senaattoriehdokaslistan hylättäväksi.
Ed. A. Manner: Tämän ~allituskysymyk
.sen yhteY'dessä lausui ed. Rikkonen täällä taan-

noin, että maalaisväestö Jhänen kotipaikkrukunnallaan olisi eroitta.nut elintarvelautakunnan
muka .senvuoksi, että se luovutti maanviljelijöille
sen !hallussa olevia viljavaroja. Tämän johdosta
pyydän huomauttaa, että tuon eLntarvelautakunnan tilit olivat :Pidetyt sillä tavalla, että varastossa tilien mukaan oli paljon enemmän viljaa kuin todellisuudessa ja että sitä Ruokolahden
'kunnalta näitten tilien perusteella velottiin tuontikunnalle •enemmän, kuin mitä todellisuudessa
oli. Si·käli kun minulle oru kerrottu, sy:n;tyi
tästä siellä sellainen sekameilska, että siitä ai.heutui elintarvelautakunnan ero.
Ed. P a a v o l a i n en: !Sen joihdosta, että täällä on sosialidemokraattisten edustaja~n puolelta
useissa puheissa koet•ettu todistella, ettei 'heidän
ryhmänsä johtomiehinä tai ·he~dän puolueensa
.e-turivin miehillä . ole ollut mitään tekemistä
maassa viime päivinä tapaMuneitten lhirmutöitten kanssa, oli a.ikomukseni esittää muutamia
viimeaikaisia tapaihtumia Vii[lurin seuduilla ja
Karjalan kannaksella. Kun kumminkin on aika
kulunut näin myöhäiseksi, että kcilita on puoliyön aika ja täällä on puhuttu noin 12 tuntia,
joten arvoisat edustajat eivät jaksane kuunnella
pitempiä puheita, niin rajoitun ainoastaan muutamaan kysymykseen. Tämän teen sitä suu•remmalla syyllä, kun Viipurin läänissä mellastaneet
huligaanijoukot ovat nyt alkaneet kadehtia niitä
larukere.ita, joita 'heidän toverinsa ovat .saavuttaneet muualla maassa, ja. ovat vielä seru jälkeen,
kun la.kko juLstettiin päättyneeksi, ryhtyneet
eri kunnissa raivoamaan.
~Sanomalehtiä seuraamalla olemme saaneet tapahtumista Viipurissa lakon ensi viikolla sen
käsityksen, että s:ellä tapahtui samanlaisia tapauksia kuin täällä Helsingissä, aseitten riisumista, kansalaisten vangitsemis:a, kotietsintöjä
j, n. e. Mutta vasta seuraava sunnuntai muuttui
kauhunpäiväksi. 1Syynä tähäru ovat ainakin
osaksi sosialidemokraattiset jdhtomiehet. He nimittäin toimittivat 300-miehisen huligaanijoukon Kotkasta Viipuriin ja sieltä Karjalaan terrorisoimaan ja murhatöitä tekemään. Kuinka
muuten on käsitettävissä se, että tätä ryövärijoukkoa, joka oli raadellut ja hävittänyt Viipurin kaupunkia kuin pahimmat vandaalit, oli
saattamassa, pa.itsi punakaartia, sikäläiset sosialistien .ioMomiehet sotaväen soittokunta mukanaan. Mitä muuta tämä ystävällinen suhde
kotkalaisen anastajajoukon ja sosialistioen viipurilaisten johtomiesten välillä todistaa, kuin että
sosialistien johto oli väkivaltaisuuks :en takana.
Eikö tätä samaa todista myös se, että näitten
kotkalaisten väkivallantekijäin päällikkönä oli
eräs sikäläisen ty.öväenliikk·een johtohenkilöistä,
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erään sosialistisen lehden toimittaja ja 'henkilö,
josta sosialidemok;raatit vallanku~ouksen alkaessa halusivat tehdä erään suurimpien kaupunkiemme p.oliisilll!estarin, siis ylimmän järjestylksenvalvo.ian.
Tuo kotkalainen soitolla julhlittu mellastajajoukkue ei kokonaan kääntynyt takaisin Kotkaan, vaan jatkoi osa matkaansa ryöstöretk·elle
Karjalaan antamaan siellä viera>:lunäytäntöjä
väkivaltaisuuiksissa ja teurastuksissa Hiitolan,
Käkisalmen, Pyhäjärven, Parikkalan, Sakkolan
ja Raudun kunnissa. Kuinka paljon murhia ja
l"Yiöstöjä noissa pitäjissä on tehty, niistä ovat sanomalehdet kertoneet, joten ne voi sivuuttaa. En
olisi koko täs-tä ryöväysmatkas•takaoo maininnut,
jollei täih.än kai1kkeen olisi suul"ena syynä sosialidemokratian johtomiehet sielläpä;n. He kutsuivat. kuten sanottu, tuon huliga.anijoukon ensin
Viipuriin ja lähettivät si•eltä torv~en raikuessa
askareissaan levossa ja rauhassa työskentelevän
kannaksen maamiestä raastamaan ja ryöstämään.
Sosialidemokraattisen lehden toim~tuksessa annettiin mä.äräyksiä., miten oli meneteltävä vangittujen kanssa j. n. e. Sosialidemokraattien
johtomielhet ovat !koko ajan oUeet ,.remmissä" ja
ovat 'Vieläkin.
Näille verikaarteiUe ei tyydytty 1hankkimaan
apua enää Suomessa majailevalta venäläiseltä sotaväeltä, vaan koetettiin saada avuksi sotaväkeä
rajau tois•elta puolelta, Pietarista. Uskooko kukaan, ettei tällaiseen ;hommaan tarvita johtavampaa järkeä kuin raakaa eläimellistä voimaa! Ja
ei~öhän jokainen, ajatteleva i'hminen aavista,
mistä tämä johtavampi järki on kotoisin. Nyt
täytyy jokaisen 'Pelätä ei ainoastaan omaisuuttaan vaan henkeään, kun tuhansille .hu1igaaneille
kaupungeissa ja maalla on jaettu aseita ja ampurnatarpeita. Esimerkiksi Parikkalassa on
Simpeleen huligaanijoukko varustettu sotilaskivääreillä. Kun tällä paikkakunnalla ei ole
lainkaan sotilaita, on selvää, miltä taholta nämä
aseet on ili.ankittu. Sosialidemokraattise•lta taholta ei ole, kuten täällä jo on huomautettu, tähän asti kuulunut ainoatakaan paheksumislausuntoa eikä varoitta:vaa sanaa. Tällä taJholla ei
olla tietääkseenkään veritöistä tai on ainakin
koetettu niitä selitellä. Ei edes niin sanotulla
punais-ella senaattorilistalla olevilla ehdokkailla ole ollut mitään vastaansanottavaa, vaan mie•luummin päinvastoin. Asian näinollen .ei siis
isänmaan ja kansan .parasta huolehtiva edustaja
voi kannattaa sosialidemokraattisen r~män senaattoriehdokaslistaa. :Sitä ei voida edoes samana
pärvänä verrata tähä:n toiseen ehdokaslistaan,
jota tulen nyt äänelläni kannattamaan. Teen
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sen toivossa, että uusi senaatti saa ensi töikseen
järjestyksen maassa palautetuksi ja ;muutenkin onnistuu toteuttamaan ohjelmansa 1Suomen
kansa.n onneksi ja menestyks-eksi.
Ed. Ta k k ula: En tahdo pit•emmälti jatk&a
tätä keskustelua. Minun mielestäni on jo asia
tuHut täysin selvitetyksi. Samalla kun kannatan proikuraaott.ori Svinhufvudin listaa, on minun
eduskunna:n tietoon saatava seuraava sähkösanoma:
Kuultuamme Svinhufvudin Senaatin, så.tä kannatamme.
Oulun Itsenäisyysklubi.
Ed. Paasi vuori: Ed. Palmgren täällä
mainitsi, mikäli tulkin pulheesta sain, tietoa, että,
hän ei ann.a mitään arvoa. minun .puheelleni, mikäli se koskee oikeiston syyl-lisyyttä suurlakon
syntymis·een. Minä en lausunut mitään muuta
:kuin mitä itse tiesin ja uskoin todeksi, siinä ei
ollut ~htään .enempää eikä vähem'Pää. Sitä syytästä, minkä minä teitä vastaan tein, en tehnyt
umpimähkään. Minä urkin lakon johtajia, minä
kysyin, olisiko suurlakko syntynyt, jos maa,laisliiton ehdotus olisi hyväksytty siinä äänestyksessä, jonka mainitsin, ja minulle ilmoitettiin,
että ·luultavasti ei. Jos ed. Palmgren ja hänen
tov•erinsa eivät tahdo uskoa minun vakuutustani,
että näin on asian laita, niin sille en mitään
mahda. Te:dän onkin vaikea uskoa, sillä jos te
uskoisitt•e, niin teidän omatuntonne rupeaisi teitä soimaamaan. Sen vuoksi teidän täytyy kieltää kaikki pätevyys siltä, mitä minä sanoin.
Ed. R i k kone n: Kun täällä ed. Manner suvaitsi lä'hteä oikomaan minun äskeistä lausuntoani, että Ruokolahden elintarvelautakunnaHa
oli kirjanpito sekaisin ja että siellä ei ollut viljavarastoja niin paljon kuin piti olla, johtui se
juuri taioHisille tapahtuneesta viljan jaosta.
Muut•en tulkoon vielä mainituksi, että nämä kirja,n,pitäjät eivät ole ty.ömieihiä, vaan ovat juuri
po.rvareihin lukeutuvia.
Eikä valtuuston pöytäkirjasta käy selville,
minkätähden juuri työläiset on: eroitettu. Sitten täällä ed. Paavolainen äskeisessä •lausunnossaan reposteli tai oikeastaan syytti sosialid·emokraatteja Karjalassa tapahtune:sta mellakoista,
jätti mainitsematta kuka todellisesti siellä päin
alkoi aseellisen esiintymisen. Eikö se juuri ollut
porvari•en lahtarikaarti, joka siellä esiintyi, sillä
si·ellä ei työläisillä ollut ainoatakaan asetta, ei
Antreassa eikä Parikkalassa, ei liioin Hi:tolassa
eikä Käkis.almessa, ei myöskään . Pyhäjärvellä,
.ioihin ty;öläiset olivat 'PYYtäneet Vii'Purista apua
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itsensä tarkistaa se kirjelmä, joka koskee hrulli·tuksen, asettamista, samoin kuin nekin, jotka
koskevat kunnallislakeja .ia 8 tunnin työaikaa
koskevan lain vahvistamista ja jul!kaisemista.

ja josta nämä viipurilaiset olivat paluumatkalla,
ei ollut siellä tehty mitään ryöstöjä, kun lahtarikaartilaiset alkoivat ampua sitä junaa, missä ne
kulkivat. En tahdo pitemmälti niitä retkeilyjä
siel.Iä selitellä. Ed. Paavolaisen olisi ollut syytä kysyä joltakulta lähemmältä, miten lahtarikaarti on siellä ollut .iärjestettynä, jos nimittäin
ed. Paavolainen ei minua usko, kysyä ~esimerkik
si nimismies Heitoialta tai eräältä kansakoulunopettajalta, jolta on my;ös löydetty käsipommeja
'ja kiväärejä isompi määrä. Nämä eivät kuulu työväenlikkeeseen eilkä järjestöihin. Muut·en yhdyn
kannattamaan täällä ennen ed. Aros~en tekemää
ehdotusta, että ed. Mäen tek-emä hallituslista hyväksyttäisiin erikseen ja ohjelma erikseen. Kannatan ed. Kujalan tekemää ehdotusta, että prokuraattori Svinhufvudin lista hylättäisi,in.

Hallituksen asettamista koskevan kirjelmän
tarkistus.

Sihteeri lukee:
Suomen Eduskunnan kirjelmä koskeva
maan ~hallituks-en asettamista.
Täysi-istunnossa kuluvan marraskuun 15 päivänä päätettyänsä toistaiseksi itse !käyttää sitä
valtaa, joka voimassa olleid,en säännösten mukaan on kuulunut k~eisarille ja .suuriruhtinaalle,
on Eduskunta tänään tekemällänsä päätöksellä
määrännyt, että maan hallitukseen asetetaan ne
lhe~nkilöt, jotka mainitaan mukana seuraavassa
luettelossa.

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u ih e mies: Käsiteltävänä olevan hallituskysymyksen ratkaisemiseksi on olemassa kaksi
ehdotusta: toinen ed. Mäen y, m. ehdotus ja toinen ed. Antilan y. m. ehdotus. Muita ehdotuksia
ei ole tehty, paitsi ed. Aros-en, joka on juuri se,
minkä 'herra Mäki on tehnyt.

puhemies.
va,rapuhemies.

varapuhemjes.

Helsingissä, 27 p:nä marraskuuta 1917.

Selonteko myönnetään oikeaksi.

H a 11 i t u k s e n j ä s e n et:
Äänestys ja päätös :

Ken hyväksyy ed. Mäen y. m. ehdotuks·en,
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Antilan
y. m. ehdotus hyväksytty.
Puheenvuoron saatuaan lausuu
Ed. Setä 1 ä: Minä pyytäii.sin saada ilmoittaa, että ne henkil.öt, jotka ovat prokuraattori
Svinhufvudin lis,talla, -eivät aio ottaa, osaa tähän
äänestykseen.
Äänestyksessä annetaan 80 jaa- Ja 100
ääntä.

el-

Puh e m i e s: Eduskunta on siis päättänyt
hyväksyä ed. Antilan y. m. eihdotuben.

Puheenjohtaja Prokuraattori P. E Svin1hufvurd.
Oik,eustoimituskunnan pää1likkö Lakit. tohtori
Onni Talas.
Sisäasiainrtoimituskunnan, päällikikö Oikeuspormestari Arthur Castren.
Apulaispäällikkö 'Lakit. tohtori Alexander
FJ:ey.
Valtiovaraintoimituskunnan päällikkö Pankinjohtaja J·uhani Arajärvi.
Kirkollis- ja opetustoimituskunnan päällikkö
Prof.essori E. N. Setälä.
Maataloustoimituskunnan päällikkö Maanvi:ljelijä Kyösti Kallio.
Apulaispäällikkö A.!!,'ronoomi E. Y. Pehkonen.
Kulkulaitosten ja yle,isten Mid!e'n toimituskunnan päällikkö Yli-intendentti, Professori Jalmar
Castren.
Kauppa.- ja Teollisuustoimitltskunnan pääillik' kö Lakit. tohtori Heikki Renvall.
.Sosialitoimituskunnan päällikkö Filosofian li'
sensiaatti 0. W. Louhivuori.

1

P ll he m i 'e s: Koska tarkastusvaliokuntaa ·
ei vielä ole asetettu, lienee syytä eduskunnan .

Finlands Lantdags shivelse angående
tillsättande av regering rför landet.

Hallituskysymys.
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Sedan Lantdag-en vid ])'leimm ·den 15 innevarande nov•ember beslutit tillsvidare själv utöva
den makt, som jämlikt .gällande stadg-anden tillkommit kejs!llren och storfursten, har Lantdagen
genom i dag- fattat beslut förordnat, att i landets
regering insättas de personer, vilka upptagas i
med!följ ande förteckning-.
talman.
vicetalman.

viceta!lman.

Sedan Lantda,g-en v:Ud p'lenum -den 15 innevaTande november beslutit tillsvidare själv utöva
d.en makt, som jämli'kt gällande stadganden tillkommit kejsaren och storfursten, har Lantdagen
denna dag- stadfäst och ti11 offentli<g-görande förordnat -de vid senaste lantdag antagna förslagen
tiU kommunalla·g- för landskommunerna, komc
muna.llag1 för .städerna, la,g- om folkomröstning
samt kommunal vallag, av vilka de trenne förstnämnda skola träda i kraft den 1 januari 1918,
meru den kommuna·la vallagen omedelbart.

Helsin-rofors, den 27 novoember 1917.

På Finlands Lantdags vägnar:

Kirjelmät ja luettelo hyväksytään.

talman.
viceta'lman.

Kunnallislakien vahvistamista koskevan kirjelmän
tarkistus.

Si:hteeri lukee:
.Suomen Eduskunnan kirjelmä, joka
kos'kee maalruiskuntain kunnallislain, kaupunkien kunnallislain, kansanäänestystä
tarkoittavan lai<n sekä kunna<llisen vaalilai-n vahvistamista.
Tä:y:si-istunnossa kuluvan marraskuun 15 päivänä päätettyänsä toistaiseksi itse käyttää sitä
valtaa, joka voimassa olleiden säännösten mukaan on kuulunut keisårille ja suuriruhtinaalle,
on Eduskunta tänään vahvistanut .ia julkaistavaksi mälrännyt viime valtiopäivillä hyväksytyt
ehdotukset maalaiskuntain kunnallislaibi, kaupunkien kunn.allislaiksi, laiksi kansanäänestyksestä sekä kuunailiseksi vaalilaiksi, jo-ista kolme
ensiksimainittua ovat voimaanastuvat 1 päivänä
tammikuuta 1918, mutta kunn~llinen vaalilaki
he tili.
Suomen Eduskunnan. puolesta:

Helsing'!fors, Jen 16 november 1917.
Puheenvuoron saatuaan lausuvat
Ed. A i r o 1 a: Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että nämä hyväksytään, minä totean vain,
että s·e liike, josta on .sanottu, että se ei ole y<htään mitään porvaristoon vai'kuttanut, näyttää
sentään ainakin tässä asiassa jotakin vaikuttaneen
.ia minä toivon, että h€rra puh€mies, joka on vii- ·
vyttänyt minun puhemie1hen kautta €duskunnalle
esitettä:väksi jättämääni kahta kirjelmää, nyt,
kun puhemies lyö nuijansa pöytään, sen jälkeen
vetää esille ne kaksi kirje.lmää ja esittää ne
myöskin eduskunnalle, sillä nyt ei ole olemassa
sitä ·syytä, josta ed. Alkio sanoi, ettei ole olemassa senaattia. Nyt teillä on senaatti, .ryhtykää
nyt sitten to:Umeen heti!
Ed. A 1 iki o: EdeHi~en johdosta pyydän
huomauttaa, että ilman suurlakkoa olisivat nämä
lait jo olleet muutama päivä sitten voimaanjulistettuina.
Kir.ielmät hyväksytää;n.
Kahdeksan tunnin työaikaa koskevan kirjelmän
tarkistus.

puhemies.
va;rapuhemies.

vicetalman.

vara.puhemies.

Helsingissä, 16 -päivänä marraskuuta 1917.
Finlands Lantdags skrivelse angående
stadfästande av kommunallag för landskommunerna, kommunallag för städerna,
la,g- om folkom'"östnin.~ samt kommunal
vallag..

Sihteeri lukee:
Suomen Eduskunnan kirjelmä, joka
koskee kahdeksan tunnin työaikaa twrkoittavan lain vahvistamista.
Täys<i-:i!stunnossa- kuluvan marraslkuun 15 ;päivänä ])äätettyänsä toistaiseksi .itse käyttää sitä
valtaa, joka voimassa o.lleiden säännöst•en mukaan on kuulunut keisarille .ia suuriruhtinaalle,
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on Eduskunta tänään tekemällään päätöksellä
va,hv<is.tanut .ia julkaistavaksi määrännyt vnme
valtiopäivilllä hyväksytyn ehdotuksen laiksi
kahdeksan tunnin työajasta.

dag godkända förslaget till la:g om åtta timmars
arbetstid.

·Suomen Eduskunnan puolesta:

talman.
vicetalman.

viceta>lman.

puhemies.
vrurapuhemies.

· På Finlands Lantdags vägnar:

varapuhemies.

Helsinrgissä, 16 päivänä marraskuuta 1917.
Finlands· Laut-dags skrivelse angående
stad.fästande av lag om åtta timmars a<rbetstid·.
Seda•n Lan!tdagen vid plenum den 15 innoeva.rande november beslut~t tillsvida:re själv utöva
den makt, .som .iämlikt gällande sta.d,ganden tiUkommit ke.isa:ren och storfursten, har Lantda.gen
genom denna dag ,fattat beslut stadfäst och tili
of'fentligg~öra.nd-e förordJnat det vid senaste lant-

Helsingfors, den 16 november 1917.
Kirjelmät hyväksytään.

Pu1h•emies: Seuraava täysi-istunto p•ildetään ensi keskiviikkona kello 2 päivällä.

Täysi-istunto päättyy kello 2,30 yöllä.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Iivar Ahava .
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