Tiistaina 29 p. huhtikuuta.

162

nössii n :o 1 ja suuren valiokunnan mietinnössä
n:o 1, esitellään kolmanteen käsitte1 y y n.
Puhemies: Toisessa käsittelyssä hyväksytty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hyljätä.
Lakiehdotus hyväksytään sellaisena kuin se on
toisessa käsittelyssä hyväksytty.
Puhemies: Eduskunta on sns päättänyt
hyvaksyä lakiehdotuksen.
Asian kolmas käsittely julistetaan pää,ttyneeksi
ja asia on loppuun käsitelty.

Ulkopuolella päiväjärjestyksen
annetaan vastaus
ed. Kotosen välikysymykseen, joka koskee aseellisten joukkojen kokoamista maan itärajalle.
1

Puh e mies: Ulkopuolella päiväjärjestyksen
tulee nyt annettavaksi vastaus ed. Kotosen y. m.
välikysymyk'seen, joka koslme tapahtumia maan
itärajalla. Sittenkuin välikysymykseen on annettu vastaus, ja sen johdosta ehkä aiheutunut
keskustelu julistettu -päättyneeksi, esitän eduskunnan hyväksyttäväksi sen -päiväjärjestykseen
siirtymisen sananmuodon, joka löytyy Valtiopäiväjärjestyksen 32 § :ssä. Silloin on vielä tilaisuus niillä, jotka eivät hyväksy yksinkertaista
siirtymistä päiväjärjestykseen, tehdä ehdotuksensa.
Keskustelu :

Pääministeri C a s t r e n: Ed. Anton Kotosen
y. m. asianomaisen hallituksen jäsenen vasta ttavaksi esittämän välikysymyksen johdosta, joka
koskee vapaajoukon menoa Suomesta VenäjänKa.r.ialaan, saan ilmottaa seuraavaa:
Ainakin parissa kohdassa voitaneen katsoa hallituksen pääasiallisesti olevan samaa mielipidettä
siinä asiassa, jota välikysymyksessä kosketellaan,
kuin välikysymyksen arvoisat tekijät.
Toinen on se, että Suomen suhtautumista Aunuksen asiaan eivät saa määrätä yksinomaan eikä
edes pääasiallisesti tunnesyyt. Tosin aivan luonnollisesti se seikka että itäisen rajamme takana
oleva väestö on samaa heimoa kuin Suomen kansa,
että se puhuu samaa kieltä ja että se aikojen kuluessa on ollut läheisessä kosketuksessa rajan tällä
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puolella olevan väestön kanssa, vaikuttaa arvosteluumme tapahtumista siellä. Olisi luonnotonta ja ·
osattaisi sisäisen sivistyksen puutetta Suomen
kansassa, jos se, juuri itse pelastuttuaan ka.uhistuttavasta punaisten sorrosta, kylmästi ja välinpitämättömästi arvostelisi sortoa rajan itäJpuolella. .Siellä asuvat sorronalaiset ovat oikeutetut
odottamaan ainakin meidän siveellistä kannatustamme pyrkiessään vapaiksi punaisten ikeestä,
s~tä suuremmalla syyllä, kuu he ovat heimolaiSiamme.
:M:utta nämä tunnevaikutelmat eivät sittenkään
saa olla ratkaisevia. Politiikassa, jos missään, on
toimittava järjen eikä tunteiden vaatimusten mukaan. Kun:kin kansan velvollisuus on ensi sijassa
koettaa turvata omaa nykyisyyttään ja tulevaisuuttaan. Aunuksen asiaa arvostelta,essa on sentähden ollut ja on yhä huolellisesti punnittava,
millainen menettely paraiten takaa Suomelle turvallisen tulevaisuuden.
Toinen kohta, jossa myöskin luulisin hallituksen olevan samaa mieltä kuin arvoisat välikysymyksen tekijät, on se, että Suomen politiikkaa
Aunuksen kysymyksessä eivät saa johtaa mitkään
valloitus•pyyteet. Tämänmukaisesti on myöskin
edellinen hallitus, niinkuin vastauksesta Aunuksen asiaa koslmvaan välikysymykseen pari viikkoa sitten käy ilmi, asettunut torjuvalle kannalle kaikkiin pyrkimyksiin ja toimenpiteisiin
nä1hden, jotka tarkattaisivat valloitusretlmä.
Silloin kun v~staus edelliseen välikysymykseen
annettiin, ei missään muussakaan tarkoituksessa
ollut mennyt suomalaisia sotilaita, vakinaista
sotaväkeä enempää kuin vapaaehtoisiakaan, rajan
yli, Repolassa ·ennestään olevaa joukkoa
lukuunottamatta - , eikä hallitus ollut mitään
Aunuksen retkikuntaa varten antanut ainoatttkaan kivääriä. Tämä lausuttakoon vielä kerran.
:M:utta edellämainitut näkökohdat, s. o. ettei
tätä vaikeata poliittista kysymystä ole ratkaistava tunnesyiden perusteella ja että vielä vähemmin mitkään imperialistiset näkökohdat saavat
sen ratkaisua määilätä, eivät riitä sen kannan
määräämiseksi, mille Suomen hallituksen tulee
tässä asiassa asettua valvoakseen •paraiten Suomen etua; Varsirikin viime viikkojen tai>ahtumat Aunuksessa ovat asettaneet ma,amme tärkeiden ja vaikeasti ratkaistavien kysymysten eteen.
Aunuksessa on bolshevismin valtaan •päästyä
vallinnut jotenkin samanlainen tilanne kuin EteläSuomessa viime vuoden kevättalvella. Sieltä saapuneet viestit ovat kertoneet kauhistuttavasta sorrosta, täydellisestä epävarmuudesta heng-en ja .
omaisuuden puolesta, kansan kaikkien oikeuksien
raa'asta l)olkemisesta. Elintarpeet, vieläpä sie-
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menviljakin, on asukkailta ryöstetty ja siten heidät asetettu nälkäkuoleman €teen. Ollen samanlaisen pakkovallan alaisina kuin me punaisen hirmuvallan aikana, ovat aunuks,elaiset kerta toisensa jälkeen pyytäneet Suomelta apua, mutta
hallitus ei ole katsonut voivansa sitä heille järjestää. Täytyy suoraan sanoa, että ihmetyttäisi,
jos tämä suomalaisten kieltäytyminen auttamasta,
joka tietenkin on johtunut varovaisuussyistä olisi
herättänyt aunukselaisissa samanlaisia tunteita
kuin ne, jotka täällä pääsivät valtaan meidän
viime keväänä samanlaista ko·kiessamme.
Kun tila kuitenkin päivä päivältä kävi yhä sietämättömämmäksi, Aunuksen kansa vihdoin,
äärimmäisen terrorin pakoittamana, nousi bolshevismia vastaan, mutta tuli lyödyksi, ja joukottain
heitä pakeni Suomen puolelle. Näitä vainottuja
tarjoutuivai suomalaiset vapaaehtoiset auttamaan. Eikä hallitus ole katsonut tällaisissa
oloissa syytä olevan estää sitä, että pienempi
määrä suomalaisia vapaaehtoisia tänne tulleiden
pakolaisten seurassa lähtee auttamaan aunukselaisia heidän kamppailussaan kaiken sen puolesta,
mikä ihmiselle on kalleinta: hengen, kodin, kunnian, omaisuuden pelastamiseksi. Muistamme
hyvin, millä kiitollisuudella itse otimme vastaan
ne va;pa:a,ehtoiset, jotka lärrtisistä naapurimaistamme tulivat meidän avuksemme taistellessamme
henkemme edestä. Ja kun hallitus on katsonut
oikeaksi ja Suomen edun mukaiseksi, että vapaaehtoiset suomalaiset saavat mennä aunukselaisia
auttamaan, ei hallitus ole myöskään pitänyt
oikeana kieltää heiltä eikä niiltä pakolaisilta, joiden mukaan he ovat lähteneet, niitä varusteita,
jotka ovat välttämättömät, jotta he voisivat
ihmisystävällisen tehtäväns'ä menestyksellisesti
suorittaa. Erinomaisen tärkeänä on hallitus pitänyt viipymättä ryhtyä avustamaan nälkiirrtyneitä
aunukselaisia elintarpeilla. Sitä vastoin on välikysymyksen johdosta ilmoitettava, ettei yhdellekään Suomen v8Jkinaisen armeijan upseerille eikä
sotamiehelle ole myönnetty palveluslomaa siinä
mielessä tai tiedossa, että hän liittyy Aunukseen
menevään vapaajoukkoon, eikä sotilasjohto, toimeenpannussa tutkimuksessa välikysymyben
johdosta, ole voinut todeta yhtäkään tämmöistä
ta:pausta. Eivät myöskään 'hallituksen alotteesta
poliisiviranomaiset ole määränneet hevosten
pakko-ottoa rajan seudulla puheenalaisen retkikunnan kuljetukseen. Mutta on hallituksen tiedossa, että kevätpuolella, varsinkin ·ennen kelirikkoa, maaherran määräyksestä Itä-Karjalan
kunnista on määrätty hevosia kuormakyydityksellä kulettamaan leipä- ja sifmenviljaa Suojärven
ja Salmin nälkäseuduille. - Olemalla estämättä
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suomalaisia vapaa,ehtoisia lähtemästä taistelemaan heimolaisiemme pelastamiileksi siitä bolshevikien hirmuvallasta, joka uhkaa ,hävittää koko
maailman kulttuurin, on hallitus arvellut parhaiten valvovansa Suomen etua.
Uskallan toivoa, ettei lopultakaan tässä eduskunnassa ole ketään, joka vastustaa toimenpiteitä
kansanvallan voitollesaattamiseksi bolshevismin
kaikkea sivistystä hävittävästä harvain- ja hirmuvallasta.
Statsminister C a s t r e n: I anledning av lantdagsmannen Anton Kotonens m. fl. till ve<lerbörande regeringsmedlems besvarande framställda interpellation angående en frikårs inryckning i Ryska Karelen från Finland får jag:
medd,ela följande:
Atminstone i ett par fall torde regeringen
kunna anses i huvudsak hysa samma åsikt uti
den i interpellationen berörda frågan som interpellationens ärade framställare.
Det ena fallet är det, att Finlands förhållande
till Olonets-frågan icke får uteslutande eller ens
huvudsakligen bestämmas av känsloskäl. Viss·erligen inverkar helt naturligt den omständigheten,
att den på a.ndra sidan oni vår ·östra .gräns hosatta
befolkningen tiUhör samma stam som finska folket, att den talar samma språk och att den under
tidernas lopp stått i nära beröring med bef.olkningen på denna sida om gränsen, på vårt bedömande av tilldragelserna därstädes. Det vore onaturligt och skulle hos Finlands folk förråda brist
på inre kultur, om detsamma, som just självt befriats från de rödas up.prörande förtryck, skulle
med köld och likgiltighet åse förtrycket på östra
sidan om gränsen. Den där bosatta förtryckta befolkningen vore berättigad att vänta sig åtminstone vårt moraliska understöd i dess strävan efter
befr~else från det röda oket, så mycket mer som
den tillhör vår stam.
Men dessa känsloskäl få 'dock icke vara de avgörande. I politiken bör man, om någonsin, låta
förståndet och icke känslan råda. V arje f.olks
plikt är a tt i främsta rummet söka trygga sin
egen nutid och framtid. Vid bedömandet av Olonets-frågan har d,et därför varit och är förfarandeav vikt att sorgfälligt överväga, vilket förfaringssätt bäst garanterar Finland en trygg framtid.
Det andra fallet, vari jag även skulle tro regeringen vara av samma åsi:kt som inter:pellationens
värderade framställa11e, är det att Finlands politik i Olonets-frågan icke får ledas av någ.ra som
helst erövringssyften. I enlighet härmed har
även den för,egående reweringen, såsom ur svaret
på interpellationen rörande Olonets-frågan för ett
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par veckor sedan fra:mgick, intagit en avvisande
ståndpunkt gentemot alla ett erövringståg åsyftande strävand.en och åtgärder.
Då svaret på den förra interpellationen avgavs,
hade e.i heller i någ,on annan avsikt finska krigare, ordinarie manskap li:ka litet som frivilliga,
överskridit gränsen - den i Repola redan tidigare förefintliga gruppen undantagen - , och
hade regeringen för någon expedition till Olonets
icke utgivit ett ·enda gevär. Detta må ämm ,en
gång framhållas.
Menovan anförda synpunkter, d. v. s. att denna
svåra politiska fråga icke bör lösas på grund av
känsloskäl och a.tt ännu mindre några imperialistiska synpunkter böra vid dess avgörande få göra
sig gällande, äro icke tillräckliga för bestämmandet av den ståndpunkt Finlands regering bör intaga i denna sak för att på bästa sätt bevaka Finlands intressen. Särskilt de senaste veckorna.s tilldragelser i Olonets hava ställt ,vårt land inför
viktiga och svårlösta uppgifter.
I Olonets har efter det bolsch.evisrnen kommit
till makten varit rådan:de t:ämligen enahanda situation som i s>ädra Finland und:er lvårvintern senaste
år. Därifrån ingångna. rp_eddeland•en hava förmä:lt
om ett upprörande ~örtryck, fullstäncli!g osäikerhet
till liv och egendom, ett 'brutalt ±1örtrampande av
folkets alla rät.ti,gheter. Livsmedleinl har rövats
från inbyggar~me, vilka så;lunda ställts inför 1hu~
gersdöd. Lidande unld,er en liika våldsma'kt som
vi under det röda skräckväldets tid, ihava invånarna i Olonets ,gång efter annan anhå;llit om hjälp
från Finland, utan att ·regeringen doc.k ansett 1sig
kunna ordna om såJdan åt d,em. Det måste sägas
rent ut, att .a,et ieke s'kulle förvåna, om d·enna vägran från fins'k sida att hjä;lpa., rvil>ken visserligen
varit förestava.d av lförsi1kt:i@hetsskäl, 'hos Olonetsborna skulle väckt samma känslor som de, vi.lka
här kammo till uttryck senaste V'år, d!å vi vol'o utsatta :l'ör enahanlda .prövning.
Då tillståndet likväl ·dag efter dag hlev allt
olidligal'{l), reste sig be:l'ol'kningen i monets, driven
av den ytterli,ga, terrorn, slutlig-en mot bolscnevismen, men iblev sla:gen och flydde hoprvis till finslka
sidan. Dessa födöljda etbjö.do 1sig finska frivilliga
att hjä:lpa och har regeringen under såJdana förhållanden icke ansett skäl ~örelkomma a:tt :fiörhindra ett mindre antal fins:ka frivilliga att i rölje
med' hit anlända :ffiy:ktingar hegiva sig för att
hjä,lpa olonetsarna i deras ikamp l~ör a.llt, som är
människan dyr1barast: liv,· hem, lheder., egendom.
Vi minnas väl, medJ vilken tooksamihet vi togo
emot d,e frivilliga., som frå;n våra västra grannland 'kammo oss ti:ll hjälp i vår strid för vårt liv.
Och då regeringen ansett rätt och med Finlands
1
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.Dördel förenl~gt, att frivi]liga, finnar tillåtas lbegiva s1g tiH olonetsarnas 'hjtälp, har d·ensamma ej
häller ansett sig kunna ~örvägra dem och d'e flyktingar, med vilka de sa:tt sig i rörelse, den utrustning1, som är nödvändig, fö.r att de framgångsrikt skola kunna uilföra, 1sitt 'humanitära tvärv.
Synnerligen vi'ktigt har re.geringen ansett detvara
att bistå de hungranide olonet.slborna med livsmedel. Däll'emot 'bör 1 an[edning av int-erpellationen
framhållas, att ~dke '8ll ,enda av den finska ståJende
armt'ms officera.re -eller soldater beviljats tjänstledighet i syft.e ·och med vets'lmp om, att de komme
att ansluta sig till den till Olonets avgående frikår,ell!, och har miilitärledningen vid\ veikstä;llda
und-ersökningar i anledning arv intel'P'€llationen
icke kunnat rpåvisa ett enda sråJdant ;fall. Ed heller
lhava på 11egeringens. initiativ polismyudigheterna
på)b:judit tvångsutta.gning a:v ·hästar i 'gränstra'k·terna för frambefordrande av ifrågavarand,e expedition. Men har l'egeringen sig hekant, att på vårsidan, särsrkilt f•öre inträdet av menföret, ,på landshövdingens :Eörfogande från kommunerna i Östra
Karelen ·bed-rdrats hästa.r f·ör trans.port av .brödsäd
och ut,sädesspannmål till d·e nödilidandle trakterna
i Suojärvi oC'h Salmis. G-enom att icke hindra.
finska frivilliga att dr~ga ut tili: kamrp för sina
stamförvanters räddande undan det 'bolschevikiska
s'kräckväldet, som hotar att tillintetgöra hela världens kultur, har regeringen ansett sig bä.st heva.ka
Finlands intressen.
J ag vågar hoppas, att här i 'lantdag-en iclke skall
finnas nåJgon, som motsät.ter si:g åtgäl'd-er för folkväldets förh!.iälpand·e till seger över iholsC'hevismens
all kultur [örintande fåmanna- och s'kräckvälde.
Keskustelu:

Ed. K o t o n e n: Paraillaan käynnissä oleva
Aunuks·en sotaretki, joh:a on käsiteltävänä olevan
välikysymyksen aiheuttanut, on masentava todistus siitä s·ekasorron tilasta, johon olemme tässä
maassa yhät.i 'kiihtyvää vauhtia luisumassa. Eduskunnan ja, niinkuin -ensiksi täällä ivalkuutettiJ.n,
m,y,ös !hallituksen tietämättä muodostetaan ja varust-etaan valtion viranomaisten myötävaikutuksella tuhansiin nouseva aseellinen joukko, johon
värvätyille vapaaehtoisille avoimesti ilmoitetaan
tarkoituksena olevan järj,estetyn ,hiyö'kkäysretken
tekemisen vieraan valtakunnan a.lueeUe, torsin sanoen, sodan alkamisen tätä vierasta valtaa vastaan. ·
Ja sotatoimiin ryhdytään, ennen'kuin on ed·es yritetty rauhallisin keinoin saavuttaa niitä päämääriä,
joihin on us koteltu suunnit,elluilla sotatoimilla pyrittävän. Ta.rvitaanko enään avoim:paa 1häikäilemättömyyttä käsittääksemme, miten 'pelottavan
alas -ei vaan tämän eduskunnallj, ·vaan myös hallitu'ksen arvovalta on eräitten yhteisikuntapiiriemme
1
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silmissä vaipunut. Ja voidaanko näissä ol~issa
hallituksen juhla.llisimpia.kaan va'kuutuksia pitää
ed•es sen rpaperin arvoisina, jolle ne on kirjoitettu?
Miihin tämä salakithmäisesti suunniteltu sotaretki sitten oikeastaan truhtää.? On i<lmoitettu- viimeksi herra pääministeri juuri äs'ken tältä samalta
pai'kalta - tarkoituksena olevan V·enäjän Karjalassa asuvain heimolaistemme auttaminen, ja luultavaa onkin, että retken sekä järjestäjäin että osanottajien jowkossa on seHa.isia:kin, jotka, joskin 'kut- ·
suma.ttomina, todennäJklöisesti myöskin vastoin näiden mu!ka. avustettavien suuren enemmistön tahtoa, ovat joka. ta,pauk.sessa epäitsekkäistä vaikuttimista hommaan rylhtyneet. Mutta varmaa. on
toisaalta se, -että ret;ken pääi.iä:cliestäjäin joukossa
to1mii lukuisia mitä •häilkäilemättömimpiä keinottelijoita, j.oid·en ahneet: katseet jo ennenkin ovat
olleet suunnattuina Venäjän Karjalan metsiin ja
muihin ri'kkauksiin ja jotka heimoustunnetta <käyttävät vain alastoman saalistamishimonsa verhoamisåsi. T'ied-etään h-eidän joukossaan olevan herroja, joiden Aunu'ksessa omistama sahalaitos ja
suurelrkot metsäalueet ovat joutuneet bolshevi'kien
haltuun .ia jotka niitä !pelastaakseen jo talvella
1•9118 olivat omin valloin 'lähettää retki'kunnan Aunukseen, vai kkakin tämä lhanke silloin korkeimman sotilasjohdon jyrkän välJiintulon kautta tuli
·eh'käistyksi. Ja kuvaava on, .että aina:kin ka•ksi
näistä sahan- ja' metsänomistajista Aunuksessa,
lähemmin sanoen P·etroskoissa, tätä n~kyä istuu
Aunuksen väliai'kaisen lhallituksen jäseninä. Ihmek.ö •sitten, dtä älykä.s Karjalan kansa, jolle nämä seikat eivM olleet tuntema.ttomia, kutsuukin
tätä sotaretkeä •gu1ashisodaksi!
Mutta ol'kootpa retken tarkoitusperät mitkä ta.hansa, me sosialidemokraatit olemme alunpitäen
tehneet ka.i'ken voitavamma varoittaaksem~e iporvaristoa siihen ry.htymästä ja vapautamme 'kerta
kaikkiaan its-emme ja .Suomen työväen sen seurauksista. Näin me m(mettelemme ensinnäkin siitä
syystäJ, että me, kuten jo viittasin, va kavasti epäilemme, ovatko rajantakaisista. heimolaisistamme
muut kuin ehk'ä jotkut määrät.yt piirit oU.en3ra.an
•halukkaat turvautumaan meidän a•puumme, joka
esim. Viron veiieskansallemme on 'käynyt yhtä
kalliiksi kuin Suomen nimellekin. Toinen syy vastustukseemme on se, että m-eidän 'krusittä.ä.ks·emme
kansamme tulee tarkoin varoa ryhtymästä mihinIkään toimen])iteisiin, jotka antavaft itäiselle naapurille näennäistäikään aihetta nyt tai vastaisuudessa
!käydä kimp.]Juumme. Poliittiset kysymykset
yl~ensäkin ja varsinkin ne, jot~ka koskevat suhdettamme V-enäjään, ovat kuin dynamiittipatruunat,
.ioita tule~ käsitellä! mitä suurimmalla. varovaisull'della, jottei räjahdys ta.pahtuisi. Mutta sitä ei
meidän ,valistunut" ja ,,isänmaallinen" porvaris-
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tomme näytä vähällä oppivan kåkJittämään. Enemmän 'kuin vuod·en ajan on se osoittanut valtiollista.
kyrpsyyttään ja kaukonäk<Öisyyttään ärsyttämälla
vihollise:ksemme Venäjän !ka.nsan .'kaikki /kerrokset.
Se on sankarillisesti tervannut kir'kot, raastanuf
kuva1patsaita jalustoilta.an, käyttänyt sanomalehdistössään ,ryssistä" kieltä, j·onka mukaan nuorta
kulttuuriamme kaiketi vielä j.oskus arvioidaan. '
Me sosialidemokraatit emme ensinkään halua
'kilpailla herrocien porvarien kanssa näissä yhtä
isänmaallisissa kuin va1tioviisaissa sankaruuden
osotuksissa. Ei! Toivomme on, että !kansamme saisi sqvussa ja. rauhassa järjestää suhteensa Venäjään. Siinä ja omain sisäisten olojemme perinpohjaisessa 'korjaamisessa on ajanpitkään ·oleva vapautemme ja. itsenäisyytemme varmin, etten sanoisi ainoa tae. Uhkail~van seikkailu]Jolitii'ka:n •poluille luisuminen joib.t.aa meidät ,perikat.oon ennemmin·
tai myöhemmin. Ne, jotka virittävät sodan loimuiJ1, joutuvat lopulta itse sen uhreiksi. Se opetus
olisi ])itänyt olla meidänkin sapelinkalistaja.imme
verrattain helposti 'saatavissa. maailmansddan tapahtumissa. Mutta näyttää nyt olevan määrätty
niin, että. Aunu'ksesta on tuleva me}dän Elsas-Lotrin:gimme.
Oman kansamme nykyinen tilakin vakavasti varoittaa meitä lähtemästä sotaisen seikkailup.olitii;kan tuhoisille tantereiHe. Meillä .on täällä sankareita, san:karihautoja niitä: •seuraavine sotarosvoineen jo aivan riittävästi. Mutta tuot.ta.van, rehellisen rauhantyön te'kijöitä rpelotta.van vähän. Kansamme taloudellis·ella elämäUä on monista merkeistä päättäen edessään synkkä tulevaisuus. V altiokassassamme viettää ])aperimarkka surullisia
kihlajaisia Gut.zeit-yhti·ön osakkeiden kanssa. .Ta
yksityisten kansalaisten keskuudessa on yleinen
se valitus, että toimeentulo lkäy ylhä tukalammaksi
jokaiselle, joka ei ole joko keinottelija. tai suoranainen varo. Mutta karikesta tä'stä huolimatta,
oman kansamme nääntyess'ä nälkään j.a puutteeseen on meillä varaa uhrata miljoonia hyöikikäyrssodan kä:yntiin, jonkun Repolan •retken tai Aunuksen armeijan varustamiseen. Eikiöhän olisi otollisempaa sekä Jumalan ~ttä ihmisten ·edessä, että
läitkä.ri ·ensin parantaisi itsensä .ia lähtisi vasta sitten auttamaan muita, jos jossain niin kev.vtmielisiä ollaan, että meidän nylkyisten vaHanpitäjäimme apuun turvataan. Luulen sitä. Arvelen myös,
·että ne tunteet, j.otka radantakaisen Kalev:jm'heimomme jäsenissä, noissa täällä aikaisemmm niin
sydämettömästr hosutuissa ja häväistyissä la ukkuryssissä on ,Ruotshia" kohtaan ollut vallalla,
eivät tämän sodan johdosta suinkaan muutu meille
suo:peammiksi, vaan käyvät päinvastoin entistäänikin katkerammiksi.
Ranskan kuninkaan J_;udvik XI !kerrotaan sa-

166

Tiistaina 29 p. ~uhtikuuta. _________ _

non€en tulevalle historioitsijaHeen seuraavat sanat:
,Noita rautakopraisia sotilaita ei rpitäisi koskaan
päästää minkään neuvos•pöydän äär·oon, vaan saisivat he jääidä peitsineen ja rpertuskoineen eteiseen.
Heidän 'kätensä ovat tosin meille !hyödyksi, mutta
hallitsija, job :käyttää! heidän päätään muuhun
!kuin vihollisten miekkojen ja nuijain alasimeksi,
on y1ltä viisas kuin narri, joka kultakäätyjen asemasta lahjoitti morsiammelloon koira.nkaulavyön."
Sellaiset ,,rautakOI])rat", yhtyneinä hläikäilemäHömiin keinotteli:.ioihin, ov:at kuitenkin nyt vuoden
a.ian olleet tämän maan tosiasiallisina ·hallitsijoina.
Ensinnä oli täällä valtakunta, voima ~a kunnia
saksalaisella jun:kk·erikenraalilla. Häntä seurasi'
kenraali Mannenheim, a.punaan ei ainoastaan sotavaan myös maanviljelysministerinä sotilas, jotka
samalla ovat perehtyneit.ä my•ös lii'keasioihin. Ja
nyt on meillä sisäministerinakin sotilas. Seuraukset ovat senmukaiset. Kansamme on varmasti
vastoin sen suur.en enemmist.ön ·tahtoa, syösty sodan teille, joiden päätä ei näy. Niinkuin Saksassa
vielä puolisen vuotta sitten, haHitsoo meidän maatamme tosiasiallisesti tällä hetkellä jo1m upseerija keinottelijajoukko, joka 'luultavasti yielä, kun
tilaisuus siihen tarjoutuu, myyskentelee ·kuninrgaskruunuja enimmäntarjooville, niinkuin ai koinaan
ttJkivät pretoriaanit Roomassa. Laillinen hallituksemme olisi, jos tosi eteen tulisi, voimaton näitä
voimia. vastustamaan. Ja eduskunnan merkitys se
supistuu vähitellen siiihen, ·että se on j.01ikun herra
kenraalin suostunta-apamattina ·osot:tamassa varoja sotakustannusten, huijauste.n ja .kava.llusten
rpeittämiseksi. Niin rakennetaan its·enii'istä, va,paata, ku'koistavaa, kansanvaltaista )ja pa.rlamenttaarisesti hallittavaa Suur-Suomea. Katseet ovat
suunnattuina sinne kauas rajoj·en taa kse, kauas
rak!kaiden heimolaisiemme tykö, mutta täällä kotona ei aj,atella!kaa.n mitään korjata, ennenkuin on
selvä lulhistuminen käsissä, ja silloinkin vain 'PÖnkitetään, ollaan niinkuin astronoomi, joka. tähti'a
täJhysteHessään :putosi kuoppaan joka oli aivan hä~
nen edessään.
1
Sisäpolitii·kallamme on viime keväästä lähtien
ollut yksi ainoa selvä tarkoitusperä: IJit.ää jal ka
maa.han ly.ö.dyn työväestömme niskalla. Ja jotta
saataisiin huomio tästä viheiiäisyydestä käännetyksi muualle ja hankituksi .keinottelijoille tilaisuutta. y.hä edelleen tyydyttää saalistamishimoaan
.iärjesjtään sotaretmeä heimokansaimme ,auttamiseksi" avvan niinkuin menetteli tsaarin aikuinen
Venäjäkin. Menettelyta.vatkin ovat samat, joita
valloitussotien lietso.iat aina ovat käyttänePt. Vel.ieskanso~a vainotaan, ryöstf'tä.~in ja; murhataan.
Sitä toitotetaan koko maailmalle. Keltainen sal'omal-ehdistö julkaisee siitä IJöyristyttäviä kertomuk1
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sia,' kiihoittaen järjestelmällisesti ajattel-ematto.main mieliä. Hommataan adresseja, puuhataan lä·
'hei ystöjä ja järjestetään samalla kaikessa. hiljaisuudessa hyö'kkäysarmeijoita. Hauhaft lupailevat
hallituksen vakuu-tukset osoittautuvat valhedlisiksi Jonakin päivänä näemmfl sotatoimien ulottamisen tapahtuneena. tosiasiana edessämme.
Jos asetamme toistensa rinnalle sen vastauksen,
.minkä; 'Pari viikkoa sitten silloinen pääministeri
Ingman tässä eduskunnassa antoi Suomen ja. Venä~
.iän väliseen sodanuhkaa 'koskevaan vä:likysymy!kseen, sekä nykyisen ·pääministerimme äsken 'kuullun s-elityks·en, ,j10htuu väikisinkin mieleen suomalainen sananpa.rsi siitä, miten eräänlaisella suhtautumisella totuuteen on niin kovin lyhyet jäljet.
J·a kun lisäksi pidetää'n miel·essä, .että nykyinen
hailitus ei ole muuta kuin jonkinlainen mnunno~
edeltäjästoon, niin on täysi syy kysyä, onko mi1loinkaan missään maassa mikään 'hallitus alentavammissa, si veellisesti sur kea.mmissa olosuhteissa·
t>sittäytynyt, eduskunnalle ja I}Jyytänyt siltä luottamusta. Minä epäilen sitä ja luulen, että maassa,
missä eduskunta tietää vaatia itselleen alkeellisintakaan arvonantoa, ei seHainen hallitus olisi satulassa hetkeäkään. Kansa'kunnan arvo ja :kunnia
vaatisivat moisen hallituiksen kukistamista ·heti
paikalla. Mutta täällä tulee tänä iltana yhdistynyt porvariston edustajisto :kaiken todennäköisyyden mukaan antamaan luottamuslauseensa haHitukselle, joka ·edus kunnan selän takana sala:käJhmäisesti toimien ja ·eduskunnalta totuuden sala:ben
on syössyt ·kansamme mitä vaarailisimpaan verileikkiin vieraan vallan !kanssa, antamaan luottamusta sellaiselle 'hallitukselle, j.oka. on osottautunut
niin täyd·ellisesti fhalveksivansa kaiikkia }larlamentarismin ja kansanvallan a.ak1msiakin. Siihen en
luule tämän eduskunnan vasemmiston kos'kaan
suostuvan. Ehdotan, että asia 1ähetetti1isiin ulkoasiainvaliokuntaah, joka saisi tehtäväkseen laatia
-ehdotu'ksen .perusteltuun päiväjärjestykseen siirtymiseksi.
·Pyydän vielä muutamalla sanalla ka.i·ota herra:
pääministerin vastauksessa ilmenneisiin yksityisikohtiin. Vastoin sitä, mitä entinen pääministeri
Ingman vastauksessaan vakuutti, on nykyinen
pääministeri selittänyt., että hallitus ei voi !kieltää!
varustuksia ja elintarpeita ann-etun AunU:ksoon
hyö!känneiUe vapaajoukoille. Muuta·han sitä -ei
juuri sotaretken järjestämiseen tarvitakaan, ·kuin
vapaus värväämiseen sekä muona- .ia sotatar·peita.
Tällä kai siis on katsottava todistetu'ks.i, että tämä.
sotaretki on 'hallituksemme suostumuksella kenties.pä s·en suoranais-ella avustuksellakin, suunniteltu.
Mutta herra pää:ministeri ei sano hallitukselle olevan tunnettua, että Suomen vakinaisen armeijan
1
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:palvelu:ks-essa oleville upseer·eille olisi myönnetty
lomaa siinä mielessä tai tiedossa, että he 'liittyisivät tähän vapaajoukkoon. Minua tämä tietämättömyys kdkolailla hämmästyttää, sillä olen omin silmin nruhnyt retkelle lälht.evän Suomen vakinaisen
armeijan upseereita:, jot'ka ovat selittäneet saaneensa sitä varten lomaa. Myöskään ei herra pääministeri sanonut viranomaisten määräuneen mitään
pa'kkokyyditystä näitten joukkojen ja lheidän varustustensa kuljettamiseksi rajalle, mutta myönsi,
että on lähetetty viljaa pakiko'kyydityksessä Suojärv·en ja jonkun muun raja.pitäjrun nälkäseuduille.
Minusta nämä asiat sopivat •erinomaisesti yhte·en
ja voin vakuuttaa, että olen juuri nähnyt näitten
paikotettujen talonpoikain Ia~staavan kuormiinsa
as-eita ja va.paajoukko.i·en muita sotatarpeita. On:
valitettavaa, ettei hallitus ole alaistensa viranomaisten kautta voinut saada tarpeellisia. tiet.oja
(Vasemmalta: Nekin ovat oppineet va.lehtele"rtraan!). Herra. pääministeri lopetti vastauksensa
kauniiseen lausumaan kansanvallan viennistäJ Aunu'kseen. Minä vaan ·epäilen, kuinka·han moni
meistä oikeastaan täällä siihen ihanuuteen luottaa. Me näet tiedämme, minkälaisen kansanvallan
nämä samat sotaisat herrat tähän maahan järjestivät vuosi sitten.
Ed. Le i v o: Minä pyydän kannattaa ed. Kotosen ·ehdotusta, että asia lähetetään ulkoasianvaliokuntaan.
Ed. K. E. L i n n a: Tätä välikysymystä tarkastellessa kiintyy huomio pa!kost.a:kin eräisiin
seikkoi·hin, eräisiin aikaisempiin tapalhtumiin, jotka
samalla luovat erikoisen valon täihän välikysymy kseen. 'Täällä välikysymyksen tekijä huomautti ·eräästä näistä seiikoista. Minäkin tahtoisin
niihin kiinnittää vielä JOnkun verran huomiota.
Kun Viron 'kansa viime syksynä nousi taistelemaan venäläistä .ia .siihen yhtyneen oman ~kansansa.
!Pienen vähemmistön harjoittamaa bolshevik'lciterroria vastaan, nousi luomaan ,päältään vuossataista orjan ijestäl, suhtauduttiin tä·hän taisteluun
meillä yksimielisen lämpimästi. M<eillä oli itsellä
vielä aivan tuoreessa mu~stissa ne kauhun ajat ja·
ne kauhun teot, joita meikäläinen bolshevistivalta
täällä oli harjoittanut.. Me tiesimme ja tunsimme
mieskohtais·esti, millä tavoin tämä uusi ihanneyhteiskunta kansocia onnellistuttaa. Siksipä myöskin heti, kun veljeskansamme Suomenlahden ·eteläpuolella ~kääntyi avunpyynnöllä puoleemme, olimme valmiit. tuota apua antamaan. Ensi he~kellä
näytti myJöskin siltäi, että me tässä kysymyksessä
[Juolueisiin katsomatta. olimme yksimielis•iä, siHäi
mikäli sanomalehdet tiesivät kertoa, valittiin Viron

167

avustuskomiteaan myÖslcin .eräitä nykyisen sosialidemokraattisen 'PUoluoon johtavia henkilöitä.
Pitkää aikaa tämä yksimielisyys ei kuitenkaan
'kestänyt, sillä jo hefken rperästä tiesivät lehdet
!kertoa, että nämä samat henkilÖt olivat avustamiskomitean jäsenyydest.ä eronneet ja samaan aikaan alkoi puolueen sanomalehdistö, ·erityisesti
s·en rpää-äänen:kannattaja,, mitä !kiivaimman hyökkäyssodan koko avustustoimintaa vastaan koetta•en sitä kaikin tavoin mustata ja tehdä sen virolaisten silmissä mahdollisimman epäilyttäväksi. Tämä
hyökkäysten teko on jatkunut aivan nä;~hin ai1roihin saaklka. Ei ole voitu väittääkään sitä tosiasiaa
vastaan, etteikö suomalaist.en antama apu tullut
mitä otoHisimmalla .hetkellä, ja 'Parhaana todistuksena siitä, että asianlaita todella!kin oli täma,
on Viron 'kansalliskokouksen puheenjohtajan
Rein lausunto, jossa !hän >kiitti Suomea erityisesti
sen Viron kansalle antama,sta avusta ja huomautti
sen avun suurta tärkeyttä ja varsinkin niiden veriuhrien lukua, jonka Suomi oli Viron avustamiseksil
uhrannut. Saman tunnustuks·en antaa :Viron ha:I.:
litus, kun se kiittää Suomea sen Virolie antamasta)
avusta .ia ehdottaa. suomalaisia va,paaehtoisia. palikittav,aksi Viron varpausristillä. Näimä ovat tosiasioit81, jotka puhuvat sen puolesta, mitä Suomi jru
suomalaiset Virossa ovat toimittaneet. !Tästä huo~
limatta on retkellä mukana olleita suomalaisiru
koetettu tehdä ·kaikenlaisen iva.n ja pilokan alaise'ksi:
samalla ;kun heidän taistelutoimintansa on koetettu!
osoittaa mahdollisimman merkitY,ksettömäksi.
Kaik·kea tätä lukiessa ei voi olla kummastele:matt!ll,
mihin !kaikella tällä on talhdottu tulla, sillä olihan
Viron /kansa kokonaisuudessaan - pienen pientä!
lbolshevik!kijoukkoa lukuunottamatta- tämän varpaustaistelun takana. Siinä oli kokonaisuudessaan
mukana Viron sosialidemokraattinen puoluekin
- sama, joka nykyis-essä Viron perustavassa 'kansalliskokouksessa ·esiintyy suurimpana 1puolueena.
Olisi näin ollen pitänyt enemmän kuin luonnollisena sen, että me i d äJ n sosialidemokraattinen puolueemme olisi ollut aivan johtavassa asemassa tässä!
avustamistyössä. Ellei sitä siihen olisi'kaan saattanut heimoustunne, jolle kai sillä taholla annetaan p~enemrpi merkitys, olisi luullut sosialidemo•kraattisen rkansainvälisyystunnon sitä sii.hen •ei
ainoastaan kehoittavan vaan myöskin velvoittavan. Sen seikan, että tuossa venälitis-lättiläis-kiinalaisessa bolshevikkiarmeijassa taisteli myöskin
1
kokonaisina joukko-osastoina meikäläisiä Venäjälle paenneita .punakaartilaisia, ei olisi mielestäni
,pitänyt meidän sosialidemokraattien kantaan Viron
avustamis kys:ymyksessä mitään vaikuttavan, ·sillii!
onlhan meidän:kin .sosia.lidemdkraattinen puolueemme .puolueena sanoutunut kokonaan irti bolshevis1
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mista. Eikö siis tämä taistelu ollut heidänkin
taisteluansa-tämä sitäkin suuremmalla syyllä,
'kun tässä a vustamis<essa 'ei ollut vahimmässäkään
maara.ssa kysymystä mistään imperialistisista
pyyteistä. .Sillä me emme taistelleet Virossa suorittaaksemme tai saadaksemme itsellemme mitään
aluevaltauksia, vaan senvuo'ksi, että katsoimme
'heimoustunnon meitä siihen velvoittavan. Tämän
tahtoisin tässä erityisesti arleviivata, koska se
myöskin täydellisesti selittää meid'än kantamme
nyt kys·eessä olevaan Aunuksen kysymykseen
nähden.
•Sillä tältä pohjalta lä!hdettäessä ova.t syyt tämän
välikysymyksen tekemiseen - välikysymyksen,
joka nyt parin viikon ajalla jo toi&en ·kerr·an
u-udistetaan - yhta käsittämättömäJt. Yhtä pal.ion on herättänyt ihmette'lyä ·sosialistiemme suhtautuminen yleensäkin tähän !Aunuksen asiaan.
Sillä jo he-bi silloin kuin alkoi liikkua huhuja siitä,
että fh.eimokansamme Aunuksessa alka.a liikehtiä)
luodakseen päältään sitä rylästäväm ja murhaavan
bols'hevikiva.Han, alkoi myöskin sosialistinen sanomalehdis~ömme kirljoittaa siitä aivan samassa äänilajissa kuin ai'kaisemmin Viron rkysymyksestä.
Tuntui aivan si'ltä kuin ipelätt·äisiin kovasti sitä,
että kenties taas'kin suomalaisia vapaaehtoisia me•
nisi Aunukseen kuten aikaisemmin Viroon ja sielläkin kenties tulisi karkoitetuksi kansan vihaama.
ibolshevikivalta. Näin kyllä on käyny~kin. Aunus
on todellakin noussut ja, kuten viime lauantain sanomalehdet kertovat, on sen väliaikainen hoitokunta antanut .iulistu'ksen Aunuksen kansalle, jossa se
ilmoittaa, että 'kansa itse, •kyllästyneenä siihen
täydelliseen hirmuvaltaan, jota ibolshevikihallitu:S•
siellä on har.ioittanut, on as:e kädessä puhdistanut
maansa sortajista ja vaati nyt kansojen itsemää·
räämisoikeuden 1J•erustee1la oikeuden saada itse
kohtaloisiaan määrätä ja päättaä. Min'käV'erran se
pieni suomalainen vapaaehtoisten joukko, joka on·
rientänyt heimoveljiä auttamaan näiden aseisiin'
tarttuess·a on tähän asiaintilan vaikuttanut, en
uskalla sanoa. K.aikis·sa tapauksissa on tässä ta-•
paihtunut kokonaisen kansan nousu - aivan ·sa-•
manlainen 'kuin ta.-pahtui Virossa- ja tämä kansa
se its.e loi päältään sortaijan i'keen., joskin sille tie~'
t.ysti on antanut ainakin moraalista tukea se seikka, että heimokansan, Suomen ta.holta •ei ole tyy-1
dytty vain pelkan myötätunnon lausumi&een vaan'
<että täällä on. ollut /henkilöitä, jo'tika ovat olleet valmiit uhraamaan muutakin lkun vain kauniita sano~
.ia veljeskansan vapauden lunna.hiksi. Välikysy~
myks.en tekijät koettavat väittää, että tämä Suomen !kansan yksityisten !kansalaisten. veljillemme
antama apu olisi viraHinen hYiökkäy's Venäjän neuvostovaltaa vastaan .Suomen valtiovallan taholta.

'Tämä on joko tietoista tai tiedotonta tosiasiain
vääristämistä. Se on - 'kuten jo äsken lausuin ·ollut Aunuksen kansan oma nousu sitä sortavaa
vieraskielistä ja, vierasmielistä hallitusta vastaan,
se on kyllästyneen ja perinpahin räakätyn, kiu-1
satun ja ryöstetyn kansan epätoivoinen yritys
tpäästä <kerrankin tuosta hirmuvallasta, olla .omai
herransa ja saada myös•kin; käytännössä toteuttaa
koko maailman pienille kansoille julistettua oikeutta - itsemääräämisoikeutta.. Meiltä Aunukseen
menneet vapaaehtoiset ovat sitä tässä va.:pautustyössä kenties jonkun verran avustaneet. Ne ovat
menneet sinne ihmisyyssyistä auttama·an kiusattua
V'eriinsä nääntyvää kansaa, jonka keskuudessa sen:
vallanpitä.i·äin toimeenrpanemat murhat, ryöstoöt ja
kidutukset olivat jokapäiväisiä ilmiöitä. Ne miehet, jotka Aunukseen menivät, ne eivät menneet
sinne tekemään aluevaltauksia. Me emme aijo emmekä me saa'kaan ryhtyä mihinkään hy-ökkäyssotaan Venäjä.n neuvostovallan alueella, mutta. yhtä:
vähän. me saamme -estää, - meillä ei ole oikeuttar
·estää - niitä vapaaehtoisia, v-apauden rakkauden
innostamia 'kansalaisiamme jotka tahtovat taistella
vel.ie&kansamme riveissä ei virallisina joukko-osastoina vaan yksityisinä kansal-aisina sen luodessa
päältään sitä vuosisatoj·a sortanutta vierasta valtaa. Kun vasemmisto vaatii oikeutta tunnuslauseelleen: kaikkien maid-en kiöyhälistö 1iittykää yhteen, niin täytyy heidä.n myöntää ainakin yhtä
suuri oikeus toiselle tunnuslauseelle, jo'ka kuuluu:
1kaikilla vapauden ja oikeud1m puolesta taistelevilla on oikeus liittyä yhteen (Vasemmalta: Iskeä
yhteen!), oi!k-eus virallisista valtuuksista huolimattakin. Tämä tunnuslause on vanha:, pa1j•on vanhempi kuin konsanaan sosialidemokraattinen tunnuslause. Sen pohjalla ovat tuhannet ja taas tuhannet käyneet vapaud·en. rpuolest.a taistelemaan
huolimatta virallisista s.ympatioista tai antipatioista. Kun tämä tunnustetaan .t.illoinkin kun se koskee vierasta kansaa, kuinka monin verroin oikeutetumpi se onkaan silloin, kun on kysymys viereisestä vel jeskan.sasta, joka elämän ja kuoleman
uhaHa taistelee samaa sortovaltaa vastaan, jonka
.me its·e aivan äsken olemme .päältämme luoneet.
Aunu'ksen asia on aivan sama kuin Vironkin asia
ja tältä pohjalta 'lähtiessä on Suomen rhallituksella
ollut ei ainoastaan oikeus vaan myöskin velvollisuus tehdä Aunuksen auttamiseksi se mitä se on
tehnyt, toisin menetellen se olisi 'p·ettänyt 'kansan
oikeustajunnan, j.onka sympatiat •ovat ehdottoKim välikysymasti veheskansan .puoLella.
myksen tekijät väittävät tätä suomalaise-ksi 'hyök·käyssoda'ksi on se tosiasian vääristelyä, jo1la tietoisesti tai tietämättä hy•ödytetään .Suomelle viha·
mielisten voimien toimintaa. Meidät asetetaan täl1
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löin sellaiseen valoon,, joka ei ole totuudenmukainen ja sitä kyllä osataan käyttää hyvä:ksi siellä,
missä meidän itsenäisyytemme tunnustamista vastustetaan. Senvuoksi on välttämätöntä, ·että tällaista väärää kuvaa vast.aan .pannaan vastalaus·e ja
esitetään asiat seLlaisina kuin ne todellisuudessa
ovat. Me olemme kansa, jolla. ei ole imiJerialistisia
!PYrkimyksiä, mutta toiselta puolen me emme
myöskään voi kädet ristissä k·atsella heimokansojemme kuolemankamppailua vaan annamme heill:e
sen avun, minkä voimme ja kykenemme. Me emme
taistele imperialismin vuoksi, me taistelemme kor-'
keimman ja jparhaimman, pienten kansojen itsemäärää.mis·oikeuden vuoksi sen saman oikeuden,
j.ota me itseUemmekin vaadimme. Jos ne kansat,
joita me va.paaehtoisuustietiL ol·emme avustaneet,
kykenevät vapautensa hankkimaan, on niillä itsellään, eikä meillä sfmdälkeen oikeus 'kolhtaloistaan'
määräta.
· Nämä samat periaatteet on Herra Pääministeri·
täällä väli!kysymy kseen vastatessaan osoittanut ollen haUituksen toiminnan määrääjinä. Ja näin ol/ len minä kannatan yksinkertaista ,päiväjärj.esty'kseen siirtymistä.
"'
Ed. W u ori maa: Vuosisatojen ·kuluessa on
Suomen kansa saanut kärsiä sanomattornia vaivoja:
ryssien puolelta. Jo vuosisatoj.a ennen isonvihan
aikaa tekivät ryssäläisjoukot ryöstöl'etkiä Suomeen, '])olttivat talot, tappoivat miehet ja veivät
vaimot ja lapset orjuuteen. Isonvihan aikana hävittivät ryssät maan suureksi ja autioksi erämaaksi, johon jäi henkiin vain 1 / 3 asujamistosta mitä
'kur.iimpaan tilaan. Pienenvihan aikana uudistuivat samalla. tavoin hävittävät rytästöretket, .i·a serr
jälkeenkin kuin 1Suomi valloituksen ;kautta joutui
VenäJ.iän yhteyteen, ovat ryssät jatkaneet .Suomen
·ka.nsan kansallista •hävitysty:ötä tsaarien aikana.
Kun syntyi Venäjän vallankumous, luvattiin lakkauttaa ryssäläistyttäminen. Mutta ·kuten ryssät
aina .i~~ jolm tapauksessa ovat tehneet, rikottiin
nytkin lupaukset. Tuli sitt@ ibolshevikien valtakausi .ia niiden yksinvaltias Lenin tunnusti Suomen itsenäisyyden. Mutta vanhalla ryssäläisellä
tavalla hän maaliskuun 2' p·äivänäl viime vuonna
iMoskovan kokouksessa syytöksiin, että oli tunnus-'
tanut Suomen itsenäisyyden, ivanaurulla vastasi:!
,minä valloitan ·paraikaa Suomen '<takaisin suomalaisten avulla, ja Eitän sen Venäjään luj.emmini
kuin milloinkaan ·ennen." .
'Ryssäläiset bolshevikijoukot ko'ko ryssän valta-1
•kunnan a:pukeinoilla varust.ettuina ja !Suom.en sosiJ
alistien auttamina koettivat. kerrassaan hävittää
Suomen kansan. Ainoast,aan rohkealla .ia uskomattoman uskaliaalla ja itsensä uhraavalla pon-

nistuks.ella voi Suomen va:lkoinen kansa :pelastaa
maansa täydestä p.erikadosta. Olivatko silloin välikysymyksen tekijät mukana p•elastajain puolella
ja. joukossa? 'T>ekivätkö h.e silloin tovereilleen
'kansanvaltuuskunnassa välikysymystä .sodan alkamisesta ja aseitten käyttämisestä? Koettivaiko
he silloin estää sotaa omaa maataan ja kansaansa
vastaan., sotaa, joka yhäti jatkuu ibolslheviki.en
puolelta ja. jonka sodan myös väliwysymyksente'kijät ovat tunnustaneet, päättäen siitä, että ihe
.ensimäisessä välikysymyks.essään tässä eduskunnassa vaativat, että hallituksen piti tekemän rauha
ibolshevikien kanssa? Jos ei sotaa olisi, -eihän mitään rauhaa tarvitsisi tehdä. Ja yhä holshevikihallitus jatkaa., väliin yllytyksillä, väliin pommittamisilla .ia Suomen alamaisten vangitsemisella jru
murhaamisella .ia kapin.oitsijain auttamisella, sotaa.
Julkisesti on V€Uäjän hirmuhallitsija L.enin julistanut; että ibolshevismin pitää levitä yli maailman
.ia myöskin yli Suomen.
Itsesäilyt.tämisv.aisto jo vaatii että Suomen lmns.an on pantava kaikki V'Dimansa liikkeelLe säilyi~
täaks·een itsenäisyytensä tämmöistä petomaista
rosvovallan anastajaa vastaan. Mutta siih.en kuuluu, ei ainoastaan, että Suomen k·ansa istuu odottamassa ty.ynesti:, kunnes vihoUin.en ehkä, pääsisi
toisista vihoilisistaan ja kootuilla voimilla karkaisi
maatamme hävittämään. Suomen ·kansan' velvollisuus itseänsä ja tulevia polvia kohtaan on turvata
itsensä .ia varustaa itsensä tätä rynnä!kköä vastaan.
Siiihen kuuluu ehdottomasti, että ryssien valta saadaan häviämään koko Suomenlahdelta. Bolshevikirosvohallitus on vaan muutami>en .i'llutalaisten
keinottelijain IJian ohitsemenevä episoodi, jota
piankin seuraa oikeistoryssäJäinen imperialismi.
On itsestään selvää, ·että j.os silloin Pietari ja ItäKarjala ja Inkeri sekä VirOJI rannikko kuuluvat
ryssille, .Suomen itsenäisyys ei ole suuresta arvosta, yhtä vähän kuin sen kansan.valtainen edistyskään. Suomen itsenäisyydelle on siis välttämätöntä että Suomensukuiset ·kansat, !Viro, Inkeri
.ia Kauko-Karjala ovat va.paat j.a itsenäiset ja liitossa Suomen kanssa ja. .että Pietari on kansainvälinen vapaa kaup.p.asatama.
On sanottu, että tämä pyrkimys synnyttäisi vihaa ja 'lwstotoimenpiteitä tulevan Venäriän puolelta. Mutta p.erin lapsellista ja naivia on luulla,
ett.eivät sama.t vallanpitäjät ry.htyisi jälleen ryssien alaisuuteen pakottamaan my.öskin Suomea,
joka on irtautunut. V.enä.iästä, sen vanhoilla rajoilla. ~Siitä .io heidän jo:htomiehensä, esim. äsken'
Suomesta karkoitettu kreivi Buxhövden, on antanut 'kyllin selvät tiedot j.a uhkaukset. Jos Suomi
istuu kädet ristissä toimettomana tai :auttaa Aunusta:, Inkeriä ja Viroa va.pautumaan ryssien hir22
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muvallasta, on uhka. Suomea vastaan ryssien puolelta aivan sama, mutta jälkimäisessä tapauksessa
on Suomella hyvä maihdollisuus pelastua, edelliS€ssäi tapauksessa ei yhtään. Sentahden kuuluu
·ehdottoma:sti Suomen itsenäisyyden •puolusta~mi
rseen, eitä Suomen hallitus antaa kaikkea mwhdolfista apua vapautuville Suomen ~eimoille ja ettw
Pietari lopullisesti irroitetaan Venäjän valtakunnasta.
Muuten täytyy ihmetellä sitä tavatonta huolenpitoa V.enä:jän juLmuriseikkailijois'ta, joka tuntuu'
olevan välikyselijröillä ja .i·oka tässäkin välikysymyksessä ilmenee niin selvästi. Jos semmoinen'
ilmenee muutamissa ruotsalaisissa piireissä, ei sitä
ole ihmeteltävä, sillä heidän 'kielipatriot.isminsa
laskee, että jos Itä-Karjala ja Inkeri ehkä tulevaisuudessa yhtyisivät Suomeen~, niin se merkitsisi,
että muutama edustaja tulisi ruotsalaisille vä'hemmän eduskuntaan. Välikysymyksen tekij·öissäJ
ei se merkinne muuta kuin että he yhä toivovat ja
harrastavat, että bolshevikkien hirmuimperialismil
sotineen, ryöstöineeu, murihineen taas pääsee re-·
hoittamaan ja hävittämään Suomen kansaa ja;
maata. Muistutan vain ed. Kotosen puh·eita jalausuntoja rautati·evaunussa, vaikka hän olikin
erityisessä tilassa, mutta vanhat latinalaiset sanoivatkin: ,In vino veritas." Bentähden en voi'
muuta nä•hdä 'kuin että herra Kotosen ja kumppanien välikysymys varsinkin herra Kotosen lausunnon jälkeen ei ole ainoastaan epäisänmaallinen'
vaan suorastaan vihamielinen Suomen eduille ja
s-en kansaa vastaan ja s.entähd'en yhdyn edellisen
puhujan ehdotubeen, että siirrytään yksinkertaiseen päiväjärjestykseen.
·

Ed. E s t 1 a n d e r: De faroogor, som jag ut-·
tala.de, då denna fråga senast var föremål för interpellation, synas i uågon mån redan hava besannats och 'kom.ma säkerligen ännu framde}es a.tt'
framträda med ytterligare skäl"pa. Risken är härvid icke så mycket. i avseende å Ryssland som icke
mer däruti, att den friskarepolitik, som nu i,har
insla,gits ooh emot vilken regeringen nu heller icke
vill ingripa. av skäl, vilka jag i många stycken respekterar, att ju denna politik lätteligen kan rkomtna att övedöras på hela. Iandets ansvar, och därmed konfli'kter kunna uppstå med de makter, vilka för närvarande äro de ledande vid fredskonferensen. Om jag dock icke vill göra. den nuvarande
regeringen ansvarig för att uti Olonetska Karelen
finska frivilliga skaror på egen hand inlett kri·gs·operationer, utan är ·beredd att godkänna ·en enkel
övergång till da.gordningen, så gör .ia·g det endast:
under d:en bestämda ::Döruts.ä'ttning, att regeringen
icke kommer att vidtaga nåJgon sådan åtgärd, som

avsåge att för Finlands rä:kning erövra. och med
Finland :Dörena Olonetska KareLen eller andra drelar av Ryssland.
'V ad förhållandet till Ryssland vidkommer antydde jag redan att detta icke här är doet avrgörande. Detta lbestämm€s visserligen icke enligt min
tro av dlet frivilliga und.erstöd, som •hä:rifrån lämnats befolkningen i Olonetska Karelen uti doess
kamp för frih€t och existens. Den fa.ktor, som i
avseende å förhållandena mellan vårt land och'
Ryssland för framtiden komm€r att visa sig avgörand-e, är säkerligen det fa.ktum, att Finland!
vunnit ·befri-else trots hoisheviker och trots egna
röda. Och därför kan ingen m-edborgar€, som tänk€r på landets framtid, annat finna. än att saklä-'
get kräver, att regeringen ofördröj!ilgen vidtager'
alla för landets . försvar nödiga åtgärder. Och 1
samband härmed blör också dmgas försorg om
det inre lugnets up.prätthålland€, bör tillses att
utan drö.ismål €11€r tveksa.mhet till .grund€n nedrivas d€ up,prorsplaner, vilka av d€ röda €ller av
dem närstå€nde kretsar, såsom det vill synas, m€d1
hjäl•p utom landet allt jämt lhär fiörberedas.
M~d uttaland€ av detta b-er jag, s·om sa.gdt, få
f•örorda €nk€1 övergång till dagordning€n.

Ed. S a a r e 1 a i n en: Nyt käsiteltävänä olevan välikysymyksen johdosta tahdon rinnastaa
sodan .ia vallan'kumouksen kun ne molemmat ovd
senranksiltaan samanlaiset. Minun käsittääkseni
välikysymyben tekijöille tänä aikana, jolloin
elämme mi€lettömän ihmist€urastuks€n aikakaud€ssa, jolloin 'kymmenet miljoonat ihmis€t ovat
saaneet anastuksen ja ha.llitsijain vallan, vieläpä!·
yksityisten henkilöitten valtaan ,pääsemisen tueksi
vuodattaa tuoreimman sydänverensä,, on ollut kyllin aih€tta t~hrdä käsitt€lynalain€n vä:likysymys.
Minä nimittäin puolestani käsit.än, että ihmis'kun~
nan sodat, joukkot€urastukset ovat aivan tarpeettomia. ·eikä ainoastaan tarpeettomia, vaan vieläpä!
koko ihmskunnalle pahinta tuhoa tuottavia.. Koko
ihmis€lämän aikana käydyt ja €hkä käymättömät
veriset sodat ti€tävä.t sitä, että ihmiskunta on minun käsittääks€ni tällä alalla kehittynyt aivan
väärään suuntaan. 'Tämä k€hitys on vienyt ihmiset aivan intdhimoisen mielettömyyd€n, sokeuden'
ja petomaisuuden huipulle·. ·Minu~ mielestäni ei
ole oi'kein, että me täällä Esäännytämm€ jäseniämme ja rak€nnamme yleensä yhteiskunnallista rakennusta tu;hotaksoemme ka,iken tämän heti, kurr
vallassa ol:4iat ja valtaanpyrkijät sen niin määräävät valtansa tukemis·eksi. Tämä ei ol€ oi'k€aa keJ:Jitystä, vaan päinvastoin elä-imellisyyden asteelle'
vievää suuntaa. Turhaan on kirkoissammoe huudettu Korkeimman ki€ltoa: Ålä tapa lähimmäis-

171

Välikysymys oloista itärajalla.

täsi. Turhaan tähän nähden on myöskin vuositu- eri valtioita, sillä; silloinhan tulisi vaan vuosisataihansien aikoina sivist.atty 'kansoja suurilla uhrau'k- nen vääryys korjatuksi, jonka vääry~den mahtava)
sil1a, kun se sivistys, kehitys, ei kumminkaan näy• Venäjä on silloin tehnyt, kun se heimokansamme
tä kykenevän ·estämään sotia ja niiden kaameita on liittänyt Venäjän yhteyt.een. Välikysymybe:n
seurauksia, vaan päinvastoin se näyttää tekevän tekijät uskottelevat ettäJ beillä on todellakin suuri<
kansat yhä riitaisemmiksi. Jos ihmist,eurastuksif!; )JeTko sodan syttymisestä Venäjän kanssa, että he
käytäisiin esim. vallitsevan kurjuuden tai köy- muka senjohdosta tek-evät hallitukselLe näitä ky-1
hyyden, sorrettujen auttamisen ·puoles~, silloin symy'ksiä. Jos tämä pelko johtuisi puhtaasti inhi-1
voisi niitä rpa.remmin ymmärtää, vaan kun päin- millisistä syistä veren vuodatuksen välttämis-eksi,
vastoin niitä on käyty etu!päässä 'kruunupäiden säälistä onnetonta kansaamme kohtaan, silloin se
vallan, ylellisyyden ja loiston tu'kemiseksi, silloin olisi aivan oi'keutettu. Mutta kaikista ta})ahtut.äytyisi niitä .i·okaisen tuomita. Eli ·edes maassam- mista pä:ättäen minusta tuntuu siltä, että välikysyme riehunut iiJUnak!ljpina ,syntynyt 'köyhälistön myksen teko ainakin suurelta osalta on aiheutunut
aseman parantamisen j·dhdosta, vaan yksinomaan Venäjän bolsheviikkivallan kukistumis.en pelosta
sosialististen jontomiesten valtaan pääsemiseksi. ja V·enä:jän vallankumouksen suojelemisen v·aisKymmenet-tuhannet Suomen työläiset ja muut tosta. Onhan se ,lem]Jila1psi muka tavaTla tai toikansalaiset saivat siinä ·heittää hen:kensä .i.a koko sella. suojeltava ja tilaisuus valmistettava siihen,
maamme oli joutua 1häviö ön Tokoin, Sirol•an y. m. että täällä vielä toisen kumouksen kautta, jota
johtomiesten valtaanpääs·emisen uhrina. Kun jo' voimakkaasti omassa maassamme ja vielä ·enemennen punaisen lmpinan a:lkua maassamme oli ylei- män Venäjällä valmistetaa.n, ·pääsisivät sosialistit
nen ja yhtäläinen ään~oikeus valtiollisella ja. kun- valtaan (Vasemmalta: Asiaan!). Kun maassamnallisena alalla sekä kahd.eksan tunnin työlaki oli me syntyi jääkäriliike ja hiljainen suo.ielus1mntain
myös tehty ja jo vahvistettu, j•a kun maamme .perusta!Jlinen senQ.Qhdosta, että maailmansodan aiyleensä oli kaikkein kansanvaltaisin maa miltei kana tilaisuuden si:Uhen tarjout.uessa. niiden avulla
koko ihmiskunnassa', niin oliko todella syytä sosi- maamme vrupautettaisiin v·enäläisen sorron ikeen
alistien johtomiehillä läihteä silloin ve}jesverta vuo- alta, niin täällä eduskunnassa siiloiset vasemmisdattamaan? Eikö olisi tällä kansanv·altais.ella po.h- tolais,et ennen ka1pinaa niitä hommia ankarasti
.i.alla, joka oli jo luotu, voitu ruveta .parlamentaa- vastustivat,· tahtoivat aina saada ikäänkuin sanorista tietä rauhallisin keinoin 1parantamaan köyhä- tuksi: teiUä porvarit, ei ohi oikeutta varustaulistön: asemaa? Kun tämän asian käs.itän näin, niin tua venäläisiä vastaan, vaan meillä sitävastoin on
minä sanon vieläkin, että maamme veljessota syttyi oikeus heidän kanssaan .asestautua, vieläpä niiden
juuri silloisten sosia1ististen j.ohtomiesten intohi- kanssa kukistaa: tämä teidän !porvarillinen valtanmoisesta ki.ilhoituksesta, jotta he kumouksen kautta :tie. Tämmöinen ajatus sukelsi esiin hyvin usein
olisivat saane.et vallan käsiinsä. Silloiset johtomi·e- vasemmistolaisten lausunnoista tääillä eduskunnashet ennen katpinaa .ia 'kapinan aikana työläisrauk- sa. Tällä toimenpiteellä he osoittivat juuri tahtokoj.a vaan narrasivat, että nyt muka käydään tais- vansa auttaa .ia suojella VenäJjän vallankumouksen
telua teid,än asemanne ;parantamiseksi, vaikka ve- saavutuksia ja valmistaa yhdessä vuosisataisten
rimmäinen tarkoitus oli tykkänään toinen. V alta, sortajain, ryssäin, kanssa maahamm-e samanlaista
valta heid'än käsiinsä<, siinlä oli nä~den johtomiesten vallankumousta. Ja että he tämän kamalan häiJeäihanne. Asiain näin ollen ·en minä minkään syyn työnsä IJanivat täytäntöön, siitä ei minun tarvitvarjolla voi puolustaa ihmisveren vuod·atusta. se puhua, sillä senhän tunnemme liian hyvin.
Minun käsittääkseni kansamme elää vielä nykyMutta, se, jos me onnettomia kauan sorrettuja. heimolaiskanso'.iamme koetamme v·apaaehtoisuuden äänkin vallankumouksen pyörteitten keskellä;
tietä pelastaa. nälkakuohlmasta ja bo•lsheviikkien · Tuhannet uuden punaisen kapinan synnyttämisen
hirmuvallan alta, ei tiedä, että me suomalaiset tah- j.ohtolangat ovat taas viritetyt ympäri maatamme.
toisimme sy·östä: itsemme sotaan. Jokaisen isän- Salaisina jär.iestöinä .ia yksityisinä työskentele·e
maanystävän ja kansallisuuttaan rakasta.van suo- maassamme tuhansitta.in punakapinan valmistajia
malaisen pyhimpiä velvollisuuksia olisi auttaa nyt (Vasemmalta: Kuuluuko tämä asiaan?). Venäjällä
tänä hetkenä Kainuun kansaa, silloin kun h-eitä uh- my,ös sitä varten vrurustaudutaan. Uud-en kansalaiskaa holsheviikkien ja nälän tuottama tuho. Mutta sodan uh'ka näyttää siis olevan ovella. Jos vaan
auttamisen pitäisi taJpaMua tykkänään rauhalrlisin siihen ulkoa ·päin maamme bolshevikit saavat apua·
keinoin i'lman verenvuodatusta. Muutoin ei venä- esim. Venäjältä, niin silloin taas sa.atanee nähdä!
läisillä holsheviil;:.eillä minun !käsittääkseni luulist se ihm-e, että ki~hotettu Suomen kansalainen y,holevan mitään sitä vastaan, jos suomensukuiset ·dessä Venäjän bolshevikkien kanssa :hyökkää vel'kansat liittyisivät 1Suomeen tahi muodostaisivat jensä kurkkuun. Miten nykyin:en vasemmistolais,
1
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ryhmä suhtautuu tuohon kapinahankkeeseen, se
on minulle arvotuksena. Näi·d~en istunt.ojen alkupuolella aina siihen asti kun vi~meks~ kävin lomalla, oli minulla ihy:vin optimistiset. toiveet vasemmistolaisr:vhmään nähden, ainakin kapinahankeasiassa. Mutta tullessani lomalta, sattui Vi~purin
ja Helsingin välillä junassa ollessani tämän kuutl
23 päivää vasten yöllä tulemaan semmoinen onnettomuus minun ennen niin valoisalle kat•santokannaHeni, .että olen sieltä asti ollut aivan epätoivoinen tähän nähden. Junan konduktööri kertoi näet
meille us·eiUe edusta'jiUe ihmeiss·ään, että tuolla toisessa makuuvaunussa riehuu juovuksissa eräs sosialistien vaikutusvaltainen edustaja, uhkaillen
ankarasti n. s. lahtareita, tarkoittaen meitä porva>
reita. Hän on sanonut m. m. niinkin, että kyllä te
saatanan lahtarit tässä: vielä näette (Vasemmalta:
Hävetkää!) Heti tulee taas luoksemme matkapassien tarkastada 'kontrollööri ja. kertoo aivan samaa.
Tämä kertomus teki ainakin minuun hyvin .e,pätoivoisen ja samalla ikävän vaikutuksen. Sanottu
vaikutus oli vielä .sitäkin suurempi, 'kun mainittu
herra edustaja minun tietääkseni, kuuluu ryhmänsä oikeistolaisiin. Kun tällaisia mielipiteiltään
ovat herrat oik-eistolaist-en jo!htajat, niin miten sit-,
ten johdettavat! Mit·enkä ankaria ryhmän vasemmistolaiset tälla.isilta mielipiteiltään ',gitten ovatkaan!
•
Kenotusta uhmailusta voi siis vetää sen johtopäätöksen, että voi olla paljon nykyisessä'kin
vasemmistolaisryhmän herroissa jåsenissä niitå~
;joiden kädet ovat •kiinni uutta kansaia.iskapinaa
valmistavissa .johtolangoissa., ohjaamassa taas kan:
saamme bolshevikkien ahnaaseen kitaan. Tämän
tuntemin-en ja tietäminen on kerrassaan masentavaa. Toivon muuten, että sosial.istien nykyiset johtajat alkaisivat kaiken ilhmi,syyden nimessä johtaa
työläiskansoja parempaan suuntaan kuin tä!hän
asti.
Kuultuani haUituksen jäsenen antaman s·elityk-.
sen asiassa, Y·hdyn niihin, j·otka lmnnattavat yk~
sinkertaiseen päiväjärjestykseen siirtymistä.
/ Ed. S u o l a ih 't i: On täysin ymmärrettävä,,
että kansalaiset Suomessa eivät ole voineet välin~
pitämättöminä .ia toimettomina jäädä. katselemaan
mitenkä Aunuksen kansa tuhoutuu. On täysin:
ymmärrettävää, että on ryhdytty toimenpiteisiin
tämän kansan avustamiseksi ja t.ämän tuhon eh-,
käisemiseksi. Tällainen yksityinen avustus on täysin oikeutettu jo .pelkästaän inhimillisistä syistä..
Mutta se on luonnollista varsinkin siinä, missä Olli
'ky.bymys läheisestä heimolaiskansasta,· joka. puhuu samaa kieltä 'kuin me ja jonka ainoastaan sattuma on va:ltiollisesti erottanut omasta heimostam-·

me. On myöskin luonnollista, että hallitus maassw
suhtautuu Aunuksen väestöön maassa vallitsevan
myötätunnon mukaisesti, mikäli se vain on mahdoHista maan ja kansan edun kannalta. Tässä taIPauksessa,, jolloin ma.amme on vaaranalaisessa tilassa ja jolloin varsinkin itäinen raja. on uihattu,
on hallituksdla ei vain oihms vaan myJöskin velvollisuus .Pitää huolta siitä, että tämä vaara ajoissa tulee e:hkäistyksi ja että maan rajat tulevat turvatuiksi. Se eduskuntaryhmä, jonka nimessä minulla on kunnia puhua, on senvuoksi sitä, mieltä,
että haUituksen on edelleen suo;peasti suhtauduttava veld·es'kansamme hädänalaiseen tilaan Vienassa ja Aunuksessa. Minä käytän tätä tilaisuutta
ilmoittaakseni, että Kansallisen Kokoomuspuolueen eduskuntaryhmä:, huolimatta siitä, että se ei
ole hallituksessa edustettuna, on valmis antamaan
!hallitukselle kannatuksensa nii•hin sen vastaisiinkin toimenpiteisiin nähden, jotka ovat omansa lujittamaan valtakunnan asemaa ja turvaamaan sen
rajoja. Ehdotan yksinkertaiseen päiväjårjestykseen siirtymistä.
Ed. E. H a n n u l a: Puheenaolevan välikysymyksen tekeminen on omansa herättämään kummastusta varsinkin kun se tapahtuu toistamiseen
ja vielä ajankohtana, jolloin saamme viestejä uusista krupinansuunnitelmista, mitkä ovat IJ.aaditut
juuri saman itäisen rajan takana, josta nyt on
puhetta. ,Ja onhan viime perjantaina tässä edusta,jahuoneessa saatu kuulla kapinanuhkaa, joskin
lievin sanoin. Minkälainen olisikaan se hallitus,
joka voisi ummistaa silmänsä itäistä rajaseutua
kohtaan, jonka taakse joukko kapinallisia punaisia, venäläisiä ja suomalaisia, on kerääntynyt
tehdäksensä sieltä käsin toisinaan pienempiä
hyökkäyksiä, toisinaan taas, kuten nytt tiedetään,
valmistaakseen yhä laajenevien hyökkäysten tekemistä niinpian kuin sopiva tilaisuUJs siihen tulee.
On todettava, että Suomen puolelta ei suinkaan
ole tehty mitään hyökkäystä eikä tääJtä lähdetty
valloitusretkille, niinkuin täällä tänä päivänä on
väitetty. Hyökkäyksen ·ovat tHhneet ,punaiset venäläiset ja punaiset suomalaiset, yhdessä käyden
.rauihallisen kansan kimppuun ja :ha:doitta.en siellä
samaa ryöstöä, murhaa ja hävitystä, joka meille
viime vuoden varrelta kaikille on niin hyvin
tunnettua. Täältä käsin ~siis ei ole hyökätty, on
vain riennetty apuun, riennetty pelastamaan
Aunuksen ja Karjalan kansaa roistoväen käsistä.
Ettei sinne ole voitu mennä tyhjin käsin, on
selvää, sillä rosvo- .ia mui'hamiehiä vastaan on
varustaudutta:va. Sinne on ollut mentävä asestettuna, se on selvää. Jos on ollut vielä muasHa
myöskin elintarpeita, sitä parempi, sillä kansa
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on ryöstetty aivan siemenviljaa myöten, niinkuin
täällä jo useampia kertoja on tänäänkin sanottu
ja niinkuin yleensä on tunnettua. Mitä tämä
apu merkitsee näille, sen osaavat arvostella ainoastaan ne kansalaiset täällä Etelä-Suomessa,
jotka vuosi takaperin saivat kuukausmäärin olla
metsissä ja muualla .piil®aikoissa paetaksensa
murhamiehiä. Vällkysymyksen tekijät lienevät
olleet tässä suhteessa paljon edulli·semmassa asemassa eivätkä voi arvostella tätä asiaa siltä kannalta, kuin me, jotka olimme tuossa tukalassa
asemassa. Että Aunuksessa on vietetty ilon päiviä niissä kylissä, joissa on vapautus tap8ihtunut,
se on selvää,, ja sen ymmärrämme arvostella ainostaan me, jotka muistamme, miltä tuntui,
kun avunantajat olivat saapuneet maahan. Täällä
on ensi kerran tämän kysymyksen ollessa esillä
e~tisen pää~inisterin puole~ta. ~anot~~· ~ttei .tätä
lnkettä KarJalaa kohden voitaisi ehkaista, vaikka
sinne lä:hetettäisiin Suomen sotaväki, ja hän oli
epäilemättä siinä oikeassa. Ja se on oleva ennen
kaikkea 1Suomen kansan nuorison i'kikunniaksi,
että se on tälle vapausretkelle rientänyt, niinkuin
sen ikikunniaksi on oleva, että se ennen kaukonäköisenä valmisteli vapautusta vanhan verivihollisen, Venäjän alta, ja sittemmin myöskin sitä
vapautusta, jonka se valmisti meidän omassa
maassamme viime vapaussodan aikana. Samalla
myöskin on epäilemättä se, mitä täällä on sanottu vasemmiston puolelta ja mitä välikysymyksessä on tuotu esiin, oleva. väihemmän kunniakasta, kun tätä asiaa lmrran tullaan arvostelemaan. Tehdään yritys häiritä tällaista tehtävää
joka Qn ihmisrakkauden määräämää. Ed. Rotonen on puhunut täällä tänään vieraasta valtakunnasta ja vieraasta hallituksesta, että muka
tämän avustamistoimenpiteen kautta sen kanssa
rikottaisiin hyvät välit. Emmehän me voi puhua valtakunnasta emmekä hallituksesta, jos on
puhe siitä järjestyksestä, joka muka nykyään on
ollut vuoden ajan voimassa Aunuksessa ja Karjalassa, missä bolshevikit ovat vaHinneet. Hallituksella ymmärretään tietysti järjestettyä valtaa,
jossa suojellaan kansalaisten omaisuutta ja kunniaa .ia kaikkea mitä si1lä on kallista. Ei siis ole
kysymystäkä.än mistään valloitusretkestä, se on
yhtä epäitsekäs tämä 'P·elastustoimi kuin pelastustoimi suunnattuna Viroon oli. Se maksoi satojen
kansalaisten veren ja. haavat, mutta miksikä:än
höy-dyksi tämä meille itseUe ei ollut. Sitä ei kukaan uskalla väittää. Ed. Rotonen on viitannut
täällä älykkääseen Karjalan kansaan ja että se
on tätä vapautusretkeä vastaan. Se on hyvin luultavaa, että ed. Rotonen liikkuu sellaisissa piireissä. Ne meille eivät ole tunnettuja, ja ed. Ko-
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tosella varmaan onkin tuoreempia tietoja omista
piir·eistään, hänellä, joka on viettänyt pääsiäisjuhlaa Karja1assa. Mutta me us'kallamme väittää, että Karjalan kansa ja Karjalan vakavasti
ajatteleva ja kunniakas ja r·ehellinen kansa on
nyt ja aina oleva kiitollinen siitä, mitä Suomen
puolelta nyt tehdään heidän hyväksensä. Meidän hallitusta ei siis mitenkään voi moittia siitä,
mitä se maan rturvaamiseksi on pakoitettu tekemaan. On valitettava, että ei ennen ole voitu
täihän toimeen ryhtyä, sillä se olisi silloin, tämä
vapaustyö, voitu helpommalla suorittaa. Näin
ollen minä yhdyn niihin, jotka ehdottavat .palautumista yksinkertaiseen 'päivä:.ilärjestybeen.

l

1

Ed. T h u ne b e r g: Yhtenä Suomen Karjalan edustajana: jona minulla on kunnia kuulua
tähän kamariin, katson minä velvollisuutenani
olevan täällä lausua ja esille tuoda oman kantani tässä niin arkaluontoisessa sisä- ja ulkopoliilttisessa kysymyksessä.
Mei-dän urhoolliset suomalaiset, pohjalaiset ja
ka,r.ialaiset nuoret miBhet ovat inhimillisen läJhimmäisrakkauden elähdyttäminäJ, eiv-ät va-ltion vaan
yksityisinä pieninä vapaaehtoisina joukkoina,
lähteneet oman onnensa ja henkensä menettämisen uhalla taistelemaan ihmisoikeuksien, rpersoonallisen vapauden ja kodin rauhan puolesta isänmaankin rajojen ulkopuolella. He ovat lähteneet heimolaisia ja lähimmäisiä murhaavien ja
ryöstävien villien rosvojoukkojen käsistä pelasta.)1laan. Tässä suhteessa katson minä suomalaisten vapaaehtoisten nuorien miehien toimineen
samarialaisen tavalla ja hänen esimerkkiään noudattaen. Heidän lämpimät sydämensä, r·ohkea
luontonsa, nuoret voimansa eivät ole sallineet,
että he leviitan tavalla olisivat kylminä ja toimettomina seisseet .ia katsoneet, kuri heidän silmiensä edessä naapurit, vaimot ja la,pset kiusattuina
viruvat verissään. Mitä sii'hen taas tulee, et~ä näillä vapaaehtoisina: nuorilla sankaNliHa on ollut
miekka vyöllään ja ase kä,d-essään, niin se on ymmärrettävissä siitä syystä, että .ios minä menen
toista i'hmistä p-elastamaan rosvon käsistä, jonka
revolveri 0ll uhrin ohimossa melkein kiinni tai· .ios
tahdon pela&taa lapseni tai naa,purin lampaan
raatelevan karhun hampaista, niin silloin on varmaan hyvä olla varmasti aseistettuna, ettei auttaja ja autettava yhdessä ja yhdellä kertaa joudu
saman tuomion alle ja saman pedon uhriksi. Ei
mitään auta tällaisessa ta,pauksessa rparlamenttaarisen menettelytavan käyttäminen sillä vaikka
näyttäisi miten hyvin stiliseerattua parlamenttaarista dokumenttia tahansa sisä- tahi ulkoministerille, niin tässä tilaisuudessa siitä varmaan
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ei olisi toivottua tulosta ja-- apu tulee liian myöhään.
Kuultuani pääministerin selostuksen, olen tullut siihen käsitykseen, että tähän asti ei Suomen
valtion puolesta ole ta•pahtunut mitään, jota ei
voisi hyvällä omallatunnolla hyväksyä ja toivon
ja olen vakuutettu siitä, että Suomen hallitus
tulee tekemään kaiken v·oitavansa, ettei mitään
sellaista voi tapahtua, jo'ka voisi vaikuttaa vaikka
[lienimmässäkin määrässä siihen, että syntyisi
sellainen epäluulo taikka väärä käsitys, että me
suomalaiset tai meidän suomalainen hallituksemme pyrkii asevoimalla järjestämään toisen
valtakunnan sisä- taikka ullmpoliittisia asioita.
Minun vakaumukseni on, että ne edustajat, jotka
tässä kamarissa tavalla tai toisella, ehkä vähemmän hyvin harkituil·la lausunnoilla ovat koettaneet tehdä taikka ovat tehneet meidän nykyisen
hallituksemme epäluulonalaiseksi, ovat tehneet
isänmaalleen .ia kansaHeen hyvin huonon pa'lvoeht:ksen.
Ed. Hultin: Kun ed. Rotonen tovereineen
kohta eduskunnan kokoontuessa kovasti huolestuneena uteli hallitu'kselta, minkä vuoksi suomalaisia partiojoukkoja kerääntyi itärajalle, ei hän
ollut tietävinään, että bolshevikkien ryöstöretket
siltä taholta alituisesti uhkaavat maatamme.
Ikäänkuin vastaukseksi välikysymykseen tuli
silloin punakartilaisten hyökkäys Suojärven Hyrsylän kylään, jossa useita henkilöitä murhattiin
ja paljon omaisuutta ryöstettiin tai hävitettiin.
Niinpä joutui erikoisesti punarosvojen raivon
uhriksi suomalainen kansakoulu. Varattoman
opettajan vähäinen· omaisuus ryöstettiin, kirjat
ja opetusvälineet hävitettiin niin tarkoin, että
· vain pa·ljaat seinät jäivät jälelle. Ei näkynyt
välikysymyksen tekij,öitä myöskään liikuttavan
se, minkälaisessa hädässä ja vaarassa rajantakaiset heimolaisemme Aunuksessa bolshevikkien
komennon alla elävät. He fl!settuvat kylmän noninterventionin, sekaanimmisesta pidättäytymisen
kannalle. Jos on kysymys yksityisen hädästä,
on jokainen, joka siihen kykenee, velvollinen
avuksi rientämään.
Tässä muistuu mieleeni
muuan hukkumistapaus useita vuosia sitten.
Eräs nainen tuli oikeudessa tuomituksi rangaistukseen siitä, ettei hän rannalla olijana rientänyt
pelastamaan henkilöä, joka oli 'Pudonnut järveen.
Kun laki näin ankarasti velvoittaa naisia:kin rientämään hengenhädässä olevien avuksi, niin Suomen miehetkö olisivat vähemmän velvollisuudentunrtoisia? Tapaihtumat todistavat, että sitä he
eivät ole, eivät ole ainakaan Suomeri valkoiset.
Heidän omat äsken kes•tämänsä kovat kokemuk-

set ovat tehneet heidät herkiksi kuulemaan muitten hätähuutoja ja rientämään avuksi, vaikkapa
se tuottaisikin heille itselleen uhrauksia ja kärsimyksiä. Kansamme, joka itse on kiitollisuuden
velassa hädässä saamastaan avusta, muistaa vielä, ettäi se velvoittaa samanlaiseen jalomi·elisyyteen toisia hädäJssäolevia kohtaan. Tästä on kauniina todistuksena se suuri harrastus, joka on
maassamme tullut Viron heimoka.nsan auttamisen
osaksi. !Samanlaista lämmintä myötätuntoa ja
auttamisintoa, ovat laajoissa. piireissä myös herättäneet oSanomat karjala.isten hieimoveljien kärsimyksistä ja avunpyynnöistä, joista ensimäiset
saapuivat Suomen hallitukselle jo viime kesänä.
Varsinkin ovat Aunuksen karjalaisten vapauturuishankkeet sytyttäneet nuorison keskuudessa
ympäri koko maata palavan halun rientämään
heidän avukseen. Nuoret ovat käsittäneet tämän kansalliseksi kunniatehtäväksi ja ovat nuorison reippaudella panneet käsityksensä toimeen.
Siinä kaikki.
·
On va-litettavaa, ettei vasemmiston edustamaHa
taholla ole mitään tuntoa siitä kansallisen nousun
hengeoStä, joka elähdyttää nykyistä nuorisopolvea
ja sitä isänmaalliseen toimintaan innostaa, mutta
vieläkin valitettavampaa on, että vasemmiston taholla suorastaan vastustetaan tätä kansallisen innostuksen jaloa pyrk.imystä, sillä mitä muuta
·kuin vastustamista tarkoittaa saman välikysymyksen uudistaminen, jossa suorastaan yksityiskohtaisesti ilmianneta:an vapaaehtoisten varustaumishankkeet. Onneksi· ei välikysymys näy
saaneen suurtakaan vahinkoa a·ikaan. Se on
auttamattomasti epäonnistunut siinä suhteessa,
jäänyt jälelle tapahtumista, jotka taaoSenkin antavat siihen oman musertavan vastauksen. Aunuksen suoma}aiskansa on tuskastuneena kärsimyksiinsä noussut ihmeellisellä tarmolla, noussut luomaan päältään venäläisen bolshevismin
ikeen. Tätä Aunuksen vapautumista tervehditään luonnollisesti Suomessa suurella ilolla ei
ainoastaan heimolaistemme itsensä vuoksi, vaan
senkin takia, että se lisää oman maamme turvallisuutta. Me voimme myöskin iloita ja ylpeillä siitä, että vapautukseen on tehokkaasti myötävaikuttanut suomalaisten vapaataistelijoitten urhea
avustus. Minäkin käytän tilaisuutta lausuakseni
heille siitä julkisen kiitoksen ja tunn,ustukseJ;J..
He ovat jälleen antaneet maailmalle todistuksen
suomalaisesta tarmosta ja kunnosta. He ovat ansioittaneet itsensä länsim11isen kulttuurin ja oikeusjärjestyksen esitaistelijoina itämaista punabarbarismia vastaan. Lopuksi heidän heimokansallemme antamansa uhrautuvn a.pu on paras todistus Suomen kansan veljellisestä! myöt·ätun-
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. nosta, ja se on laskeva vakavan pohjan näiden att bolschevikernas regering på något sätt skulle
kauan erossa eläneiden heimoveljien tulevalle yh- bliva försvagad i sin makt. J ag tror att dessa
teisymmärrykselle ja yhteistyölle. Tällä yhteis- motiv lågo oss alla utomordentligt fjärran. V arymmärryksellä ·On luonnostaan mitä paraimmat för vi interpellerat var huvudsakligast därför,
edellytykset. Maantieteelliset olot ovat Kauko- att vi fruktade att landet skulle bliva. inblandat
Karjalassa samat kuin Suomen puolella. Molem- i ett krig, åt vilket regeringen sålunda skulle
pien taloudelliset edut puol•tavat yhteistoimintaa. komma att giva sitt understöd mot folkets vilja.
Kielellis-esti ,ja ikansallis·esrti Kauko-Karjala on Vi anse att under nuvarande tider ett sådant krig
Suomea. Myös valtiollis-et edut .ia vaarat ovat mo- kan vara i hög grad ödesdigert. N u heter det
lemmilla samat, sillä eroituksella ainoastaan, että dock så vackert: friskaror gå över gränsen för
Kauko-Karjalan ·suomalaiskansan m-enestys ja att hjälpa våra stamförvanter, som lida nöd och
kehitys on mahdollinen •ainoastaan Suomen kan- som terroriseras av bolschevikerna. Att lämna
san a;vulla ja myötävaikutuksella, läheisessä yh- hjälp åt en människa, som är i nöd, ä:r naturligtteistoiminnassa Suomen kanssa.
vis en vacker handling som sådan. Men om vi närVapaaehtoiset suomalaiset partiolaiset ovat an- mare granska motiven, så tror jag att 'bland d-essa
taneet Aunuksen heimoveljille sen, mitä heillä entusiaster, som vilja att en hjälp skall lämnas,
oli annettavissa, nuoren intonsa, monet henkensä- finnas bra många., som huvudsakligen skulle vilkin. Katsoen Aunuksen kansan puutteenalaiseen ja inblanda landet i ett krig, därför att de drömtilaan, ei siinä kuitenkaan vielä ole kylliksi, vaan ma om -ett Stor-Finland:, -ett Finland, som ] -en
kysytään tiettävästi aineellistakin apua elintar- framtid skall spela; en historisk roll. Faran av
-peiden ja muussa muodossa. Tosin ovat meillä- d:vlika d:vömmar är eme'llertid 1påtag1ligen stor. Vi
kin elintarpeet tiukassa, mutta tuottaahan vähän få icke glömma, att om också nu bolschevikreg·ejakamin-en siunausta, ja o·len mieli'hyvällå kuul- ring-en befinner sig i bet,rängt läg-e och den målut herra pääministerin ilmoituksen, että Suomen hända icke nu är i stånd att kasta st.örre truiJpstyrvaltio on tässä kohdin tekevä mitä se suinkin voi. kor mot Karelen, kan den tid ·dock komma, då den
Minusta näyttää myös siltä,, että tässä on tapaus, får stora tmp.pmassor fria, och ifall fiiån vår sida
jossa luulisi länsivaltain kiitokseksi Aunuksen minsta utmaning har skett, kan vårt land komma
yhteisell-e asialle suorittamasta •palv-eluks-esta i det läge, att vi bliva översvämmade av de ryska
myöntävän Aunukselle välttämättömimmät elin- horderna, och då kunna vi väl ·knapp'ast med egna
tarpeet kunnes kansa itse siellä saa pi elantonsa krafter mera motstå det <trycket. Och den nöd
jälleen kuntoon, johon se 1kyllä on 'kykenevä. och det elände, som då bleve följden är av det
Minä tiedän, että niissä Itä-Suomen karjalaisissa slag, att jag hälst skulle vilja bespara mitt fosterkansalaispiireissä, joita minä edustan, Kauko- land följderna därav.
Karjalan vapaustaistelua seurataan mielenkiinMan 11alar så vackert om dessa friskarors motiv,
nolla ja myötätunnolla ja että sen menestymistä •de humanitära skäl, som drivit dem till kamp.
-pidetään maallemme erittäin tärkeänä. Kaikki Jag vet ej vilka ideal, som besjäla dem, vilka nu
se mitä hallitus katsoo mahdolliseksi tehdä heimo- äro i Ost-Karelen eller vid gränsen, men här har
kansamme itä-ka:rjalaisten hyväksi, merkitään tidigare av flere ta1are framhållits, att de besjäs-envuoksi tyytyväisyydellä suomenkinpuoleis{6'l- las •av samma motiv, som de frivilliga, som kämsä Karjalassa.
pat i Estland, och att det var en synnerligen lovMinäkin yhdyn niihin, jotka ovat lausuneet värd handling, då vi sände frivilliga till estniska
luottamuksensa siihen, että hallitus tässä asiassa fronten. Men -d-en, som känn-er till, 'huru det 1gått
on valvova Suomen etuja.
till i Estland, och den, som känner till huru dessa våra finska friviiliga uppfört sig där, den blir
Ed. H i l d e n: Emedan jag underskrivi•t denna nog synnerligen skeptisk angående dessa frivilliinterpellation ser jag mig förpliktad att här ut- gas verkliga motiv. J·ag h'ar låtit mig berätta
tala några ord i anledning av de beskyllningar, av frivilliga, som varit med under flere veckor vid
som hava kastats oss interpellanter i ansiktet från fronten och bakom densamma, om dessa förhålhöger- och centerhåll, huvudsakligen från cen~ landen, och .det var en hel orgi-e av röverier, som
terhåll. J ag tror det var representan..ten Saarelai- jag fåt<t mig till livs. Det är någonting oerhört,
nen, som här framhöll, att vi hade för avsikt att huru dessa finska frivilliga farit fram. Bland
giva bolschevismen vårt understöd genom denna annat vill jag för att karakterisera detta berätta
interpellation, att vi · motsatte oss friskarornas en anekdot. Min sagesman uppgav, att de kominblandning i den fjärrkarelska, lålt mig kalla mit till ett slot<t, där en tysktalande baron hade
det, frrhetskampen på grund av att vi icke önska sitt säte och att han förvånat sig över rikedomen
,
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hos denna godsägare. Han sade: det var märkvärdigt, huru oerhört mycket skatter som funnos
där, vi togo vad vi kunde; så kommo bolschevikerna och drevo borl oss och de togo vad de kunde,
och sedan drev·o vi bort dem igen och fingo dock
så mycket att vi måste lämna hälften kvar, emedan trossen ej orkade släpa bmt allt. En sanning, som ej heller kan bestridas, är att när dessa
fosterlandshjältar, dessa patrioter återvände till
Finland, blev en hel del lliV deras gods beslago;f;aget på estniskt område, emedan det innehöll stulet gods, och av det gods, som hämtades över till
Finland., blev äwm @ hel del beslagtaget av tullen, vi,lket visserligen kallades ,små kri.gsmiDJnen", men bland vilka dock även torde funnits <8ll
hei del .iuveler och guld- och silversaker av ganska
stort värde.
Om vi taga allt detta i betraktande, är det icke
underligt; om m•an blir skeptisk och vägrar understöda dessa frikårer. I alla fall har det från
vår sida, från interpellanternas sida ingalun1d'a
varit, det vill jag ännu en gång betona, avsikten
att med denna interpeUation göra bolschevismen
en tjänst. Tvärtom, vi frukta bolschevismen,
men just .för att vi frukta densamma, virja vi att
vårt land skall få utveckla sig i fred och icke giva
bolschevikerna anledning till att kasta hit sin'a
trupper, då de en gång eventueUt kunna få styr-kor fria därtill. J ag anser att det und-erst·öd, som
nu regeringen, högern och centern ger dessa frivilliga, verkar som en ren provokation.

pakar1:0ille ja pistintä oman maan kansalaisille.
'Sitä minusta on turhaa täällä: Jtoista.a, sen me lkaik"
ki tiedämme. Ja ·et.tä tässä hoiDJffiassa on mukan !Ii
kaksi rovastia, •se on my·öskin mitä luonnollisinta,
sillä hehän aina ovat sirmatut ristit •kädessä kulke-,
neet kaiki.lla .sotaretkillä, vaiklmkaan .iot:kut heistä
eivät olisi ·olleetkaan synnynnäis-essä humalassa.
Minä onni.ttelen muuten hallitustamme siitä, ettäJ
sill-e on esiintynyt niin etevät, sivistyneet ja arvokkaat puoltajat kuin ed. Wuorimaa ja Saarelainen. · Ja ikun ainakin ed. W uorimaa on nykyisen:
hallituspuolueemme huomattavimpia edustajia,
niin lienee syytä kysyä saa-puvilla olevilta hallituksen jäseniltä, onk·o se ulkopoli.i·ttinen ohjelma. ,
.ionka ed. W uorimaa juuri äsk·en tältä ;pai'kalta•
meil'le esitti, myöskin nykyi,sen hallituksemme
ohjelma? Tässä tekee vähitellen mieli kysyä mitä
tahansa ja uskoa mitä tahansa. Jos niin on, jos·
W uorimaan ohlielma on myöskin rhallituksen o'h.ielma niin saanen samallru onnitella ed. Wuorimaata Pietarin arkkipiis.paksi, toivoon-ettei hänelle vaan sieltä tulisi kiire lä!htö.
Mitä minuun singa:hutettu]hin ·personallisiin
solvauksiin tulee., niin niirhin olen tottunut juuri
etupäässä herr-ojen rovasti·en tahol-ta ja tiedän sen,
että joka tällaisia sotapuuhia ryhtyy vastustamaan, hänen on vaaråssa ei vain kunnia vaan henkikin. Meillä ollaan nyt sotaisen isänmaallisia.
Mutta tahtoisin viita.ta esimerkiksi ·e& Wuorimaalle vuoteen noin parikymmentä vuotta aikaisemmin, o[iva.tko 'hänen puheensa silloin täytetyt
legioonalla ,ryssiä" ja ,,ryssäläi.siä."

Ed. K oton en: Oli masentavaa todeta jo se,
että ha:llitus tässä asiassa oli suhtautunut edus-\
E•d. J y s k e: Minua se selitys, jonka päämi'kuntaan tavalla!, jota ei voida p.itää rehellisenä. nisteri täällä esi•tti, täy•CLeUisesti tyydytti.
Mutta aivan sanattomaksi pyrkii jäämään huomaSen sijaan en saata olla: kajoamatta eräisiin tä~
tessaan, että myöskin suuri osa tätä eduskuntaa. mäniltaisiin lausuntoihin, ennen muuta arv. väli-on tehnyt it.sensä syypääksi samallaiseen menet- kysymyksen tekijän ensima.Is•een lausuntoon;,
telyyn. On •päivänsehäs•ti käynyt ilmi tänäkin il- Räntä pä!äministerin vastaus ·ei tuntunut tyydyttana, että t-ämän eduskunnan jäsenten j-oukossa on· tävän. Minä va:litan sitä, en voi siUe kuitenkaan
ollut aina:lcin suuri luku niitä, jot.ka jo siihen ai- mitaän. Ed. Kotonen tuntuu .pelkäävän. Hän•
kaan, kun hallituks-en ·puolelta edelliseen tätä asiaa. p-elkää sotaa, ja 1hän ·pelkää lisäksi että •hän mah-<
koskevaan väBkysymyk.seen vastattiin, olivat täy- dollisilla erilaisilla ajatuksilla .kuin Venä.iälläl
sin tietoisina .siitä, mitä oli te:keillä, ja -ettei siis. ehkä ajatellaan aiheuttaa ny kyisin eikä! vain nY-,
silloisen •pääministerin antama vastaus •.pitänyt kyisin vaan myöskin tulevaisuudessa venäläiseltäl
paikkaansa. 'Tämä on surullinen havainto tehdä! . taholta syytt-elemistä ja vihamielisi•ä ajatuksia
niistä, joiden kanssa .pitäisi yhteisymmärryksessäJ meitä vastaan. Ja •hän •Pelkä!ä vielä sitä, että Au-l
ja sovussa rakentaa tätä rikk.inäistä Suomea.
nuksen, sorretun Aunuksen kansa ·ei yksimielisesti
N-e puheet, joita. täällä on .pi-detty 1porvariston ole •py•ytänyt vrupaaehtoisia Suom-esta auttamaan\
taholta, mitä: ne ovat ·olle·et muuta kuin samallai- itseään .silloin, kun se kuolinkam,p.pailussa. slaasia,, joita kuulee jokaikisessä :parlamentissä silloin, vilais·en bolshevismin vallassa on. Minä huomaan,
kun ·On lä:hiö sotaan, olivatpa sodan syyt itse asi- et.tä ·eräät herrat vasemmistosta suvaitsevai hya.ssa mitkä ta.hansa. Aina ova,t motiivit mitä kau- myillä, ja minä uskon, -että se, ken ei ole läheltä
neimmat, joko itsepuolustus tai sorrettuäen aui:ta- itärajaa nähnyt sitä pelkoa, mikä on venäläisen
mi.,nen, kristivel,ji-en tu:keminen, aina vain piplioita, !bolshevismin maahan tunkeutumisvaaran johdosta.
1
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siellä aiheutrtnut, hän voi ehkä hymyillä. On hy~
myilty niin paljoUe muullekin tässä maassa. Ed.
Rotonen ottaa vielä avuksi ihrrnrisen ja Jumalan,
pyrkien muka etsimään otollisimmat menettelytavat tässä kysymYJksessä. Eikä hän tyydy täh!än,, vaan hän ottaa avuksi mYJö,skin vuosisatai~
sista haudoista Ranskan kuninkaita., Ludvig
XI :kin. Ja kun kaikesta tästä huolimatta Suomen miehiä vapaaehtoisina on menny.t idän rada:n
ylitse auttamaan aunukselaisia, aunukselaisten
omasta pyynnöstä, silloin ·ed. Kotonen ottaa. vapautuksen edesvastuusta tästä ja va;pauttaa myöskin
ne, jotka hä:ntä kannaMavat. 'J;'uon vapautuksen
edesvastuusta voi tul'kita epäilemärttä monella tavalla. Sen voi tulkita my•ös sillä tavalla, että lasketaan, että Aui:mksen onneton :Suomen heimon
osa sortuu v'enäläisen bolshevismin syliin ja että!
tuo venä]äinen !bolshevismi vy,öryy myföskin idän
rajan ylitse meidän maahamme, vaikka meistä
sitä ei kukaan toivo. V apautuks~m edesvastuusta.
näiden mahdonisten voittajien edessä, sen ajatusma;hdollisuuden sisältää myös ed. Kotosen lausunto. Minä Itä-Suomen edustajana en voi vaieten kuulla sitä, että toinen Itä-ISuomen edustaja.
vakuuttaa, että Itä-Suomen kansa ei suvaitse s'itä,
että vapaaehtoisia sinne menee, enikä minä ymmärrä myösikään, että ed. Kotonen voi täydellä va~
kuuttavai.suudella. selittää, että m.ian kansa, Itä~
Suomen talonrpoika, ·on siitä suutuksissaan, että
sinne on mennyt v·arpaaehtoisia auttamaan kuole~
mankamp.pailussa olevia raja.ntaka.isia', hei.movel~
.iiä lihaa Suomen heimon lihasta, luuta sen luusta.
Kuitenkin ed. Kotosen lausunnos.ta sai sen 'käsityksen tahtomatta olla hiuksen ~aikoja.. Itä-Suomen kansa, raj.alla a;suva kansa on kuitenkin jo
saanut ·kokea venäläis•ten, slaavilaisen !bolshevikkien hyökkäyksiä, Itä-Suomen miefhiä on kodeissaan surmatim raj.an yli hyökänneiden toimesta.
Ei'kö näin ollen ole luonnollista, että I.tä-Suomen
kansa myö,skin pelkää holshevismin vyöryvän
rar.ian yli, ei:kö näin ollen ole luonnollista, ,että
nämä ra.ialla asuvat miehet ja; naiset myöskin kiittävät Jumalan siitä, että tässä maassa. joitakin va_paaehtoisia uskaltautuu .fnennä Aunuksen miehiä
auttamaan, blädässä olijoita pelastamaan. Ken
siHe saattaa hymytä, :hän saattaa 'hymytä sille,
mikä on ihmiselle kalleinta.
On raskasta tod~lla ajat.ella, että ihmisiä tap-etaan, että ihmisiä murhataan, asuntoja poltetaan,
siemenviljatkin- elintarp-eista puhumattakaanviedään P·ois. Jos hädässä olijaa toinen ei pyr~
auttamaan ollessaan siihen ~tilaisuudessa, ei tuo
toinen menBttel·e oikein. J·os tois.en kansan jäsenell~, vieläpä .läheisen .sukulaiskansan, on tilaisuus auttaa sita, joka .taistelee kualoeman taistelua,

taistele·e elämässä ..pysyäksensä, ja kuitenkin .iättäytyy auttamasta tuota ·heimonsa jäsentä, joiden
väliin kova kohtalo on saa1ttanut ty•öntää valloittajan vetämän raja:rw kieltäytyy häntä auttamasta,
niin hän on tunteeton. Minusta ;heimoveli, joka.
kieltää toista heimov,ebeä auttamasb, menettelee
rikollisesti. Minäi puol€stani en suinkaan halua
sotaa. Olen rauhan mi·es. Mutta minä näen myös,
että AunuksBssa saavutetaan rauha sillä, että Aunuksen kansa itse 'hankkii itseUensä rauhan niillä
a,puneuvoiclla, joita. sille va,paaehtoiset miehet
meiltä .ia muualta antavat. (VasBmmalta: s-enaattorit täällä.) Minä olen .lisäksi tyytyväinen siihen,
Bttä todella nuo vapaaehtoiset, isien hengen omaavat miehet eivät ol,e olleet rpakotetut tyhjin käsin
sinne menBmään ..Minusta se olisi ollut hyv.in epäviisastakin, ep.ätaikotuks.enmukaista. He eivät
oEsi voinBet silloin täyttää sitä, mikä heidän tehtävänsä on, auttaa aunukselaisia. Ed. Rotonen ja
eräät .muut rohkenevat syyttää va:Uaushank:IDee.sta,
hy,ökkäyssodasta. Minusta s€ on ;puhdas. suomalainen puolustus,sota, ei .mikään muu. (Ed. Kotonen: Kaikki ,sodat ovat sitä.) Ed. Kotosen kuulemme väittävän että kaikki sodat ovat sitä. Minä
en ole asia.na,jaja, joten en täs·sä ryhdy tu~kimaa:n
tuota asianruja.iaviäitettä. Ainakin tässä tapauksessa voimme ilman muuta väittää ja tod€ta, ettäi
se on .suomalainen puolustussota. s~ on Aunuksen
puolustussota venäläisiä vastaan, ja. jos Suomen
miBs rajan tältä puolen menee sitä auttamaan,
niin on synti syyttää sen va,paaehtoista avustajaa.
hyö.klkääjäkisi ja va:ltaajaksi. Lisäksi on minusta
vahemmän. pu:hldasta syyttäiä •sitä nuorisojouklk()a,
joka puhtain mielil'l on lä:htenyt avustamaan rajantakaisia heimoveljiä, .iohbaus- ja gulashausretkeilijäin ,parveksi. On matalaa syyttää sitä Jreinottelijain joukoksi. En minä ainakaan tahdo
noiden syyttäjäin .sanojen, laus!Unto.ien takana olla.
Minä puolestani 'kunnioitan niitä vapaaehtoi,sia,
jotka ovat uskatltaneet olla. tpelkäämät.tä ·silloin
'kun meidän eduskunnassamme lausutaan ed. Kotosen lausuntoja.' Miniä kunnioitan iheitä, että he
ovat ushltåutuneet lähteä retkelle, jolla. he voivat
mtmettää enimmän, mitä ihminen .menettää voi, nimittäin ,henkensä. Ei ole varsin suuria .egoismia
niissä, .iotka tuon tekevät. Jos mukana on kei~
notteli.ioita, >Sitä minä en suinkaan tiedä, enkä v·oi
taata, onko missään nykyisin suureilllpaa seuru-etta
koolla, .iossa ei olisi yhdellä tai toisella tavalla
keinottelij.oita mukana. Min1ä uslmnl, minä .Ollen
vakuut.ettu siitä:, -että tulevat Aunuksen '.ja tulevail
Suomen sukupolvet 1ml-evat Iansuma.an kiitollisuutensa, tulevat muistelemaan kunnioituksella. niitä:
nuorukaisia, joilka 1puhtai.sta }J'yrkimyksistä ovat
lähteneet r.a.iantakaisia; avustamaan, omaa kansaa
23

Tiistaina 29 p. huhtikuuta.

178

auttamaan. Kuolemasta 1pelast.etut aunukselaiset
eivät avustajiaan likaa ja ta:hraa, niin kuin täällä'
pyritään tekemään.
On selit.etty meiilie, että täiM vapaaehtois.ten
meno aiheuttaa sodan •slaavien ja suomalaisten välillä, V•enäjän neuvostovallan ja 'Suomen valtakun~
ona:n välillä. Tämäkö ai:heuttaisi sodan? Ei'kd
neuvosto-Lenin.illä, Trotskilla ja kum.ppaneiHa to-j
della ole aihetta meidäm mallitamme kohtaan suh-7
tautua vihalla, kun tietävät, että meidän kaikki
porvarilli·set puolueemme ovat bolshevismin jyrk-:
kiä vastustajia, kun samat Lminit ja Trotskit tietävät, •että meidän sosiaalidemokraattinen puolueemme mytös on bol·shevismia vastaan? Eik·ö tässä,
hy"iät 1her:rat, ol~ riittävästi syytä Leninille ja
muille neuvostoherroille vihata ja pyrkiä hävittämään Suomen itsenäinen valtakunta.
.Jos .iulki·wta sytt.yy Suomen ja neuvos.to-Venä.iän vältillä, ei syynä siihen ole v.a.p.aaehtoistemme'
men.o Aunuks·en kansan va'paustaistelua avusta..
maan, va.an •Syynä on 'hY'okkäävä neuvosto-Venäjä,
sen !pyrkimys lev·ittää bol.shevismia. J.os julkisota. Suomen ja V.en'äjän .välillä ·synt.y~, ei se'
synny meid·än tahdostamme vaan venälä-isten.
Minusta siis vapaaehiois•et mennessään auttamaan Aunusta. ovat osottaneet isänmaalli.ata, suomalai.!!ta, ihmis:rakkaudellista mieltä. He ovat
pu6lustamassa Suomen heimon, Karjalan heimon
vapautta, eläimää j.a elämisen oik<eu.tta. He tällä
toiminnalla ovat osottaneet my:ös suojelevansa 1
meidäTIJ ra.iaamme. .Sentähden. minä iloitsen 'heidän menostaaan ja. iloitsen, ettäi he ovat saaneet
tässii marussa myös tuk.ea mennessään. Sentähden1
minä yhdyn kannattamaan niit{i.., jotka ovat esittän-eet väli:kysymy~kts.en johdos'ta. y ksinkertais·een'
päiväjärj.esty kseen siirtymistä.
t

•Ministeri A 1 k i o: Pyysin puheenvuoroa ed.
Kotosen viimeisen lausunnon johdosta.. MinUJL'
tekee mieleni sanoa, että ed. Koto.nen .on ollut velkaa sosialidemokratialle tämän välikysymyksen.
;ra. minä vidäm ·~unnioitettava.na yrityksenä, että!
jokainen, joka on tehnyt velkaa ,ia on ;\;[ttemmin:
tehnyt vararikon, py.rkii .tavalla •tai toisella suorittamaan täJmän velan. Kiä.siitän .nimittäin siten,
etta Suomessa on sosialidemokratia tehnyt va.raxikon. Tämä vararikan tekeminen on j.oht~nut siitä,·
että. ne, j·otka nimi'ttävät nyt itseään oilkeistososialisteiksi, ·eivä.t ole aikanaan ryhtyneet asiain johtoon. Kun minä muistelen sitä .politiikkaa, jota
sosialid-emokratian nimessä on täällä harjoit·ettu'
kahden .viime vuoden kuluessa, täytyy minun sanoa, että se lausunto, j.onka €d. Kotonen äsken
.esifti., se ei ollut rehellinen. (Vasemmalta.: Hallitus on ollut 1rehellinen.) Ha:llituksen puolesta

·esitetty lausunto oli rehellinen. .Siinä avoimes.ti
.tunnustetaan, mikä on .tarkoi,tuksena. Mutta ed.
Rotonen arvostellessaan sitä politiikkaa, jotre
tääHä on Venäjän .vallankumouksesta saakikai efti\
hallitukset harjoittan.OOt, jätti .kokonaan arvostelematta sen, minkälaista politiikkaa ovat s·osialid-ekraatit .har.ioit.tanoot. (Ed. Kotonen: En ,puhunut
.siitä politiikasta mitaän.) Ja .siitä johtuu, ett•ä ed.
Kotonen tässa tilinteossa,, ryhtyessään sosia.lid-emokratialle maksamaan sitä velkaa, jonka hän tovereineen on te~hnyt, on j-outunut sellaiselle poh,jalle, josta täytyy sanoa, että hän on :peittänyt
.tosia·sioi.ta.
Tämän jälkeen tulen Aunuksen kys.ymy.kseen.
Se on niitä !kysymyksiä, jotka ovat vurkautuneeiJ
esiin nykyisestä maa1lmanmuUistuksesta. Aunuksen kysymystä ·eivät ole loi'htineet esiin Suomen
porvarit. Aunu ksen kysymyksen on esiin loihtinut historia., jonka. taJPaukset ova.t nykyään kehittyneet siUe asteelle, että se VUOI'O.Staan vaa.tii osalJ
taan niitä ratkai•sukeinoja, .i·oita kaikkien aikojen'
kansat, astuessaan historian näyttämölle, ovat
käyttäneet ensim<äisen · va;pausas~eleensa ottaes,saan. Kun :käsitän siis AUDJ11ksen kysymyksen
historiallisena ky;symyksenä, en katso sopivaksi·
s·en johdosta ryhtyä nykyhetkellä pesemään Suomen [>orva,riston .ia •sosialidemokraattien kesken
luokkaipyy.lrlriä. SiUä: minä .tiedän sen, että sosialidemokraatit, ottlllessa.a.n täHäJ !kertaa esiin Aumlksen kysymyksen, samana kertaa neittävät it.b'eltänsä sen tos.iasian, etilä Aunuksen kysymyksen
.kanssa heitä itseään u'hkaa, jos se laimin1.yödä:än,
bo1s:hevismivaan.. Minun tä:y,tyy sanoa, että sosialid.emo'kraatit Suomessa yrittäessään jättää tällit
kertaa itärajan yksinomaan venäläisten bolshevikkien .hoidettavaksi., ·eivät valvo tässä sosialidemokratian etua. · Vasta silloin Suomen sosialidemokraat.i.t tosissaan osoittava.t pelkäävänsä bolshevismia, 'kun he asettuvat sille kannalle, jolle ovat
asettuneet Viron s·osia'lidemokraatit: ase käd·essä
taistel·emaan bolshevismia vastaan, milloin näiden•
hyökkäy,s on :pelättävis·sä. Vasta silloin Suomen
•Sosialid·emokraatit aset.tuva•t .se1välle kannalle
ibolshevismia vastaan, :kun he ottavat noudattaakseen SaksaTIJ sosialidemokraattien esimerkkiä.
Niinkauan kuin Suomen sosialidemokraattien kä8ityk.set ja juJkinen esiintyminen on rist.i.·riidassa
noiden esimerkkien kanssa, niin kauvan täytyy
sanoa, että. se lausunto, minkä ed. Kotonen tässä'
esitti, ei oHut rehellinen syystä, että siinä p-eitettiin tämä tosiasia. Hallituksen ·es[tys on ollut r~
lil·ellinen. Mikäli .minä tunnen, .ei h.aUituk<sella ole
ollut vähintä:kään tarkoitusta Aun.uksen valloittamiseen. (Vasemmalta: Entä Pietari?) Suomelle ei ole tärkeätä Aunuksen vaHoitt.aminen,
1
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Suomelle ei ole olLenkaan tärkeätä Aunuksen y.h-·
·dis,tiilminen Suo:r;neen. Mutt&Suomelle oil tärkeätä:
estää, että bolshevismi ei 'Pääsisi tänne pitemmälle,
kuin .Aunuben tuoHe puolelle, tahi .että 'bolshevismi pidetään täältä niin kaukana, kuin se meid·än
voimiHe.rnme on ma.hdollista. Me 'käsitämme, että
sen. on nykyään Suomen eduskunfu velkaa S~o
men: kansalle (Vasemmalta: Emme me jouda twp•pelemaan!). Ja tämä velka on myöskin :kerran
sosåaJi'demokraattien mabettava. Sillä se on'
niitä velk01.ia, jotka silloin, kuin Suomessa. j.o,skus·
rakennetaan sellaista y<htei·stoimintaa', jonka kautta täw,~n rmaan syvät xi·vit ;pääsevät siitä polkeenalaiaesta tilasta, missä ne nyt ovat, (Vasemmalta:
·Oil.Win. Koska ruvetaan!) pääsevät siitä tilasta,
kun porvarien ja sosialidemokraattien välinen:
luokkaJaisoolu lak:kaa. (Vasemmalta: 'Täl1ä keinoin ei lakkaa! ·Tarvitaan toisenlaisia keinoja!)i
'Silioin joutuvat sosialid·emokraatit myöskin tilinteolle isänmaan edessä aivan samaLla tavalla 'kum!
.n.ykyään ovat Saksan sosialidemokraatit tiEllä,
aivaill samalla tavaLla kuin V enäijän sosialå.idemokraatit .io ovat olloot tilillä. J.os te kioell'ätte täJ
män tilinteon, seuraus on, että !bolshevismin lainee~
v]V'Öryvät teidän ylitsenne samoin kuin porvaristonkin yli ja Suomi joutuu perikatoon.. Aunuksen
kysymys on tältä kannalta arvosteltava (V asem'"'
malta: Pitääikä sitä 1provoseerata?). Kun Aunusta
siis koetetaan suomalaisten avulla avustaa siihen,
että Aunus nyt vuorosta.nsa esiintyy tätä 'bolshe-'
vismivyöryä vastaan samalla tavalla 'kuin viime
talvena Suomi, me käsit:ämme, et•tä tämä on historia:l1i$ta taistelua, jonka !Suomen :ka.nsa on velkaa•
itsellensä ja; his,toriaille (E!d. Paasivuori: Suuruuden hulluutta!). Ed. Paasivuori käyttää tästä mä:äritclnalästä nimitys;tä ,suuruudenhulluutta" (Vas~Iruna:lta : 1Sitä se onkin!) joka ei ole mitään muuta kuin, taasen kJäyttaäkseni sa;maa rinnastusta,
jota viime istunnossa käytin, tämä on kaiku niistä
.so&ialidoemokraattisista puheista, joita t<äällä kuultirin riittämiin saakka mrs tamm:itkuun~. jolloin
o0li kysymy;s Suomoen armeijan muodost.amisest3!
isänmaan va.pautta puolustamaan. Silloin sosiali-·
demokraatit, silloinen ryhmä, my;öskin hyvin us·ein
;pyrki osottamM,n, mit~kä järjetöntä ja mahdQtont.a suuruudenhulluutta on, että Suomella, jossa!
sosia1idemokratia1la oli niin valtava valta, m:iten
järjet()ntä on, että se perustaa itsellensä. armeijan.
'Samal,la kertaa kuin sosialidemokraatit tässä ihuoooess~a tätii: yrittivät todis•taa, samalla kertaa ·heillä oli täällä takaJPi·vossa j.o varattuna aseet, joilla•
oli aikomp~. hyökätä ens.imäisenä tä•män eduskunnan ki'l'lliPPUU\11. N.e aseet oJ<ivat silloin jo hiotut.
Sa.malla kertaa siis kuin silloin sosialidemokraatit toisella kädellä lieiJ!uttivat rauhan .palmuja., oli'
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heillä takapivossa aseet. Ja ne olivat kansainväliset a.sOOt, lainatut vooä.läisilt!ä, joitten kanssa ·.y~h
teistoimintaa ei silloin ;pelätty, vaan suosittiin siitä syystä!, cltä se yhteistoiminta s·illä hetk.eUm
näytti sosialidemokraattisten ihanteitten toteutta ..
mi.sen .kannalta edulliselta. Oloen vhlpittömä!Sti :vakuutettu siität, että meidän' so&i.alidemokraatf:Un~·
me silloin tarkoittivat ·sosialidernokratian toteuttamista, mutta tulos Qli, ·että sosialidemokratia. joutui vararikkoon ja bolshevismi astui johiavaan asemaan. Tämä vararikko jatkuu vielä. Kun me 'PY"'
rimme siihen, :että Suomi tulisi va[laa.ksi ja rii:pp_umattomaksi,. on mei.dän ta:rkoitqksemme koettaa trajojamnie suojella estäälksemme ettei uusi
bolsheviklkihyökylaine tänne .p·aaslSl! vi.rtaama.an. Me käsitämme että se on sosialideniokratiankin kannalta, edullista, että se on Suoinen
kansanval.lan kannalta edullista, ja että se on
·ennen kaikkea edullista Suomen kansan kan•na1ta. Kun käsitykseni on tällainen, on -ed. K.iJto ..
sen nouseminen sill-e ·kOI'IkeaUe 'koturniUe, mihin
hän tääi1lä äslmi,sessä puheessaan nöusi tuomiten ja.
arvostellen niitä pyrkimyk·siä:, mitä meillä muiHa
on tämän isänmaan aseman vakaannutbimiseksi
täällä: maailmanillYDS'kyisSä, aikanut näyttää vä..
hän epäilyttävältä~ Mutta .minullakin on <Se va~
kaumu.s, että suurin osa ainakin nykyisistä sosi.alidemokraailtis.en ~yihmä.n jäsenistä. on isänmaallisen mioelen läpitunkema. Mutta että 1h~ itse
pääsisivät selvyyteen tästä, se ilmeisesti vaatii'
vielä eräänlaista 'hisltoriallista :kouluutusta. ja ennenkaikkea jokaisessa edustajas.s.a ,siveellistä i·tsekasvatusta. Sillä asianlaita on sit.en, että suuri
osa teistä nykyään ei uskalla seisoa kapinaa varten valmistautuneitten joukkojen ede8sä selkäranka suorana. H~vin monet teisltä - minä uskallan.
s·en .iul'Jdsesti sanoa - rpuhuva.t to1s.ta silloin kun
ollaan tilaisuudessa ·pUJhua kahteen kynteen siitä,
minkälainen as.ema on, mihin se velvoittaa, ·kuin•
mitä te ,puhutte sifl.oin, :kun on kysymyk:Sessäi julkinen esiintyminen; Kun asia on tällä tavalla,
niin minun käsilttää:k.senii olisi syytä tälllaisen asia;n
yhteydessä, josta nyt on kysy.my•s., jossa .ennen
muuta on ky.symyk:Sessä Suomen vapauden turvaaminen ja samalla myöskin 1heimoka.nsamm~
avustaminen mikäli meidän toimoenpitoomme siihen riittävät, vaikuttaa siihen, että sekin tulisi'
turvatuk.si va.Sitaista historiallista elämäänsä varten. Mielestäni on .aivan mahdotonta, että :sosiailidemokraatit kaikki: voisivat asettua sille kannalle,
.ioHe esim. ed. Kotonen on asettunut. .Tos hf.
as·ettuvat sille kannalle, käsitän' minä\, että täs86T
yritetään silmiä .peittä-en maksaa edellä mainitseJ
maani ra,skasta. velkaa ,sosialidemokratialle. Mutta!
se ei tule sillä maksetuksi. 'Täimä on uusi synti,
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joka -ei suinkaan .kosta itseänsä 'Suomen porvaris~
t.oUe, vaan nliiUe, jotka &en tekevät. (VasemmaJ.ta:
Porvacistolle kostaa! N"~e vaalit!) N"oe vaalit ·eivä1i
ma:k,sa mitään, täJmän a·s.ian yihteydes~ä, si~hen näJhden, että ,teillä on ·011lut täydellinen vaa1ivoittok.in
aikoinaan, jos•ta oli seurauksena- minun täytyy'
uudistaa s·e -lankeemus :bo1shevismnn (Vasemmalta: Minkiätähden?).
Kan asia on tällä tavalla, niin minun käsittääkseni, jos joitakuita g.y.ytetään epä.rehel[isyydestä,
täytyy syyttää niitä, jotka eivät ota asiallis·espi
arv.ostellakseen, mitkä: seikat v.aikuttiva.t sen, ettäi
Suomess.a on täytynyt syntyä sotatila. iSen on
vaikuttanut tperus1teiltaan soså:alå..demokratian politiikka. J.os tämä politiikka olisi ollut rehellinen
alusta l01ppuun tähän päivään asti, täällä ei tarvittaisi v.a1rustautua ,sotatoimiin, ei ainakaan sisälEsesti, vaan .täällä voitaisiin yksimielis,esti suojella rajoj•a ja minä luu1len, että esim. Venäjän'
asema olisi så.lloin ,paljon toinen kuin nyt.
Suomenkin sosialidemok:mtia on edesvastuuSiSa
mY.öskin maailman !politiikalle. Minä viittasin joi
äsken siihen, ·että sieltäkin oliså. jotakin opittavaa.
On •pieni aE.ia mi·ten tämä välikysy;m.y,s ,päättyy,
se on ,pieni asia >hallitukselle ja verrattain IIJieni
asia kok·o Suomelle, mutta ~sosialidemokratialle se
ei ole niinkään pieni asia. Ette te sillä :paljon
voita, että te tästä välikysymyksestä olette koettaneet tehdä suuren· numeron. Enemmän te voitatte sillä, jos te kerrariEn ryhdytte •tarkistamaan
meneti.elytapaanne, mitenkä Suomi :pääsisi nä.issä
v:a:iikeissa oloissa järj·estämään sisäpolitiikkansa ja
ulk01politiikk.ansa niin, että Suomi voisi nousta
täistä :kaaobesta .eheänä j.a itsenäisenä valtakuntana.
b

Ed. Jo u k a hain en: Eräitten tääll'ä esitettyjen lausuntojen johdosta, pyydän maalaisliiton
eduskuntaryhmän puolesta ilmoittaa, että ryhmä
ei voi olla sen ulkopoliittisen lausunnon takana,
jonka ed. W uorimaa täällä esitti. Tämän katson
olevani pakoitettu tekemään siitä syystä, että ed.
Kotonen on häikäilem'ättömällä tavalla koettanut
tehdä myös ryhmän tässä suhteessa vastuunalaiseksi.
Ed. p r 0 c 0 p e: Det är klart, att frågan om
Ost-Karelen tför kar.elarne !på denna sidan gränsen 1iksom överhuvudtaget för Finlands finska
finn:ar måste vara en hj'ärtesa;k på grund av de
nationella och de kulturhistoriska band, som binda Finland tillsamman med det av stamfränderna
bebodda grannlandet. Det synes mig som borde
frågan ock.så ur denna synpunkt för Finlands
svenskar ega intresse. Men det finnes en syn-

punkt, ur vilken d,en för oss mås•te vara en hjärtesak, och det är därför, att det är här fråga om
vårt rikes ställning uti världen och dess säkerhet.
Vi skola icke förblanda det, som nu sker i OstK·arelen, med erövring. Det har sa·gts med tillräckligt eftertryck förr. Det, som det här gäller,
är att lätta det bolsohevistieka trycket på vår
ostgräns. Det förefaller mig i någon mån n<aivt,
när lantdagsman Kotonen talar om att detta vore
ett 'företag, startat endast av herremän. Det har
med större auktoritet, än jag kan hava, härifrån
tidigare i kväll sagts, att så icke är fallet. iMen
lika naivt synes mig herr Kotonens tal om att
vi icke böra giva Ryssland anledning till angrepp. Icke är Ryssland numera någon björn,
som sover och som vi väcka med nålsrtyng. Ryssland är uog sedan länge en thö,gst vak.sam hyena,
som går på lur och störtar sig över det rov, som
den bäst finner. Bolschevismens Ryssland har
·haft framgångar i sydost, betydande fFamgångar. Vi kunna vara fullkomligt säkra på att,
när framryckningarna !där äro slut, ett ökat intresse kommer att riktas också mot vårt hörn,
mot Finlands gräns, liksom j·u a1ltjämt bolschevikerna ända lhitintills med största uppmärksamhet följt med oss och gjort allt vad de kunnat
för att undergräva samhällsordningen hos oss.
Det saldes vid den senaste interpellationsdebatten
i den ost-karels'ka frågan, att man från bolschevikhåll vore benägen att bjuda oss fred. Det
är ett synnerligen dåligt tecken. Det visar, att
de hava något ont i sinnet mot oss, ty när de i
somras kommo med sitt fredsan<bu d, var det alldeles tydligt, att de planlade särskilda åtg'ärder
mot väster och norrdväst, och på samma sätt var
det i januari 1918, när bolschevikregeringen välvilligt erkände Finlan ds självständighet och föriklarade sig vilja leva i fred och god grannsämja
ined oss. Det var bara en förevändning för att
organisera det röda up·proret, som skulle defini.tivt binda Finlandi vidi ib.()llshevismens Ryssland.
Det, som är det farliga i bolsch:evismen, är att
det icke är angreJlp med öppet visir, icke är angrepp, som av en vanlig •fiende. N"är man i
somras talade med tyska .politiker om att :bolschevismen måihänlda kunde bliva en fara, som hotade
Tyskland, skakade d·e ,på huvud·et överläJgset och1
sade, att den faran icke var stor, ty de visste
nog, att de skulle kunna spärra sin gräns. De
talade om att de hade en elektrisk ledning utefter he}a den östra gränsen, där alla bolscheviker .skulle fastna, men det visade si.g, att bolscheviksmittan kom över denna Tysklands östra
gräns. Bolschevismen är som en enda stor pesthärd. Det är icke nog m'ed att man avspärrar
1
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.gränsen. Smittan lwmmer ändå. Säkerhet och
lugn kan man icke få på annat sätt än genom
a;tt där lägges ett slags isolerande bälte mellan
bolschevismen och en själv.
Herr Vuorimaa har uti ett andragande i kväll
skizzerat det progrrum, som skulle fordras för
.att giva oss den fullkomliga s'äkerheten och
tryggheten i vårt utrikespolitiska läge. Det är
.strängt taget gamla linjer han går upp. Det är
lirrjer ända 'från Sveriges stormaktstid, från den
tid, då skandinavisk politik följde målen att tränga Ryssland så långt som möjligt från Ös<tersjön. Det är framtidsmåL I va'd mån de skola
kunna förverkligas, torde väl ingen i dett·a nu
kunna säga, men så mycket är säkert, att de
åtgärder, som nu MT frivilliga ·finländska styrkor hava vidtagits i Ost-Karelen, äro ägnade att
förstöra en a v de värsta pesthärdarna, därifrån
smittan har spritt sig över vårt land. Jag kan
ieke f·örstå att .däri slniUe inneligga en synnerlig
fara för oss. Vår ställning blir icke farligare
genom dessa frivilliga kårer än Sveriges för ett
år sedan, då s'venska frivilliga kommo över till
Finland för att hjälpa oss. Det vore väl för
resten rätt märkvärdigt, om man, då det brinner
i husknutarna, skulle förhiwdra ifrivilligt folk att
släcka. J ag kan icke hjälpa, att det synes mig
.som skulle herr Kotonen i en rrågot ovärdig ton
ihava talat om det företag, som vi nu hava att
behandla, om den entusiasm, som drivit finländska ynglingar dit över. Herr Kotonen och
jag äro på sätt och vis yrkesbröder, advokater.
.Tag har icke haft förmånen att uppträda inför
rätta mot honom, men jag ikan · försäkra att om
herr Kotonen följde den ton, som är vanlig bland
-oss advokater, så använde han andra uttryckssätt
och ett annat. uppträJdande, om vi två stå mot va;randra inför rätta, än vad han i dag har använt
om sina politiska motståndare. J ag tror icke,
att man med rätta får kalla detta företag ,huijaJUsta" och ,kavallusta". Jag skulle vilja höra
herr Kotonen säga .det åt alla dessa ynglingar
från fattigare och rikare hem, som gå dit bort
för att 01Hra sitt liv - ty det är ändå livet, som
är insatsen i detta företag.
Herr Hildens ord om röverier låta nog stora
<>ch vackra och granna när det gäUer att fördöma odessa föj,eta;g, oclh det kan ju hända, att det
i Estland begåtts rov och plundringar också av
fins'ka vita, men på grund av enskilda överträdelser har man väl inga skäl att f·ördöma hela rörelsen, att frånkänna den ett ideelt innehåll.
Det synes mig som · skulle hela denna interpellation och s'ärskilt den sista frågan få en rätt
egendomlig belysning med hänsyn tili vissa om-
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ständigheter, nämligen: med hänsyn till den förkärlek för ryssarna, som genomgick herr Kotonens första arrd'ragande, med hänsyn till yttranden uti den socialistiska; tidrringspresen och även,
vid offentliga tilllfäHen av socialister i officiell
ställning därom, att Ryssland ingalunda är var
givna fiende, och slutligen med hänsyn till vissa
mindre officiella yttranden Olill ,slaktare". Vid
sådant förhållande var herr Hildens uttalande
synnerligen angenämt att höra. Det vore säker1igen för samhä:llsifreden här i landet lyckligare,
om man från socialisthåll mera skulle bemöda
sig om att taga avstånd offentligen från bolschevismen än att öda tiden på interpellationer sådana som denna.
.
Det ostkarelska företaget har emellertid fått
en hård dom också från annat håll. Det har kallats lättsinnigt, sagts att det innebure, att s'ätta
fosterlandets framtid och intressen på spel. Jag
är övertygad om att den domen känns rätt tung
för många av dem, som äro med där i Ost-Karelen och för d€1Ill, som löverhuvuldl intressera sig
för detta företag. Men lå andra sidan måste vi
komma ihåg, att liknande uttalanden hava använts varje gång det varit •fråga om· ett uppträ.dande mot Ryssland. Det var lättsinningt sa'des det - det tillvägagående, som det passiva
motståndets män i tiden lade i dagen, när de
orubbligt höllo på }ag och rätt. Det var också påstod man - ett oförlåtligt lättsinne, när i
tiden jägarna foro till Tyskland. Meri icke förty
få vi nu giva vårt gillande åt det motstånd, som
har s~änts mot Ryssland och mot den ryska faran. Det är -precis samma 'fosterlandsk'ärlek, som
går igen nu uti den ostkarelska rörelsen.
Övertygad om, liksom herr Estlander, att regeringen skall göra aUt vad i dess makt står
för att skydda samhället mot röda stämplingar,
men också på samma sätt som nlågra. tidigare talare uttalande lförhop.pningen, a,tt reg;erillg'en skallt
för att skydda landet mot den 'fara, som ihotar
från öster, vidtaga alla möjliga åtgärder såväl
rent defensiva som positiva åtgärder, ber jag
att få förorda enkel övergång .till dagordningen.
(Eduskunnasta: Hyvä!)
Ed. L e h t o k o s k i: Kuten tiedetään :pyrkii
työväestö kaikissa maissa rauhaan. Niinpä pyrkii Suomenkin sosialidemokratia saa.vuttrumaan
rauhaa, ja .yksistään tästä syystäi on tämä välikysymys vasemmiston ta!holta tehty. Me oJemme kuulleet pääministerin selityksen, jossa todetaan, mitäJ olemme epäilleet, nimittäin että aseellisia joukkoja on mennyt rajan taakse, aseellisilla voimilla viemään a:pua, leipää ja muita tar-
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peita. Meille sosialidemokraateille ei ole suin.J.oum vast.enmieHstä;, että Jteimolaisiamme autetaan. Mutta meidän täytyy ottaa huomioon se,
että tämlä auttaminen ei saa tapahtua aseellisten
joukkojen avustuksella, sen pitää ·tapahtua airioåstaan rauhaBisilla toimenpiteillä, ei siis aseilla
ja tätä avustustoimenpidettä tässä muodossa kannattaa voi· sosialidem()kraHa. Aseellista toi-mintaa' minä en voi kannattaa ja tästä syystä minä en
voi hyväksyä herra pääministerin selitystä, 'koska
kerran sotaisia toimenpiteitä ta;hdotaan jatkaa
rajan taakse, olkoonpa että näitä sotaisia toimenpiteitä tahdotaan joko länteen taikka i·tään, se
on yhdentekevää meille. Meidän velvollisuutemme on tällä kertaa estää meidän ja naapurimaan
välillä sotaa syntymästä. Meitä sosialidemokraatteja on tänä il·tana useamman k·erran leimattu ibolshevik·eiksi, leimattu Jm.pinan valm.istajiksi, mutta minä pyytäisin •esittää perusteluja
tähän kohtaan. Minä pyytäisin ensiksi sanoa sen
·seikan, että sosialidemokraattinen puolue Hiihti
vaaleihin sosialidemokraattisella puolueena. Se
kaiken sen uhallakin että sosialidemokraattisen
puolueen henkilöitä vangittiin, sen u1ha;lla että ne
olå:vat polliisivalvonnan alaisena ja että suojeluskuntalaiset pistimien avulla joka päivä seurasivat
niitä, kaiken sen uhalla kehotimme työväkeä rauhalliseen 1parlamenttaariseen toim~ntaan.
· Minä en ymmärrä minkätähden aina porvariston Jtaholta tahdotaan leimR~ta näitä Suomen sosi~;tlidBmo'kraatteja bpinallisiksi, kun se tahtoo
työväestö:Ue oikeuksia. Jos me vanhemmat työväBnjärjestöihin kuuluvat jäsenet emme olisi kehottane(lt Suomen työvameä ottamaan osaa tahän
vaaliin, ja sen kautta saimme oikeuden ottaa osaa
parlamenttaariseen toimintaan, ni.in silloin meidän
maassamme työväest-ö olisi uskonut niitä kommunistisia julistuksia, joita meille lähetettiin kilvan rajan takaa ja joissa kieHettiin ottamasta
osaa vaaleihin ja !ParlamBnttaariseenj toimintaan.
Kun vanhemman järjestyneen työväen taholta
kehotettiin vaaleihin •ottamaan osaa, tehtiin tämä
ykSistään siinä tarkotuksessa, että voitaisiin meidän marnmme palauttaa rauhalliselle kehitysasteelle. Nyt me olemme saaneet nähdä tämän vaalin tuloksen, me olemme saaneet nä!hdä että Suomen työväki todellakin sosialidemokraattisena
puolueena on ottanut itselleen varmasti parlamenttaarisen kannan. Tiedämme varsin hyvin,
että porvaristonemme ei ole mieluisa asia se, että
näitä kirottuja sosialidemokraatteja on täilä kertaa tuHut näin paljon. Mutta työväes·tön kannalta on asia toisin. .Työväestö odottaa tällä kerralla näiltä: työväen edustaji'lta !Pa-l~on enemmärr
kuin koskaan ennen. Edellisess~ istunnossa on

eräs inaalaisliiton johtajista lausunut, että he pitävät hallussaav oikeuden vaakaa, oikeuden jota.
he tasa•puolisesti .rakavat sekä oikeistoHe että vasemmistolle. Minä pyytäisin yhtenä sosia-lidemokraattisana edustajama, yhtenä välikysym:yksen allekirjoittajana pyytää tämän saiQ.an maalaisliiton edustajia asettumaan sille kannalle, että
meidän maassamme voidaan todellakin rauhallista parlamenttaarista työtä suorittaa. Viime aikoina on meidän maassamme muka bolshevismin
vastustamiseksi pidet·ty kotitarkastuksia, aseiden
etsintöjä ranhallisten ihmisten keskuudessa tavattoman suuressa määrässä. Mutta meidän täytyy sanoa, että niin kauan kuin olosuhteita Suomessa ei esaada korjatuksi rauhallisen, parlanienttaarisen työn kautta, niin kauan kuin tämän työn
kautta ei saada kunnollisia oloja Suomen työväestölle, ja niin kauan kuin nä1käkurjuus laajoissa Suomen työväestön joukkojen keskuudessa
on olemassa, niin kauan myös bolshevismia on
turha ·vastustaa meidän maassamme, sitä ei estetä
valtiollisten :poliisien ja muiden tämäntapaisten
toimenpi.teiden kautta. Rauhallisen parlamenttaarisen työn kautta täytyy meidän tässä eduskunnassa saada Suomen kansan työtätekevän 'luokan oikeudet turvatuiksi ja samalla myöskin riittävä määrä elamisen tarpeita. Tämä Suomen sosialidemokraattinen työväestö, kun se on lähettänyt nämä 80 edustajaa tänne, se on lähettänyt
ne yksinomaan sentähden, että ne voisivat työväestön olosuhteita täällä järjestää siten että se
pääsisi siitä kurjasta tilanteesta, mihinkä se varsinkin viime vuoden aikana on joutunut j 1a samalla se on lähettänyt meidät sentähden, että me
voimme meidän maassamme säilyttää yhteiskunnallisen rauhan sekä sisään- että ulospäin, ja juuri tämän Y'Meiskunnallisen rauhan sä~lyttämisen
puolesta sekä sisään- että ulospäin on sosialidemokraattien taholta tehty tämä välikysymys tänä iltana ja vaadittu vastausta siihen, onko •totta,
että Suomea on uhkaamassa sota, uhataanko alkaa sellainen imperialistinen politiikka, joka
suinkaan ei koidu Suomen kansalle, olkoon'Pa neporvareita, olkoonpa työväestöä, miksikään hyödyksi, vaan päinvastoin vahingoksi. .Yhtenä tämän välikysymyksen aHekirjoitiajista minä tahdon kannattaa ed. Kotosen lausuntoa siinä suhteessa, että tämä kysymys lähetetäji,n ulkoasiainvaliokuntaan, jotta kerrankin tästä kysymyksestä
saataisiin todellinen selvyys ja lopetettaisiin hallituksen .salaperäinen toiminta.
Ed. E k 1 u n d: För att opinions1äget inom
den svenska lantdagsg'lfuppen må tydligare fra.m-
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träda vill j.&g i kor.thet uttala min up:IJfattning i:
förel]ggande sak.
Jag vil1 först uttala att cia.g med stor tilHreds·ställelse 1har åhört statsmin.isterns förklaring,
kort och 'På sak gå,e.nde som den v.ar. Vi hava·
intet skäl att tbetvhnla ,ri'mtigheten av den avgivna
för,säkringen, .att vi här å eua sid.an hava att gör&
med en friviUig törelse ooh å den andra med ett
humanitärl företa,g, ett befri.elseverk åsyf·tande
ett närskyit folks räddning från bolschevism: Nu,
då u:ppror u1Jbrutit i Olonets, är situationen, såsom
det redan framhåJlits:, i huvudsak densamma som'
för några månader sedan, när det gäl1de att 'hjällpa
Es·tland. Det kan i själv.a verket törvåna, .att icke
nämnv.ärda protester då höjdes. mot Estlands-töretaget. Säkerligen herodde doetta delvis där.på, atll
socialisterna då ännu icke hade sin ta.ktik fuHiJ
så klar, m~m denna synpunkt1, huru intressant det
ä.n kunde vara att nå,got utveckla den, vill j.agi
lämna diärhän och i stäUet hålla mig till det skäl.,
som oftast åberopats. Man sä1ger att dcl i Estland inte var fråga om någon erövring., men att
det ostkarelska företag.et går ut IJå erövring.
Detta påstående finner jag, liksom flera andra•
talare, oberättigat. Viss·erligen kan och vil1 jut
ingen förneka, att enligt en allmän å~kt en fullrt
tiHfredsställande 11ösning a.v vår östra gräns~rågw
kräver Ost-Karelens f·örening med Finland. Jag
äT själv av denna åJsikt. Men det är icke d.enna
s.ak som d.et nu är fråg.a om. Det ·beror på för-·
hållandenas utveckling, huruvid.a detta mål kan
nåJs. Det är ett framtida .spörsmal, vid vars avg·örande många omständrigheter spela in: för det
första styrkan och enhälligheten av Ost-Karelens
krav på anslutning tili •Finland, för det .andra läget och stämningen i Rys•sland ooh för det hedje·
stormakternas hållning. At.t Ost-Kareloens anslutning till Finland är överen;,lStämmande med
princ~pen om nationernas självbestämningsrätt,
'kan ej hetvivlas. Låt vara a•tt flörhål1and.ena där
äro förvirrade, låt vara att där r.åJda särgående och
motsatta strömningar. Ick,e dess mindre hava därifrån ljudit starka röste,r, som yrka på anslutning
tiH Finland, och vi kunna vara övertygade om att
dessa utgå från befolkningens mest upplysta och
vittuesgilla element. Men, som sa.gt, kommer
framtvden at.t utvisa, huruvida denna strävan kan
nå sitt mål. N u är det fråga om att hjalpa ett
olyckai.Jgt folk och att bekätlllpa bolshevismen. Det
är en stor up,pgift Finland har si1g förela~d ,på;
grund av sitt läge mellan väster och öster. Må
det fylla den up1pgiften med ära, såso.m hittills
skett. .1 denna fråga mruste stora syiipunkter anläiggas och nu är p.assivitet.en framförallt faff'lig.
J ag un<lerstöd.er f•örslaget om en·kel övergång till'
dagordnin,gen.
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Ed. K o k k o: En olisi käyttänyt oilenkaan
iän;trän a.sian yhteydessä, jollei tämän välikysymyksen tekijä olisi ollut samastru
vaali:Piiristä, mistä minäkin olen. T·äytyy seutäJhden käyttää puheenvuoroa torjuakseni, ettemme
kaikki sieltä Raja-Karjalasta ole samanlaisia rajanvairtioita. Minun y:mmärtääkseni jokaisen suomalaisen velvoJE.suus, ja. etupäässä rajanvartioiden'
velvolli.suus, oJi.si toimia. nirin, että 1raja olisi s~1.iettu sinä tavalla ettei mikään venäläinen vaara ja
kaikkein vähimmin bolfihevismi tulisi Raja-Karjalaa enemmän kuin muutakaan Suomea hätyyttämään .ia sortamaan. Me olemme me r~ia-karjalaise.t
tähän saakka taistelleet niin hyvin tuota venäläisyyttä .ia venäläistä :.raaraa vastaan, ·että voisi· sanoa, että Raja-Ka.rjala ainakin Karjalan Kanna.kseen nähden on suomalaisempi ·seutu tai ainakin
yhtä suomalainen seutu kuin mikä muu paikka
Suomessa. Ja nytkö sitten me Rada-Karjalan edustajat olisimme valmiit repimään rajan auki, että·
bolshevismi :pääsisi sieltä vyörymään uudestaan
maan ;vli ja sortamaan ;rauhaJE.sta maatamme?
Eikö ole kylliksi nirrstä raunioista, jotka tuskin•
ovat herenneet savuamasta, niistä kyyneleig.tä,
jotka tuskin vielä ovat kuivuneet, jotka ovat vuotaneet äitien ja isien ,silmistä\, kun perheen jäs·enet
ovat sortuneet bolshevismin ja meidän omien ipuna.isten jalkoihin? Eivät ole vielä kaikki kyenneef
a.iattelem.aankaan, miten voisi uusia kot.eda raken·
taa entisten sorrettujen sijalle, ja n;vtkö 'Pitäisi jo
uudestaan laskea bols,hevismi mawhan vyörymään?
Ei, toisen1aisia keinoja meidän ra.ianvartioiden
täytyy keksiä tämän maan suojaamis·eksi, kuin
mitä tämän väEkysymyksen ~autta on tahd:ottu
keksrä. Minä -en voi ymmärtirn. ollenkaan sitä venäläisrakkautta, sitä suuren venä:läisen valtakunnan
kokonaisuuden rakkautta en'kä sitä bolshevismi,zf
rakkautta, mi,kä näissä keskusteluissa on ilmennyt
varsinkin ed. Kotosen ja muutaman muunkin vasemmistolaisen lausumissa ajatuksissa. Minä en'
soisi keidenkään muiden ihmist•en :kotien joutuvan
samanlaiseen kur.iaan tilaan kuin esim. minun oma
kotini on joutunut ja sadat kodit niillä tienoilla.
mitä tienoota minä täällä: edustan.
.
Minä tiedän ettei moneen mies.polveen kykene ne
tienoot nousemaan samaan asemaan kuin ne ovat
olleet, eivät kodit .nousemaan yhtä eheiksi:, eikä:
sonettu.ien asukkaiden luonne yhdessä mies,polvessa .iaksa nousta siihen tasaiJainoon, jossa se oli
ollut ennen punaista sortoa, niin järkyttävästi on'
sorto vaikuttanut niiden luontees-een ja niiden kotoisiin oloillin. Mitähän me olisimme sanonef't, .ios•
meidän a.pua pyytäess.ämm~ ulkomail·ta, olisi esim.
Saksassa tehty s.amallaisia välikysymyksiä kuin
nyt on tehty täällä .meidän keskuudessamme, silloin kuin saksalaiset hankkiutuivat meille apua
puh~nvuoroa
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anta!IDaå.n? Me olimme sange.n surullisia, sangen
harmistuneita, kun saimme ensin tietää, että .Ruotsi ei tulisi meitä auttamaan. Vapisten odotteliiillme tietoa, mitä Saksa sanoo. Saksan silloiset sosialistit .eivät ajatelleet samalla tavalla kuin meidän sosialistit, eivät tehneet eduskunnassa välikysymyksiä, eivätkä estelleet että saksalaiset eivät
saisi tulla auttamaan .punaisesta vaarasta suomalaisia .ia sitä maailmankolkkaa, joka. oli joutunut
bolshevistien ja muiden punaisten sorrettavaksi.
En ainakaan minäJ tied<ä, että Saksassa. olisi tehty
mitään sellaisia välikysymyksiä. Ehkä nyt jälkeenpäin on Whty, sittenkun ne raaemmat voimat
saksalaistenkin keskuudessa ovat ]Jäässoot vallitsemaan.
Kotonen täJällä sanoi ja ehkä joku toinenkin on
viitannut siilhen, että !Pitäisi rauhallisin ~einoin
ruvet~ sBkä Vienan-Karjalaa auttamaan että myös
rauhallisin keinoin pitäis~ ruveta Suomen työvä•es.t•ön tilaa kohottamaan. MinkähänJaisia olisivat
ne rauhalliset keinot, joilla olisi voinut tyydyttää
tuommoista ryöstäv&ä, .räyihäävä.ä rosvojoukkoa,
.ioka. riehuu VenäjälläJ, mitkäjhän olisivat ne rau·hal, liset keinot olleet, jotka vuoden 19118 tammikuussru
oJisi.vat asettaneet tY'öv&en? 'Tyiöväki silloin sail
kaikki mitä tahtoi. He saivat kahdeksan tunnin
työpäivälain ja sellaisen kunnallislain, jonka se
halusi ja. monta muuta. Minä en tiedä mitään
asiaa, jota se ei olisi 'Parlamenttaarisin keinoin
saavuttanut. Mutta yrittäkää itse, ne teistä jotka
täällä s1Uoin olivat, muistella sitä tammikuun il.l
taa v.· 119:18, niin se ihan kauhistaa mieltä. Ei silloin ollut, mitään rauhall~sia keinoja, joka meidän
ty•öväen olisi rauhalliselle tielle saanut.
Kot.onen sanoi, että meidän hallituksemme luisuu a1as silloin kun se menee auttamaan noita. kär- 1
siviä veljiä rajalla.. Minkävuoksi ·hän ei· sanonut
silloin, että hallitus menoo alas, kun täällä Manuerin hallitus liehui ja. vallitsi? Si1loin olisi Kotosen ja. hänen toverinsa :pitänyt näin sanoa, että·
hal1itus 'luisuu alas: ja. olisi pitänyt korottaa ää-·
nensä. Eipä n:ä:kynyt silloin siinä ainoassa sanoJ
mal~hdessä joka ilmestyi, että hallitus luisuu alas,
eikä asetuttu sitä sortoa,, verenvuotoa, rosvoutta. ja.
murhia seisauttamaan, jot:ka maassamme siUoin1
va.llitsivat. Kotontm :kaipasi, että meidän pitäisi\
ry·htyä nyt ainwkin, jollen väärin ymmärtänyt, tekemään kotoi&ia pa.rannusi!öitä:, ·eikä ryhtyä mahdollisesti et.sim:ään: varannustila.a .tuona ra,janta•kana. SeHaistahan me teemme täällä joka ,päivä.
.loka päivä me laadimme lak~ja ja jokainen lain':laadinta koettaa tä:hdätä sdilhen, että se tekisi jokaisen maan asukkaan olot niin 'hyviksi kun se
parlamenttaarista tietä on mahdo1lista. Sitä:hän1
me emme kukaan vastusta, että olisi .parla.ment1

taarista tietä ajettava asioita ja koetettava saada:
ne sellaisiksi kuin yleensä .pa.rlatnentta.arista tietä:
ja rauhallisten kansalaisten ·keskuudesta on mah1
dollista ~a voidaan laittaa.
IT'ääUä joku on :pyytänyt todistuksia sii.tä, etta
a.na.rkismia, bolshevi:slnia ja kommunismia Suomessa on. Mi~inkä viittaavat .kaikki ne 1öydöt, joita esim. Vii.pmrissra, Helsingissä ja Kymissä ja;
monessa muussa vaikassa maatamme on saatu selville· kir.iallisuud.en, ~vallankumouslha.nk!keiden ja
kaikellaisen sellaisen uuden kalpinan valmistami~
seksi ja virittämiseksi? Ja mihinkä viittaavat ne
huudahduks·et, joita sanotaa.n ed. Kotosen junassa
sanoneen- minä en its·e ole ollut kuulemassa.. Viittaavatko ne siihen, ettei Suomessa 'harjoiteta
bolshevi•smia ja valmisteta uutta ka;pinaa.? Kaiketi
ne selvästi pu:huva.t kapinahankkeista. Minun
mielestäni- bolshevismi on hävitettävä, ·ennenkurin
se rajojen yli tulee. Ja minä ihailen kaikkea sitä
toimintaa, mitä tehdään joko tässä! maassa tahi
muissa maissa bolshevismin hävittämiseksi. Minä
iha.ilen niitä henkilöitä, jot.ka uhraavat 'henkensä,
pe~heensä ja omaisuutensa. bolshevismin hävittämiseksi. Ainoastaan sillä: tavoin, sell&isen toiminnan kautta, saadaan lbolshevismista Vajpautus. Mitään raulha!lista keinoa ei ole olemassa, jonka avulla bolshevismi ma.ailmasta hävitettä:isiin. Minä:
uudelleen ihmettelen, että juuri Raja-Karjalassa
,l.ö.ytyy s.ellaisia. henkilöitäl, kuin tämän välikysymyksen .allekirjoittajat ovat. M:inä en usko, etta
monta.kaan henkiloä l<öytyisi, jos Karja:la.n kannaksella pantaisiin äänestys, joka olisi valmis nimensä tämän viime V'älikysymyks.en alle kirjoittamaan. Minä kannatan ·IJitemmittä fPuheitta.
niitä, jotka. ehdottavat siirtymistä yksinkertaisoon
päivä(järj esty kseen.
Ed. R yö mä: Ed. Linna .kytki tähän ky,;ymykseen myöskin Vhon kysymyksen. Hän teki
sen •kuv.atakseen sosialidemo:kraattien suMautumista Viron va,paut.umis:pyrkimyksiin, €sittäen
asian kuitenkin täysin virheellisesti. Asia. on ni- mittäin niin, että me sosialidemokraatit olemme
ai,na ja. kaikissa ol.osuhteissa suhta.utuneet myötätunnoJ:la. Viron kansa.n vrupausipyrkimy.ksiin.
'Tämän meidän myötätuntomme esiintuominen
alkoi .io s~lloin, .kun saksalaiset !Pistimet .haHitsi- _
vat sekä Virossa. että meidän maassamme, mutta
jolloin 1]Jorv.arillinen sanomalehdistömme yksimie-'
lisenä vaikeni Viron kacsan ·kohtalosta. Kun nimittäin .sosialidemokraattisen !puolueen uusi päääänenkannattaja oE ehtinyt ilmestyä SY'ksyllä vasta muutamia päiviä j.a istui .yl•eensä hyvin heikoH-'
la virkavallan oksiLla, julkaisimo:ne lehdessä Viron
oloja kuvaavan, sa.ksalaisia sortajia vastaan tahdä-
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tyn kirjoituksen, jota ei oltu ot.ettu julkaistavaksi
mihinkään vorvarilli,seen lehteen. Vruhän myö"
hemmin tavasin sitten erään .UliVOisan virolaisen
kirjailijan, joka kertoi, ett.ei hän ollut saanut mil·lään tava1la Viron oloja koskeneita k~r.ioitu.ksiaan'
lhelsinkiläisiin lehtiin, - sosialidemokraattisilla
lehdil1ä ei silloin vielä ollut ilmestymisoikeutta.
TälLä tavalla me sosia:li-demokraattisel1a taholla
.io sa.ksalais•en sorron Viroa painaessa suhtauduimme myötätuntoisesti Viron kansan vapaus- .ia itsenäisyyspyrkimy:ksiin. Ja samaa, menett-elyä o~em
me me horjumaita noudattaneet sen jälkeen, kun
sa'ksalaisten Virasta poistumisen jä:lkeen bolshevikkijoukot alkoivat Viroa ahdistaa. Me olemme
lauslineet my!ötätunto.mme Viron vapaustaistelua
'kohtaan sekä .p.ää-.äänenkannattajassamme että:
puoluekokou:ksessamme.•Ta m€ olemme myöskin
lehd€ssä lukijoinemme s•elittä.neet Viron vapausta.ist·elun moraalisen oik€uden taisteluna -demokratian puolesta holshevistista, Venäjältä päin tun'keutuvaa •V'ähemmistödiktatuurijär,iestelmää .ia
vierasta valtaa vastaan.
.
Mutta me emme llähteneet mukaan m€iltä käsin järj-estettävän sotaretken johtokomiteaan, €mmekä alunpitäenkään'lurpautuneet sellaiseen,koska me tunsimme meid1än omien olojemme rikki..:
näisyyden ja työläiS(joukkojl€ll mielia:lan .vallinneen v.alkoisen terrorin johdosta., sekä 1p€lkäsimme,
että meiltä läJhtisi Viroon vca!Jaaehtoisina etupäässä juuri niitä' samoja rikokse11isia aineksia, jotka
olivat kalli'J).laissodass·a esiintyneet voittajien 1Jn0[€1la rikoksellisina 'kasvannaisina,, kuten sitten
myöskin osotta utui todeksi.
Lyhyt episoodi Viron puolustussodan ajalta
osoittaa, minkälaista porvarillistemme Viron vapauttamisharr:astukset ,poihjiltaan olivat. Tarkoita,n tunnettua Rfl'i-tapausta. Kaikilleharr on tunnettua, kuinka .porvariJllisemme oli.vat vaLmiit lo'Pflttamaan kaikf'~ avunautonsa sen· johd-osta, että1
YJksi Viron hallituksen jäsen oli ottanut julkisuudessa esittääkseen tosiasioita meikäläisestä valkoisesta terrorista. Yksi epämieluisa mie1ipiteew
ilmaisu olisi täten ollut riittävä 1IJOrvariUisillemrne1
lopettamaan Viron avustU:ksensa., .i·os ei totuuden
lausu.ia olisi eronnut Viron ha:llitukse.sta. Hyvin·
•pinnallisia olivat täten porvarilli,stemme harrastukset Viron vapautusta kohtaa.n, ettei siitä l•annata kovin kerskua. Ja joskin virolaiset vapaaehtoisemme, joi-den joukossa ~päil.emättä oli suuri,
€-h'käJpä suurin osa ,puhtaissa tarkoituksissa toimiooita, ilmeisesti pdastivat Vricr:-on demokratian bolshevikkien käsistä, niin aiheutti vapaaehtoisten·
joukossa ollut, rikollinen ainfls toiselta puoleltai
myöskin .niin palrion häp.eätä 'kansallemme, ett.ä on1
hyvä syy tästä asiasta vaieta.
1
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Ja minä cpelkään, ,että Aunuksfln retkeen osaaotta.iat ovat täy-dellisesti saman hengten väk-eä, jotka eivät suinkaan toimi sellaisessa lähimmäisen
rakkau-den h€Jlgessä, kuin .ed. Hannula niin kauniiis·ti kuvasi. Ja kun tässä on ilmeisesti kysymys'
edesvastuuttomasta kansan eduskunnan selän ta-'
.kana toimeenpan.nusta yritykS€stä, jolla. kuitenkin
voi otla mitä laajimmat seuraukset koko maalle ja
kansall€, on hallituksen ehdottoma.sti asetuttava
tällaista seikkailu'Politiikkaa vastustamaan eikä
suinkaan sitä tukemaan. Mutta kun hallitus ja;
sen kannattajat ovat asiassa toisella kannalla, tu"
lee niiden, jotka. tällaista maan ja kansan kustannuksella taip.ahtuvaa seikkailupolitiikkaa vastustavat, esiintyä yksimi-elisinä sitä -vastaan. Ja minä
olen vakuutettu siit~ että kansamme enemmistd
on sotaretk€ä vastaan, huolimatta siitä. että se kan•
nattaa Karjalan heimojen iiittämistä Suomeen, mikäli nämä heimor>itäj.ät itse sitä haluavat, ja huolimatta siitäl, että se rpitää V-enäjää pa;himpana. viholHsenaan, hal1itsevat siellä sitten bolshevikit
tai tsaarivallan taantumus-miehet.
Tässä yhtey-dessä on keskustan taholta jäJ.loon
sinkautettu meitä sosiali-demokraatteja vastaan
syytöksiä uuden kapinan puuhaamisesta. En rupea näihin syytöksiin va.staa.maa.n, koska olen vakuutettu, että ne ovat tehdyt täysin vaLheellisessa
mielessä .ia että niiden lausuciat lhyvin tietävät, että:
sosialidemokraattinen 'PUolue vastustaa kapinaa
jyrkemmin kuin .ehkä mikään muu :puolue. Tahdoin ainoastaan huomauttaa, ettei meidän kansainväliselle asemallamme .ia itsenäisyyden asiallemmt!
suinkaan ole miksikään eduksi tällainen ainainen'
aiheettoman kapinalhälyytyk&eru jatkaminen, yhtä vähän kuin sitä on meidän sosialid-emokraattien
val:heellinen syyt.teleminen lbol.sheviki€n suosimisesta, jollaisia tässä :keskustelus~sa m. m. ed. ProCOipe ylimalkaisilla aivan todistamattomil1a vcäitteillä otti esittää'kseen.
1

Ed. Home n: lVloni suomalainen nuorukaimm on rientänyt auttamaan Aunuksen kans-aa.
Tämä oli jalosti tehty. Mutta samalla on s€lvä:ä,
että rauihan aikaansaaminen ja. ho1s-hevikien ja punaisen hirmuvallan kukistaminen tässä na.a1:mrimaassa auttaa meitä itseämme rpuolusta.maan omaa;
maatamme si.tä uutta hyökkäystä vastaan, .iota:
bolshevikit ja. 'Punaiset jo kauan aika.a ovat valmistaneet meitä vastaa.n, kuten nykyään on käynyt IJäivän selv-ä.ksi. S.enilä!'hden täytyy täydellisesti ·hyvaksyä hallituksen toimen:pide tässä asiassa, nimittäin se, että se on auttanut näitä mei-dän
vapaaehtoisia Aunuksen a.ut.tajia åseilla ja muonavaroilla. Mutta sitä kummaJHsemmalta., voidaan
sanoa tekopyhältäJ, näyttää. sosialistie-mme' rauhan
24
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rakkauden nimessä haJlituksdlemme tekemät vä- o.le ollut Suomessa, ~nkä minäkään ole sitä kos-'
1ikysymykset, sosialistiemme, joille kansamme' kaan kannattanut, mutta nyt sodan aikana on
rauha .ia vapaus ei suinkaan oLlut kallisarvoinen tuota .syndikalistista .työväenliikettä, joka. nykyviime vuonna, kun heidän joukkonsa yhdessä veri- ään on saanut nimekseen 1bolshevismi, tullut kailkvilholiisiemme kanssa aseet •Mi!dessä nousivat maan i kiin ma~hi.n .ia.se on nykyisen maailmaniSodan seurauhaa ja v.a,pautta va.staan. Kannatan yksinker- raus. Se on siis ·historiallinen tekijä, kuten ministaiseen päiväj·ärj.esty.kseen siirtymistä.
teri Alkio sa.noo. Mutta tätä ,historiata on ollut
Kun minulla on ,puheenvuoro ta.hdon vielä lau- tekemässä ja johda.ttamra~Ssa. 1porvaristo kaikiss~r
sua kunnioituk.seni niille suomalaisille nuorukai- mai,ssa. Kun maailmansota syttyi, hallitsivat 'k•ai:
sille, jotka ovat rientäneet hädä.ssä olevan naapu- kissa maissa omistavat luokat, hallitusvalta olt
heidän .käsissään ja tämän sodan .soeurau;s on johtaTimme, veljiemme avuksi.
nut tämän Suomeen ja. yleensä kaikki·in maihin.
:Bd. Elfving: Minä pyysin" puheenvuoroa Se sai aikaan, että bolshevismi täällälki·n syntyi!
ministeri Alkion 1puhe~m aikana. Se oli hän, jok.a ja jos .te, herrat jlorvarit, oHsitte silloin ·ennen kaaiheutti .sen, että .minä nyt seison täällä i{}uhujala- •pinan syntymistä myiöntyneet niihin vaatimuksiin,
valla. Minä olen tä.ssä talossa .ensikertalainen ja joi·hi.n vasemmiston taholta pyydettiin .suostumaan
kuulun kansanmiesten joukkoon ja kun minä tulin niin ei minkäänlaista kapinaa. olisi syntynyt tässa
tänne a.iatt.elin minä, että ,minun pitäisi täälläi maassa. (Eduskunna.sta: S-e on erehdys!) Te silesiintyä. arvokkaasti ja kaikkia niitä .s.äädyUisyyk- loin :punnitsitte asiaa siten, että teidän oli valittava
siä noudattaen, joita yksinkertaiselta. kansanmi~ kahden mahdollisuuden väilillä, joko my.öntya
heliä voidaa-n vaatia. Mutta. tämä ministeri Alkio niihin vaatimuksiin tai asettaa yhd·en kortin va.L
on tehnyt lopun kaikesta tästä. Hän on esiinty~ raam koko Suomen köyhälistön dämänelhdot ja·
nyt. joka-ainoassa tä.ysi-i.stunnQssa ja .kaikissa ky- as-eilla lyödä maahan. työväen liike ja te valitsitte
symyksissä yksinkertaisesti haukkuen vasem- .iälkimäisen j.a te teitte tekoja sellaisia, kuulkaapas~
mistoa•, joten kaikki sellaiset ·sää,dyl.lisyydet ovat joista te ette ole tehneet vielä tiliä ettekä myösminun ymmärtää.kseni aivan ta111peettomat tässä• kään kär.sineet ranga.istusta. My·öskin sosialism~
talossa. Muitten muassa sanoi tämä ministeri, on .s~llQinen tekijä, joka teitä herroja .porvall'eita
että ed. Laherma ei puhu tääHä omassa .persoonas- äärett.ömässä määrässä kiukutta.a. Te haukutte
saan, vaan että ed. Kuusi-sen henki rpuhuu hänes- bolshevismia, mutta todellisuudessa te 'Vl"haatte<
sä. ;Hän lausui miinusta aivan hy·vin ja minif y1htä suuressa määrässä sosialismia kuin holsheuskon, ·että .minrukin lausun hyvin kun mi.nä Iau.J vismia. Sosialismi on minun tietääkseni nuri&
sun, että ministeri Al·kio ei puhu ministerinä. vaan\ kuristen yhteiskunnallisten olojen. sy.nuyttämä.
hän puhuu .iliaa.l.aisliiton edustajana ja maal~iseltd Kuulkaapas,, jos ei ole ol·ema.ssa sortoa ja vääryytei voi suink•aan suurempaa säädyllisyyttä vartoa- tä, niin ei ole olemassa sosialismiakl!lan. Sosialismi:
kaan. TääUä on hallituksen taholta annettu ym- ko~ettaa poistaa sortoa ja. vääryyttä · niin tästä!
märtää, että ollaan menossa sinne Karjalaan j•af maasta kuin •kaikista muistakin maista maailmassa.
että aseitten avulla oli,si vastustettava tuota. hol-· Jos toteutetaan yhteysvelje.ys j.rr. tasa-arvoisuus.
shevismia. Minun tietääkseni .ennen maailman-' taMoo se sanoa sitä, että sosialismi on lyöty 'POiS'
sotaa ei •bolshevismi•a ollut missään .maassa ·huo-' maailmasta. Jos te todella tarkoitatte sitä mitä temattav:issa. Ma.ailmansodan aikana ja nyt sen sanotte., että t·e tahdotte mennä turvaamaan Kaxpäätyttyä on ibolshevismia kaikissa mai.ssa. Se.l .ialan sorronalaista kansaa :rehellisessä tarkoitukon siis aseilla s.y.unytetty k•ansainliike jotenka kuri sessa, niin te saatte s·en yksinkertaisesti .aikaan sitääillä väitetään, .että aseilla pitäisi se kukistaa, ten, että te parannatte sen elämisen -ehdot. joten!
niin s·e -on minun mielestäni koko laina ylevä ty-· sie.llä. ei tarvita mitään aseellisia joukkoja. · On
p~ryys.
Muissa. mai.ssa on ollut olemassa· n. k. sanottu. että te menette pelastamaan Karja.lan
syndikalistinen työväenliike, jonka ohjelma on sorronalaista kansaa bolshevismin vallasta ja että:
yksinkertaisesti kuulunut jotakuinkin tällä taval~ te t,eette tämän ;pelastami.sen aseilla. Mitä enemJ,a: Syndikalistinen työväenliike muissa maissa' män te aseilla siellä riehutt.e, sitä enemmän holon väittänyt, että kun .porvarit taistelussa,nsa työ- ·shevismia. siellä .syntyy joka paikassa ja on synväkeä va;staan käyttävät 'kanuunj,a, ,pi.stimiä, kuu- tynyt. On sanottu, että kaikki ne, jotka vastuslarnisku.ia, pampi{)u,ja, patukoita, nyrkkirautoi.a tavat teidän pyrkimyiksiänne, ovat VJaan ros·voja
eli yleensä kaikkia niitä mur'ha-JRseita, joita. ihmis~ ja. roska.ioukkoja. Minulla oli tilaisuus' ol1a si.eHa
.iärki suinkin voi keksiä, niin mikä ·estäisi työvä- valkoisessa Suomessa tsilloin kun tämä ka,pina oli,
keä käyttämästä niitä samoja aseita! Myönnätt.e .ia minä ,sain sen käsityksen, että: se valkoin-en arkai "·herrat 'Porvarit, ettei täUaista t:vövä.e.nliikettäi meija,, joka nyt 'hyölikää yli mjan, oli aivan sa-
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manlaista rosvo.ioukkoa. Ette kai te IJYS.ty väittämään sitä tosiasiaa v•aJstaan, -että työväen ylhteistä
omaisuutta on ;ryöstetty, osru heidän taloistaan on
pöltettu ja vielä tänä 1pä;iväro juoksentelevat porvarilliset lam.mas·laumat pistin selässä niillä paikoilla., jotka työväki on yhteisesti ra"ffient.anut.
Kun asia on sillä tavalla, niin mik!si te sitä silitätte? Te silitätte sitä vrurten, kun te tiooätte,
että kaikki mitä täällä puhutaan, kuuluu myöskin
tämän t~alon ulkopuoleUe. Mutta minä väitäm,
että Suomen kailiSa ei. ole enään niin suuressa tietämätt,ömyydessä, ettei se käsittäisi totuutta. Te
yxititte 1y·ödä Suomen työväenliikkeen viime talv,ena, se oli todelline11 tarkoitus, ,sillä se joka silloin luki valkoisen Suomen sanomalehtiä, ei pääse
mihink<ään .muuhun käsitykseen. Siinähän nimen~
omaan sanottiin, että työväenliikekin on revittävä!
juurineen irti tästä maasta. P~ää.asiallisesti V aasassa olevan hallituksen sanomalehdi.st·ö lauloi sitä.
Mutta mikä ol'i tuJos? Tulos oli s·e, että kaikki se
veri, mitä on teidän tähtenne vuodatettu, on saatc
tanut teille täällä 1'2' paikkaa lisää. Jos meidän
olisi annettu toimia va,p.aasti ja rauhassa näitten
vaalien aikana, niin minä uskon, että meitä olisi1
ollut täällä yhtä paljon kuin ennen, siis tulo:s olisi1
ollut täydellinen nolla.
Täällä esäs kunnianarvoisa ·puhuja sanoi, että
meidä11 ·velvollil:mutemme on nyt ;hyökätä rajan
yli siitä syystä, että jo vuosåsa.toja ovat ryssät
hyökk<äilleet täJhän maahan ja tehneet tänne rosvoretkiään. Minä olen yksin"ffiertainen kans-anmies, en ole ;paljon historiaa lukenut, mutta siinä'
lh~storiassa, mitä minä olen lukenut, sanotaan,
ettei siihen aikaan ollut vielä työväen ta<holta järjestetty mitään järjestettyjä jouk<ko:ia. JäTjestyneet joukot kyllä hyökkäsivät rajan yli Suomeen,
mutta niitä sMaikuisia rosvojoukkoja johti porvaristo. Ja tä,ällä: va1koiJs.essa Suomessa minä näin,
että se rosvo.iouklw. ;joka täällä johti rosvojoukkoj:a, kaikesta fiuolimatta oli vielä jäleUä, kun niitä onnettomia ihmisiä, jotka saivat vertaan vuodattaa juuri meidän työläisjoukkojen puolesta, ammuttiin siellä laumottain.
_
Täällä on sitten my;öskin ·eräs ,puhuja sanonut,
että siellä Karjalassa, siellä A unukrsessa on varmasti paljon sellaisia henkiLöitä, jotka kiittävät
Jumalaa s~ita, ·että tämä: valkoinen armeija on nyt
hyökännyt sinne ja koettaa ,pelastaa sitä onnetonta
Karjalan maata. Hyvä juttu. Mutta kuulkaas•
herrat [lOifvarit. Kuulun niitten satojen tuhansien
ihmisten jollkkoon, .iot.ka säännöllisesti joka ilta1
maata mennes:sänsä iltarukouksenosa J.oippuun liittävät sanat: .Jumala vatrjelkoon ja olkoon erittäin
al)mollinen niitä ihmisiä kohtaan, jotka joutuvail
osallisiksi snomalai:sen porvarin suojelukse!lta,
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Ed. M a n te r e: H~llituksen väliky.symy k~
seen antamassa vastauksessa on nimenomaan vakuutettu, ett-ä kysymyksessru ei ole valloitu:stax.:
koituksessa tehty sotaretki Aunukseen, vaan että
va1paajoukkoden aseistaminen ja I,Uuonitus, sikäli
kuin se on tapahtunut hallitU:ksoen' tieten ia halliJ
tuksen myönnytyksellä,. on tarkoittanut yksinomaan ihmisystäv.ällistä avunantaa itäis,en rajan
takana asuvalle heimokansa.Ue. Tarkoituksena e~
siis ole ollut mikään muu kuin rauhalli:sten :Uhmisten ,hengtm ja omai,suuden turvaaminen ja samalla bolshevismivaaran ·ennakolta torjuminen,
minkä tarkoitusperän eräät vasemmistonkin puhujat tänä iltana, se merkittäköön mielthyvällä, ovaf
tunnustaneet oikeutetuksi Tähän nähden pannen
vakavata huomiota hallituks.en :päämiehen ~lityk
seen hallituksen kannasta, hallituk:sen osallisuudesta Aunuben auttamisessa, ja koska v.älikysymyksenteki.iäinkään ei; sikäli kuin minä olen käsittänyt, ole onnistunut osottaa, että 'kysymy,k.sessä:
olevalla retkellä olisi toisenJ,ainen luonne, ja ·koska
yksikään suomalainen ei voine kieltää, - senhän
olemme kuulleet .myös eräiltä vasemmiston edns-'
tajilta - sanotunlaisoen avunannan oikeutusta:,
yhdyn minä:kin niihin, jotka ovat ehdOittaneet,
että eduskunta päättäisi siirtwä yksinkertaiseen
päi väjär.iesty kseen.
Et. Helle: Kun olen allekirjoittanut tämän'
välikysymyksen, olen sen tehnyt aivan rehellisen~
miehenä ilman sarvia ja sorkkia, ja rauhaa rakastavana. miehenä, saadakseni tietää, mitä tämän•
väliky:symy.ksen viimeis,essä ponnessa esitetään.
n.im. mitä hallitus on tehnyt tai aikoo tehdä tämän
vapaajoukon estämiseksi hY'ökkäämästä rajan. yli,
ja, .ios hyökkäy1s on jo alkanut, hyökkääljien palauttamiseksi oman maan ra.io.ien sisälle sekä ta.pahtumasta «iheutuneeh selkkauksen selvittämiseksi.
'Tämähän tarkoittaa sitä, että tuollais·et hyrökkäy kset ovat vaarallisia. Jokainenhan, joka jonkin v,erran on poliittisia asioita seurannut, tietää,
että esimer~iksi Balkanin kansojen väliset kam:prpailut ja alituiset taistelut ovat suurimmaksi
osaksi aiheutuneet tällaisista vapaåjoukkojen rajan yli tekemistä hy;ökkäyksistä, alueellisista
lhyök:käyksistä:, ja ne ovat synnyttäneet sotia eri
vaHioiden välillä. Nyt hallitu;ksen .puolesta vastataan -herra pääministeri vastasi. Se vastaus
ei suinkaan tyydyttänyt minua, mutta minä sain
kuitenkin selvän käsityksen siitä, mikä on hallituksen mieli,pide ja sitä käsitystäni, tukevat erinäisten •porvariedustajien lausunnot. Tuo on• selvä tuo
kanta, mikä halitukse11a on. nim. ettei se ole teb-
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nyt eikä aijo tehdä mitään näiden alueellisten
hyökkäysten estämiseksi.
On väitetty, että siellä kansa kärsii bolshevismin sortoa, on väitetty, että sieltä on pyydetty
apua. Mutta tämä a.vunpyyntö on jonkun verran
epäselvä. Minä en ole huomannut että koko Karjalan kansa olisi pyytänYt apua •Suomen kansalta,
sillä, jonkun kansan keskuudessa ;voi jokin kansalaiskokous, jossa on sata, 200, ehkä 500 henkilöä
eräista visseistä ryhmistäl, pyytää. arpua toiselta
kansalta, ja. tämä otetaan !huomioon sen kansan
vastaavissa ryhmissä. Ei ·ole kovin monta. vuotta,
kun täällä Karja1assa oli kokouksia ja lähetettiin lä;hetystö.iä iVenäjän tsaarivallan ylimpien
henkilöiden luo, ja :pyydettiin venäläisiä kirkkoja, k•arprpeleiila ja kouluja sinne rakentamaan
pyydettiimpä venäl.äistyttämäankin tätä Karjalan kansaa. Tätä liikettä oli< Suom~enkin puolella:
suuressa määTässä käymässä. Nyt ehkä ovat aivan samat henkilöt, jotka siihen aikaan .etsivä1i
venäläistyttämistä, näiden .pyyntojen ja a:llekir.ioitusten takana~ rpyytäen nyt turvaa bolshevistiSta liikettä vastaan. On siis sangen epäluotettava yritys koko tämä._rpuuha.
Täällä ed. Vuol;imaa koetti tulkita sitä seikkaa, että me olemme kärsineet venäläisen tsaarivallan aikana tai ylipäänsä kaikkina aikoina r;vssä1äistä sortoa. On a.ivan totta. että venäläinen
painostus, venäläinen valtiollinen kuri lepäsi meidän kansamme ,päällä. J"a se venäläinen valta oli
silloin erittäin voimakas Suomessa. Ei ainakaan
·porvaristo valitettavasti kyllä uskaltanut ryohtyä:
silloin tätä venäläistä valtaa vastusbma.an, tai jos'
· se siihen r:v:ht~i, niin se ilm-eni tavattoman omituisissa muodoissa. Minä muistan ne laittomuuden
a.iat ja muis.ta.n ne laittomuutta vastoaan taisteli-'
.iat, jotka !tulivat kärsimään ven.ä;läisen sortovallan uhreina.. Mutta muis·tan myös.kin niitä piirejä,
.iotka kohdistivat ryssäl:äisvihansa ainoastaan Vienan .ia Aunuksen Karjalan kaujpust.elijoihin, joista:
nyt tehdlå!än rakkaita veljiä. 'Silloin nämä kau;pustelijat eivät saaneet talossa yösijaa, heitä ei
kutsuttu oikeastaan ihmisiksikään, sitä vähemmin
veljiksi. Nyt. ovat ajat muuttuneet siitä syystä,
että eräänlaiset ryhmät tuntuvat ol•evan toisenlaisessa asemassa kuin silloin. Ed. Procope huomautti, että. Venäjä ei enää ole se .karhu, jota tarvitsee ,pelätä. Minä en väitä sitä vastaan, olisiko
se nyt niin pelättävä 'karhu, mutta ainakin us•kallan erpäi'llä, ettäJ siinä ,on kyllä vielä .karhua taistelemaan .Suomen jalo[leuran kanssa, jos niikseen

tu:loo.
Täällä vuhuttiin myöskin tuosta Viron wupauttamisesta, kuinka ne suomalaiset va,paajoukot, jotka sinn-e menivät, tekivät lialon f.yön. Täällä ovat

useat henkil·öt kiittäneet ja. ylistäneet ja lausuneet kunnioitu:klsensa niiille henkilöi.Ile, jotka menivält t.uonne Viron vapaustaisteluun. Minä en tahdo väittää, että siinä ei ole ollut suuria. j.oukkoja
sellaisia, jotka. menivät tosiystävällisessä tarkoituksessa .ia todellisen kansallishengen tukemina ja
siinä mielessä, että t.odella saisivat tuop. Viron kansan va.p.autetuksi. Mutta muistuupa mieleen Viron
va.paustaistelut vuosina. 1905'-06........;07, joita nimit.eilä·än ;punaisiksi vuosiksi Virossa. Silloin Viron talon,IJojat- tai oikeastaan Viron. rahvaskoettivat vapautua saksalaisesta sorta;jastaan, saksalaisista parooneistta ja vieläpä taisteli venäläistä
tsaarivaHaa vastaan, mutta silloin heidät veriinsä
kukistettiin. Ei kukaan lähtenyt Suomesta silloin auttamaan. Niitä sosialidemokraatt-eja, jotka
us1kalsivat silloin myötätuntonsa lausua Viron va,paustaistelulle,- sillä va;paustaisteluahan toki sekin oli, -niitä uhatti~n ja niitä vainottiin, ja
kumminkaan· kukaan yleviunielinen ihminen tai
normaalihenkinen ihminen ei voi muuta •kuin
myöntää sen, että Viron rahvasta on painanut
tuo haitilainen parooni-ies .i•}takuinkin raskaa3ti;
virolainen talonpoika on ollut jotakuinkin sen
.iou'kon oriana. Kun äsken huomautin, että voi olla
suurikin joukko sellaisia ·henkil>öitä, j.otka menivät tosihyvissä tarkoituksissa Viroon, niin
niid·en dhella sinne kieltämättä m,eni myöskin
sellaista joukkoa, joka. ei tee sellaista missään
ihmisrakkaissa tarkoituksissa eikä isänmaallisen hengen innostamana., vaan aivan suorastaan
saadakseen itselleen saalista. Minä luin porvarillis-esta. sanomalehdestä erään kohdan, jossa
mainitaan, että kun bolshevikit olivat jäUäneet
ryöstämätiä eräässä kylässä muutamia kartanoita,
niin, valitettavasti kyllä, ffileidän suomalaiset joukot ryöstivät ne puti rmhtaaksi. Ei,hän ole valhetta se seikka, että sieltä on pa.lannut näitä v.arpaussankareita upporikkaina miehinä. Joukossa tiet.ysti on aina roskaa, niinkuin jo ·huomautin. Muistan
1819•5•, kun Kreikka taisteli Turkkia vastaan, ·etta
täaltä Poh.io1smai•sta meni :Kreikkaan vmpaa.ehtois.ia joukkoja vapaustaisteluun auttamaan kreikkalaisia turkkilaisia vastaan. Minä! muistan silloin
K11eika.n hallituksen julistuks!en, jossa .pyydetään,
ettei enää tulisi vapaaehtoisia joukkoja sinne. (Nämä vapaaelhtoiset .ioulkot olivat muodostaneet jonkunmoisen pohjoismaisen legioonan siellä .ia .pit1
s_en legioonan yksimielisesti taistella 'Turkki.a vastaan.) Tämä Kreikan hanit.us /pyysi, •ettei tu'lisi
sinne enää vavaaehtoisia siitä syvstä että nämä eivät i.aistele, vaan ainoastaan ryöstävät rauhallisia
asukkaita. ,T oka viitsii· hakea näitä aika;kirjoja
tästä sodasta, löytää kyllä todistuksen tä!hän. Kaikissa vrupaThStaisteluissa ja va.paaeht.oisissa. jou-
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koissa on aina ollut suuri joukko niitä, jotka ovat
menneet omanvoiton .pyynnistä näille retkille.
Minä en ~nsinkään epäile sitäkään, etteikö tässä
ma,assa ole sel'laisia henkil1öitä paljokin, jotka puihtaissa tarkoituksissa tahtÖ'isiva.t auttaa tätä Karjalan kansaa, ~ja se on kauni1s piirre eten:kin pocrvarillisi•ssa ryhmissä siitä syystä, että nämä eivät juuri koskaan ennen, .valitettavasti kyllä, ole
tunteneet mitään vapauden ::halua eivätkä tunnus,_
taneet minkään kansoj1en vapauden oikeuksia. Ei
. minulla olisi mitään sitä, vastaan, jos nämä menisivät taisteLemaan sinne omasta ;puolestaan ja taistelisivai lholshevistejäJ vastaan vaikka miten 'paJ.ion., jos ei siitä olisli hyvin vakavia kansainvälisiä
selkk·auksia seurauksena. Jos tämä olis.i todella
niin tavattoman viatonta~, -citäJ ainoasta,an vietäisiin
muonaval'oja karjalaisille ja autettaisiin henkilökohtaisesti taistelussa bolshevismia vastaan ja:
vaikkapa noita ka.ppeleita, joita ryssäläisen tsaarivallan aika,na sinne rake:ttnettiin, v'ieläl ter.va.Ha.isiinkin, en minä' olisi sitä vastaan. ·Mutta kun asetetaan .koko :Suomen kansa vaaran alaiseksi] ja Suomen itsenäisy,ys yhden kort.in varaan, se on vähän
liian paljon. Siitä syystä yhtenä tarkoitusperänä
tällä välikysy.my:k.sellä juuri on .osoittaa sekä Ve-·
nälj.älle että ulkomaille, että •Mna.kin :Suomen sosialidemokratisella ryhmällä 1ei oh~ näiden hyökkäyksien kanssa m:i.tään tekem~stä. <Se on ainoastaan
koettanut estää sitä niin valjon kuin suinkin mahdollista siitäkin syy;stä, että sosiml:id:emokraattiset
puolueet kaikissa maissa ovat aina raU;han kannalla. Se seikka, että täiällä useat ipuhujat ovat
ta!htoneet tod·isilella sellruisia asioita, jotka eivät
kuulu oikeastaan tämän välikysymyksen Y,hteyteen, aj•aa minut vastaamaan niihinkin jonkun verran siitä isyysiä, ·että se on juuri niitä asioita, joita
minä olen miettinyt ja j,@lfuhin minä. s-aan tässä ai~
va:il täydelleen selvän vastauksen. On tosin väitetty, että 1eräät sosialistit ja .sosiali.demokraattisiin 11iireihin lukeutuvat ,henkilöt ovat yks·ityisesti
lausuneet että :bolshevik:ien pitäisi voittaa tää1lä
tai että :krupina olisi toivottava: j. n ..e. Mutta ei.
suinkaan ole haT·vat ne· 1porvarihenkilöt, hyvinkin
pätevät arvovaltai<scl henkilöt, jotka ovat lausuneet myöskin julkisesti sen, että toivottavaa olisi
uusi kajpina tali> hyökkäykset rajalta ibolshevistien
taholta, että me saisimme tämän maan puhdistaa'
selkäpuolen viholliisisrta tai sisäHisffitä .vihollisista,
ja vieläpä on suorastaan lausuttu: 1Saataiffiin
l:vödä työ.väenliå..kkeen viiristä ne kokonaan alas•,
mikä viime kesånä lyömäitä däivät. Tämä ·Oll vakava asia. .Asetmtakoon tämä va•stapainoksi näille .puheille, jotka tähtäävät siihen, ·että tämän
maan sosialidemokra,attisiss:a IJiireissä voi olla aineksia1 jotka ehkä ovat suapeamilisiä bolshevis-
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tiseUe liikkooHe. 'Täällä on lmomautettu, että tuo
kwpina oli ma'hdoton ja tavaton si·itä syy;stä etta
tusk.in koko maa1pallo1la Mytyy mitään v•a.ltiot!li
tai valtakuntaa tai kansaa, .iossa ·olisi niin suuria.
vajpauksia myönnetty ka.iki'lle kansalaisille ja niin
suuria oikeuksia, kuin mitä" täälläi on myönnetty.
Mutta muistettakoon samalla, ,millä truvalla näitä
oikeuksia on ty;öväki saanut tässä m!l!assa. Miten-kä työ,väki sai tämän kansan,valta.is-en eduskunnan? E:Lhän se tullut ainakaan 'Porvariston hyvästä ta:hdosta, eihän toki, sehän oli seuraus 19015
vuoden tapahtumista VenäjälläJ ja suurlakos,ta
Suomes10a. Näiden t.aipausten johdostahan- täytynee jokaisen myöntää - saatiin kansanvaltainen eduskunta iSuomeen, sellainen kuin se nykyään vielä on. Tääl'lä mainittiin 8;..tunnin työaikalait .i·a knnnallislait. Mitenkä ne on täällä •saavutettu? Ei niitäkään saavutettu totisesti p.orva!'iston hyväs,täJ tahdosta. Sehän .oli 1917, kun
nämä saavutettiin. Enffi.nnä nämä sääd,ettiin sosialistien ollessa enemmistönä tässä eduskunnassa ja
valmistuivat sitten kun eduskunta oli julistautunut
korkeimman vallan halti)jaksi tässä: maa.ssa. Siis
anka.rien ,ponnistusten tulos ja satunnaisten seikkain tulos eikä suinkaan minkään hyvän ta,hdon ja
hyvän keskinäisen ymmärryksen tulos; eihän
sitä voitanee väittää. Kaikissa maissa on työväen
luokka aina saanut käyttää hy·väkseen satunnaisia
olosuhteita ja myöskin ankaraa kaiD[lpailua saavuttaakseen itselleen jonkunlaisia oikeuksia. Ni-in
täss·äkin maassa. Mutta täytynee- myöntää,, etta
tuskin missään maassa on työväestön niin lujilla
kampva.iluilla tarvinnut vaatia itselleen oikeu'msia
kuin tässä maassa. Tuskin missään maassa .on
porv·aris·to n~in sitkeästi parlamrentta.arisessa toiminnassa ja muussa valtiollisessa toiminnassa vastustanut työväen .pyrkimyksiä kuin tässä maassa.
Mehän näemme nykyään esim. Englannissa, .etta
.kun siellä työväki tekoo niin suuria vaatimuksia,
että tämän maan työv.äki ei ole koskaan uskaltanut sellaisia uneksiakaan,- se vaatii näet 'eräitten suurten omaisuuk.Sien, nim. kaivos.ten y~hteis
kunnallistuttamista, - niin siellä/ IJOrvaristo ja
hallitus taipuu niihin. Ei se odota sitä, että se
laskisi ty•öväestön ja. ,porvaris.ton ase ·kädessä keskenään kamptpailemaan, sillä si•ellä ymmärtä,äi !POrvaristo ja ymmärtää hallitus, ettäi se on kansan'
rikkirepimistä ja se on kansallisuuden .hävittimistä. Se jo:htaa. ensinnakin eräänlaisiin valla:nkumouksi.in ja nämä vallankumoukset sellaisena
aikana, jota nyt eletään ovat sangen varurallisia
niin porvaristolle kuin ty'ÖV.äellekin. Niitä vir~
tauksia, mitä vallankunious 'synnyttää, ei voida
yhtä heLposti tukahuttaa, kuin milläl ne saadaan
sy..ntymää.n. Minä en pudlusta lbolshevist.ista lii-
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ketiä, enkä puolusta hpinaliikettä., mutta minä- {1i tämä nytkään ole onnellinen. Ei se kansa o1e
sanoisin - mielelläni tahtoisin olla puolueeton• mikään onnellinen., jonka enemmist-öä vähemmistö
näissä ja huomauttaa niistä seikoista, että nämä\ aseitten kanssa 1hallitsee. Siinä on aina sisäisen·
liikkeet, vaikka ne ovat ehkä kukistuneita.kin tässä sodan U:hka, aina kapinan uhka, huolimatta siitä,·
maass!l·· eivät ol•e l~pullisesti kukistettuja siitä ta.hdotaanko sitä varj.ella millä tahansa.
Ne syytöks,et, mitä on heitetty sosialidemokraatsyy;atä, että emme tiedä, . .mitä täällä Europassa
.vielä tapahtuu. Ei meillä ole \bols-hevismin pelko tien. !päälle .bolshevistiystäväHisestä mielestä, eivät
ole odottamattomia, sillä minä, kä;sitän, että sellaiy binään idästä pä~n.. Meillä voi se olla my•öskin
etelästä ja lännestä .päin, sillä emmehän tottatoti- sia nyt tarvitaan. Jos se :pitää paikkansa, mitä
sesti voi vannoa, mitä tulee tapahtumaan, emmekä ed.. Vuorimaa täällä: mainitsi, että tarkoitus on
voi hå.storiaa kirjoittaa koskaan edeltäkäsin. On:ko saada Pietarista kansainvälinen satamapaikkase . sanottu, että bols<hevismi ei levia johonkin .ia minä en ensinkään epäil~ ed. Vuorimaan auktorrniuhun maahan, että se ei voi hyrpätä Suomen T>iteettia enkä ensinkään e~Päile sitä, että tämä voisi
ylit&e~in aivan niinkuin kulo metsässä tekee, ja
olla hallituksen ja hallituspuolueU.tten. ohjelmasiihen on tavattoman vakavia oireita; ja silloin on kin - niin tämä osoittaa, että kyseessä on suuri
Suomen rajoja vartioitava aivan joka •puolelta ja yritys ja siinä tarvitaan jos jonkinlaisia eri liiksilloin, minä luulen, ainakin va.r.mast:i loppuu sel- keitä, ennenkuin tämän kysymyksen ratkaisuun
lainen sodan leikkiminen, mitä nyt Itä-Karjalassa päästään.. ·Siinä: tarvitaan sisäistä diktatuuria.
leikitään. Täällä tahdotaan tälhdätä yksinomaan ennen kaikkea, ja kun tätä tarvitaan, niin täytyy
~iihen, että yksinomaan ase kädessä voidaan bolsaada maan sosialidemokraattinen ryhma. uudelshevistista liikettä vastustaa. Tämä on itsensä leen lyödyksi ta,i ainakin ulkomaitten silmissä ie:;pettämistä:, se on itsensä ja kokp ka.nsan harhaan- mf}tuksi siksi, että tämä on bolshevikiystäväm;a~;n
johtamista;, sillä tuo aseellinen toiminta ei tuo ;puolue, joka täytyy E>hdottomasti ennen kaikkf.<"t
missään muodossa. tuloksia. Nrä[hin aseisiin ku- tästä ;maasta kukistaa. 'Silloin saa!laan tie Pietakistui ·punainen valta Suomessa ja minä uskon, riin auki ja ed. Vuorirr.aa.n ;meirnien mukaan pääsettä aseihin vo~ vielä .porvariHinenkin valta Suo- tään Mos.k.ovaan•kin. Sinne Moskovan reisulle
messa kukistua. Ei ole ennakolta sanottu, miten kerran Rans>kan armeija. hukkui, mutta meidän
tulee käymään. Ainoat keinot bolshevistisen liik- armeijamme ehkä onnist,uu. Todettavissa on, r keen kukistamiseksi ol.isivat Deformit. Ne olisi sosiaalidemokraatitkm ~en myöntt.ivät kuten por'Pitänyt panna toimeen jo ajoissa kun tieeLettiin tä- va.ritkin, - ·että mmkään maan porvaristo koko
män kapinan syntyminen, ja ryhtyä 1sitä niilla maapallolla ei ole niin luja ja va!hva kuin Suomen
vastustamaan. Sitä olisi ehkä siHoin voitu vas- porvaristo nykyään. Se on aivan totta. Täällä
tustaa valtav,illa uudistuksilla, niinkuin eräissä ei työväestöllä ole ed€s kaari.pyssyäkään, ei niiitä;
' muissa Europan maissa paTailiansa tehdään. saa työväen halt:uun kät.ketyksi Palmenkaa.n, vaiklf.a:hdotonta on sanoa, olisiko 1Se Liike saatu pidä- ·ka hän ajaa kaikki: Huopalahden metsä:t täyteen
tetyksi, sillä se on yhtä kaikki 'historiallinen liike. sotasaalista. Työväiestö on heikko ja paljain käSillä eihän voida vällittä.ä sitä että jotkut johtavat sin ei taistella mitään asestettua joukkoa vastaan,
henkilöt .olisivat saamJet aikaan noin mahtavan vir- 1mhumattaka.an siitä, ettäJ työväest1ön aseelliset
tauksen, sillä minä en usko, että niin voimakkaita kam'P!Pailut aina ovat olleet suuria tyhmyybiä
ja mahta:via henkilöitäl onkaan maan :päällä, jotka siitä syystä, ettei se osaa ta.pella eikä saa koskaan
kyk~nevät lietsomaan tuollaista tavatonta vallankoulutetturia johta.jia. Upseereita meillä tässä!
kumous- ja kapina.lrikettä. En minä usko sel- maassa kyllä on tavattoman paljon ja korkea--arlaista. Ja mitä sitten sanottaisiin, .ios tuo ka:pina- voisia. Ne ovat ylentyneet .paremmin ja pikemliike olisi täalläJ onnistunut. Olisiko silloin niin min kuin p-alastusarmeijassa, (Edu.skunnassa
kovasti solvaHu tai niin ankarasti rangaistu niitä, naurua) mutta niitä ei riitä työväelle, sillä ne ovat
·kuin nyt tehtiin? Ei suinkaan, sillä silloin olisi- vierasta tälle kansanainekselle monestakin syystä;
vat rankaisijat olleet heikolla puolella. On aina .ia , työväestö ei jal,tsa rahan ;puutteessa pal'kata
niin, että voima se on kun määrää oikeuden .ia vä- näitä ·herroja ja. Palmenia ei se saa J)uolelleen.
kevämrpi on heikomman herra. Se on aina ollu~ Kaikissa aseellisissa vaUankumouksissa minun
niin ja tulee olemaan vastedeskin. Jos tuo liike muistaakseni on työväesilö tullut lyödyksi.
olisi onnistunut, nW.n kenties niistä olisi tehty va- Jokaisessa ibarrikaaditaistelussa se on hävinnyt
<pauP.en sankareita, vaikka kieltämättä täytyy .ia siitä syystä minä olen .aina ollut sitä mieltä,
sanoo, 'että rumia sankareita ne ol,isivat olleet. ettei pidä ryhtyä aseleikkiin, jo taitamattomuuEikä tämä, kansa ehkä olisi ollut onnellinen siinä- den vuoksi\, mutta myöskin siveellisistä syistä,
kään asemassa, minkä ne olisivat tuoneet, mutta si1lä minä en luota koskaan sen ry{hmäii. voi-

Välikysymys oloista itärajalla.

191

maa.u, jolla on aseet. Minä luotan s!it.tenkin enem- :minun mi-elestäni selvä vastaus että nä.i·tä hyökmän sivoollisyyden voimaan .ia .rauhan aattee&een käyksiä t-ehdään• .ia että lha:llitus ei tahdo näitä!
ja minä luotan työväenkysymyksissä työväen par- sankarijoukkoja sieltä vetää takaisin jdten siiS'
lamentaariseen toimintaan, sitten:kin vielä, vwikka .hallitus· tulee vastaamaan ulkovaltoihin ja Venämenetellään, niilllkuin viime vaaleissa tässä maas- jään nähden näiden joukkojen tekemistä teoista,
sa menet•eltllin työväen vaa1ivapautta. kohtaan, niin minun mielestäni on asia selvä ja tätä ei kall>josta kenti-es tänä ~önä puhutaan vielä erikseen, nata lähettää enäiä mihinkä\ä.n valiokuntaan. Pitäkäämme tämä vastaus sellaisena, joka painetaan:
niinkuin suotavaa on.
Vaikka tosin jotkut porv.ari.edustajat ovat lau- lehdissä .ia siten leviää ulkomaalaisten tietoon, ja
suneet mielihyvällä toteavansa, etteivät juuri silloin on meidän tarlmituksemme ·saavutettu.
kaikki sosi.aaJid1emokraattiset edustajat ole bolshevikeja:, - månä niin mielelläni soisin, että
Ed. V o i o n m a a: Herra pääminis•teri täällä
~uskunnau seinäll~ ripustettaisiin taulu, johon
täin.ä iltana hyvin kauniisti ja hyvästi puhui siitä,
olisi merkitty kutka ovatibolshevikeja, kutka eivät, kuinka Aunuksen. asiassa eivät •saat,unnesyy't oUa
niin että siitä saisi aina itse tuomionsa lukea, ratkaisevina, vaan kuinka järjelli;i täytyy olll:l> johniin kuitenkill\, kun syytetään, että suuri osa heista tava valta siinä. Minusta kuitenkin itse pääminisainakin on bolshevikihenkistä, niin tämä syytös teri puheessaan ei tuonut ollenkaan esille mitään
on siinä tarkotu'ksessa tehty, 'kuten jo äsken huo- järkisyitä tämän puolustamansa retken hyvakSi,
mautin, nim. että näytettä•isiin oman maan jou- vaan perusteli sitä yksinomaan kairnenlaisilla
koille ja ulkomaille, että tässä maassa. tarvitaan: tunnesyillä. Me kuulimme, että suuri sorto Karuusi kuri:tus. :Sillä viimekesäinen kuritus herätti' jalassa on se, joka pakottaa meitä ryntäämään,
liian suurta huomiota ulkomailla .ia se herättää · heitä autta;maan j. n. e. j. n. e., yksinomaan tunnevieläkin. Kun syytet'ään lbolsheviki.iohtajia tai syitä, ei :mitään niitä syitä, jotka hän kuitenkin
&osialidemokraattien entisiä johtohenkilöitä siitä, · katsoo olevan asetettavia .ansi sijaJle.
ettii; he olisivat kaipinaan yllyttäjiä, niin syyttäjät
Eipä ihmettä, että pääministerin arvoisat kanitse tietävät, että ne eivät sitä olleet. Korkeintaan nattajat myöskin vetivät samaa nuottia. Ei htlivoidaan syyttää heitä heikkoudesta, koska he ei- dänkään taholtansa, mikäli O'len voinut keskustevät .pystyneet eivätkä jaksaneet ja kenties lopulta • lua seurata, ole tuotu esiin tämän retken puoluseivät tahtoneetkaan tätä liikettä tukahuttaa. Siinä tamisek>si muita kuin kaikenlaisia tunnesyitä.
on todenmukainen syytös., sillä kapinan aikana Kirkon miehet ovat erittäin urheasti esiintyneet
Etelä-Suomessa ei suinkaan voida sanoa, että tääl- taistelevina kirkonmiehinä, ,taistelevan kirlkon"
lä olisi kovinkaan suuret porvarirylhmätkään ka:pi- jäseninä, ja o.sottaneet, että heidän keskuudessaan
nan alussa sitä ryhtyneet tukahuttamaan. Suurin elävät nuo viime talven veriset traditsiot, joiden
-osa asettui sille kannalle, että he taMoivat nahd'ä, uskoisi ainalcion heidän mielestään nopeasti haihmitä tästä tulee, siis puolueettomalle kannalle. Sa- tuneen. N uorisoamme on ylistetty siitä, että se
maten suuri osa työväestöäkin. He odottivat, kum- tunteen pakottamana rientää veljesikansaa avustapi ;puolue voittaa: se on qikeassa .ia sille 1puolelle on maan .•Ta vaikka täällä on lausuttu ja vakuutettu,
helppo kallistua. Että punaisten tekemät .pahat että koko retken tarkoitus on :ttyvin rajoitettu,
työt, hirmutyöt tai miksi niiiJä sanotaan, loistivaiJ vaikka täällä ruotsrulaisen puolueen taholta on
niin selvästi täällä Etelä-Suomessa,, on itsestään' pantu sellaisia ehtoja, että hallitusta kannatetaan
.selvää siitä syystä, että 'täällä ·ei kapinan aikana ainoastaan sillä edellytyksellä, että retkestä ei
valkoisia a.rmeij.oja. juuri ollut. ll'ämä puolueeton seuraa mikään Aunuksen liittäminen Suomeen,
joukko tuli selvästi nä.kemä'än nämä punaisten pa- niin kuitenkin näkyy kaikesta, että tarkoitus 'on
hat teot .ia asettui niitä vastaan. Täytyy sanoa, umpimähkäinen val1oittelu, että muunlaisella vaettä kansan terve j.ärki silloin vari.stomaisesti aset- kuuttelu<l!la ei ole yhtään mitään merkitystä. Ontui rauhan kannalle .ia 'kaikenlaista väkivaltaa vas- han yksi puhuja jo vakuuttanut, että sieltä mentaan. Minä en tämän asia.u yhteyd•essä,- koska nään eteenpäin, että !tarkoitus ei ole vain aunuk.siitäkin kenties tänä Y'önä vielä .puhutaan !paljon- •selainen, vaan että tarkoitukS'ena on taistelu koko
kin, .ios keritään, ja toisena yönä sitten, jollei tänä: bolshevisniia vastaan. Ja ovathan monet puhujat
yönä, - ta>hdo ;puhua Pohjanmaan ta,!)auhista, täällä suorasta;an käsitelleet asiaa, niinkuin olisi
N~ eiväit kuulu tämän asian yhteyteen.
Nämä · kysymys Suomen ja Venäjän välisestä sodasta, ja
ovat vain sivuviittauksia, vas~auksia, niille hyök-' si'tä kai se ·onkin. Jos ei nyt, nii•n seuraavalla
:käyksille, joita on tehty sosia.lidemokraat.teja vas- kerralla, kun pääministeri saapuu tämänta-paiseen
taan .ia luulen tehneeni .sen oikein mi.edossa muo- aiheutettuun välukysymykseen vastaamaan, saamdossa. Kun nyt saatiin hallitukselta .ia porvari- me kuulla, että olemme niin pitkäJlle .tulleet.
No jaa, tunteita saattaa kyllä liikkua sosialisti<ryhmiltä, j.otka kannattavat tätä. hallitusta, tämä.
1
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sessakin mie~essä na1ssa as101ssa. Minä ainakin
puolestani hyvin lämpimästi seuraan ja olen seurannut veljeskansojen taistelua itsenäisyytensä ja
vapautensa "])uofesta. Minä luulen, että sangen
moni sosialisti, kaikkikin sosiaiistit, harta~m
masti toivovat Viron kansalle itsenäisyyttä ja
vrupautta. Mutta minä luulen että hyvin harvat
sosialistit kuitenkaan voivat toivoa näiden veljeskansain liittämistä Suomeen nykyisissä' oloissa.
Niin pahaa emme tosiaankaan voi niille toivoa.
Joskus tulevaisuudessa, kun tässä maassa olot
ovat paljon toisenlaiset kuin ne nyt ovat, voimme
virittää mielessä;mme ehkä sellaisiakin toiveita.
Mitä erityisesti Viron retkeen tulee, olen kuullut täällä moitittavan sitä, että sosialistien Viron
avustamiskomiteaan alkuaikoina valitut edustajat 'ovat vetäytyneet siitä pois. Minä luulen, että
nämä ·e.dustajat voivat onnitella itseään siitä,
etteivät ole joutuneet mukaan vastaamaan kaikesta siitä, mitä Virossa on suomalaisten nimessä
tehty. Samalla tavalla luulen, että tunp.esyytkään eivät sosialidemokraatteja kiihoita kovin läheisesti puuttumaan yhteistoimintaan Karjalaan
rientäneiden n. s. vapauttajien kanssa. Sen sijaan
olen itsekseni ihmetellyt, miksiikä ei ole käyty
va.pauttamistoimeen sillä taholla, jossa meidän
oikeutemme ovat ihan selvät ja kiistämättömät .ia
jossa emme kenellekään vääryyttä tekisi, jos sinne
vapautusretken tekisimme. Tarkoitan Petsamon
aluetta, jdka. on sekä :porvarillisen että bolshevistisen Venäjän taholta Suomelle luvattu j·a
jonka yhdistämistä Suomeen ei kai kukaan
voisi vääräksi väittää. Mutta sinne ei ole ollut
hailua, vaikka niirn ilmeiset taloudelliset edut oli~
sivat siellä saavutettavissa, vaan s·en sijaan on
kyllä riennetty kaikille muille tahoille, jotka ovat
hyvin epäilyttäviä.
Tunnesyyt saattavat, sanon vielä, puhua sen
puolesta, että tällaiseen veljeskansain va"])auttamisyritybiin ryhdytään. Mutta järkisyyt tlivät
puhu niiden puolesta. Sosialistinen puolue on
kansainvälinen puolue, se on oma:ksunut kansainvälisen katsantotavan poliittisissa asioissa ja
näillä tällaisilla kansainvälisillä katsantotavoilla
on se etu, että niissä eivät aina1kaan tunriesyyt
paljon paina, vaan että ne voivat "])erustua ainoastaan järkisyihin. Jos asetumme sine kannalle, jos
vähänkään otamme huomioon kansainvälisiä suhteita ja Europan nykyistä poliittista tilannetta,
niin kyllä silloin kaikki järkisyyt puhuvat tuollaista silmitöntä Aunuksen ja Vienan-Karjala.n
retkeä vastaan.
En epäile ensinkään, etteivätkö maailmansodassa voittaneet suurvallat miel,ellänsä näe, että
bolshevistisen Venäjän ympäristöllä a;uva.t pie-
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net kansat nousevat taisteluun bolshevismia vastaan. Luulen, että niillä ei ole mitään sitä vastaan, vaikka Suomen kanså taistelisi itsensä kuoliaaksi, olemattomaksi tuota valtaa vrustaan, että.
sehän on ilmeisesti ainoastaan etu niille. Toinen
kysymys on, olisiko se eduksi myös meille. lVIahtavasta Englannista emme voi suinkaan epäilläe~kö se haluaisi kukistaa neuvostaJValtaa V enäjällä. Kuitenkin on sen päämini,steri äskettäin
aivan selvästi ei yhteen vaan useampaan kertaan
Englannin parlamentissa vakuuttanut, että Eng- ~
lannilla ei ole voimia eikä varoja ryhtyä neuvostovaltaa ku'kistamaan, vaan että sen täytyy siitä;
vetäytyä pois ja että Venäjää ei ole koskaa,p mikään ulkomainen vihollinen voittanut. Voittajan
täytyy esiintyä Venäjän omasta keskuudesta.
On omituis~a kuul.la meidän valtiomiestemme
täällä vakuuttelevan1, kuinka mitätön se Venäjän
valta kuitenkin on ja kuinka •pi·eni asia on suur.elle Suomelle kukistaa mokoma bolshevismi.
Me ll'äemme, s•e on myönnett.ävä, kuitenlkin ristiriitaisuutta tässä Englann·in ,Pääministerin selityksessä sikäli, että Muurmannilla ja Arkangelissa yhtäkaikki toimii englantilaista. sotaväkeä.
Englannin l·ehdet vakuuttava:t ja. koko maai.lma
tietää, että nämä sotajoukot eivät ole Englannin
valtion eivätkä 'tule olemaan Englannin \hallituksen joukkoja, vaan että ne ov.at vapaaeht·oisia
joukkoja, tuollainen Aunuksen reitkikunta oikein
suuressa kaavassa, Aunuksen retkikunta, jonka
oikean luont•eelJI ranskalaiset killpai'lijat [paraiten
ovat ilmaisseet, ·kun ovat leimanneet sen kokonaan
taloudelliseksi retkikunnak.si, minkä tarkoi'tus on
avat.a siellä Englannin taloudellisia etuja, saada:
Englannille ·Pääsy pohjois-Venä,iän suurille tuotantolähteille.
Voihan Suomen kansa lähteä
tuommoista.kin yritystä auttamaan, mutta sosialisteilla. ei ole erityisempää halua siihen yhtyä.
Minä luulen että pääasiassa tode'llisena moottorina:, todellis·ena voimana, liikkeelle:panevana voimana koko tässä yrityksessä on tuo va.paaehtoioon
en1glantilainen ka:pitalistinen yritys., poliit.tinen
seikkailuretki tuoll.a pohjoisessa. Englanti voi
sellaisen järjestää, eihän se mitään sillä menetä,
silläJ on kaikki voitettavana eikä mitään menetettävissä. Mutta. meillä, jos unoisiin yrityksiin·
ryihdymme, lie:aee jotakin menetettävää;, koska
meidän suhteemme suureen Venäjään on ·kokolailla toinen kuin Englannin.
NäissäJ kaikille tunnetuissa ja varsin vakuuttavissa seikoissa minusta esiintyy ne järkisyyt.
joita Aunuksen ja Vienan retkiin nähden olisi
pitänyt varteen ottaa, mutta joita ikävä kyllä;
emme ole :huomanneet varteenotetuik.si, ·ei 'hallituksen esimiehen eikä hänen kannattajiensa tä-
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mäniltaisissa puheissa. Näistä syistä en voi oUa
kannattamatta ed. Kotosen ehdotusta, .että asia:
lähetettäisiin valiokuntaan valmist<ettavaksi.
Ed. K et o: Minäkin ,pyysin :Puheenvuoroa
todetakseni tässä, että .tämä b:$kustelu on· osoittanut meidän porvarillisten puolueittemme ulkopolitiikan olevan täydellista tilannepolitiikkaa.
Nykyistä ulko:Poliittista .tilannetta käytetään hyväkseen laskematta ollenkaan, minkälaisia . s-eurauksia ,:Pitemmän :Päälle tästä ulkopolitiikasta
meidän maallemme tulee· olemaan. Tämän nykyisen Suomen porvarillist€ll tilannepolitiikan
ajavina voimina on juuri, niinkuin täällä on'
useampaan otteeseen l}momautettu, bolshevismin
pelko toiselta puol-en ja toiselta puolen halu
käyttää Venäjän nykyistä ,heikkoutta hyvakseen
saa-dakseen Suome-en liitetyksi kansallisesti Suome-en kuuluvia alueita ja samalla alueita, joilla
on suuri taloudellinen arvo. T~äällähän on koko
a.ian kosketeltu, niinkuin ed€1linen puhuja huomautti, tunnekieliä, niinkuin näma tämän nykyisen politiikan motiivit ed·eHyttävät. On totta,
että nykyinen tilanne. näyttää otolliselta niille
yrityksille, mitä m-eidän :hallituksemme iporvarillisten ,puolueitt-en tukemana nyt järj-estää V-enäjän Karjalaan nähden. Nythän näyttää olevan
otollinen !hetki toteuttaa nuo viime aikoina niin
voimakkaasti esille 'Päässeet unelmat Suur-Suomesta, -ei ainoas,taan Suur-Suomesta, joka käsittäisi V-enäjän Karjalan Kuolan niemimaata myiÖten, vaan vi'Blä;pä täällä ed. Vuorimaa n;taalaislii.ton ,puolesta .pUthuessaan on uskaltanut unelmoida kokonais€sta Suomenlahden sisäänsä sulkevasta suomalaisesta. valtiosta. Minä luulfm,
että näitä puheita, joita täällä nyt on epidetty
tämän V enä.iän Ka:r.ialan retken epu,olustukseksi
- retken, joka ei ole ainoastaan vrupaaehtoisten
omalla riskillään suorittama, vaan jota ilmeisesti
meidän hallituksemme aineellisesti tukee__:_ näitä
lausuntoja vidä tulevat hyväks-een käyttämään
ne Venäjän taantumukselliset voimat, joiden tarkoituksen mukaista nyt on täUä hetkellä! epäilemättä! se, että suomalaiset ovat mukana siinä
yl-eisessä hyökkäysretkessä, joka ympärysvaltoj-en taholta nyt näytään · järjestetyn Venä_.jän bolsh-evistista neuvostovaltaa vastaan. Luulen, että
• kenra.aleilla Koltshak ja J udenitsh ei loppujen
lopuksi liene syytä muuta kuin mielihyväl:lä tervehtiä tätä suomalaisten nyt järjestä;mää yritystä, ei ainoastaan siitä syystä, .-että se on tähdätty'
bolEilievikkivaltaa vastaan, vaan myöski•n siitä
syystä, että nämä vastavallankumoukselliset kenraalit voivat käyttää: tätä Kar,ialan sotaretkeä
vastedes aiheena tuhotakseen Suomen itsenäisyy-

den. Minä luulen, -että täHä Karjalan retkel!a
juuri näille 1herroille annetaan ase 1heidän vastaisessa politiikassaan itsenäiseksi pyrkivää Suomea vastaan. Ja minä luulen, että yhtä paljon
kuin täällä on ,puhuttu holshevik.kien aggressiivisesta, hy·ökkäävästä politiikasta Suomea vastaan,
yhtä: a;Jaljon olisi meillä syytä. puhua. niitten vastavallankumouksellis1ten ainesten, joi~a .'me nyt
täUä toiminnallamme a vustamme, vastaisesta
Suom-en itsenäisyydelle vaarallisesta ;politiikasta.
Meidän ei olisi syytä tällä retkellämme antaa
näille aineksille niin otollista aihetta vastedes
esittää, miten itsenäinen ·Suomi on valmis
·käyttämään hyväkseen jokaista Venäljän heikkouden h-etkeä riistääkseen siltä Venäjälle tär~
keitä alueita. Minä luulen. -että tästä Suomen
hallituksen ja sen porvarillisten puolueitten edesottamis-esta ei tule olemaan meidän ma~.lemme
hyviä seurauksia. Me luotamme siilhen1, että silloin
kuin toisenlaisen V€näjän taholta kuin millainen
se nyt on, vastedes tulee tällaista ·hyökkäävää epolitiikkaa harjoitettavaksi Suomeen nä!hden, me
voimme saavuttaa ulkomaitten, erittäinkin nykyisen maailmansodan voittaneidtm suurvaltain tukea. Mutta tuohon tuk€en ei liene paljon luottamista. Me emme ti-ed:ä millaise.ksi maailmanpoliittiset suhteet .muuttuvat, mutta sen me tiedämme
ainakin, että tämä nykyinen retki Venäjän-Karjalaan on omiansa kärjistämään meidän maamme
su:ht-eita niihin maihin, joista mei-dän olisi vast-edes ennen kaikkea apua .saatava, jos Venäjän taholta ryhdyttäisiin Suomen itsenäisyyttä vastaan
hyökkäämään, nim. Skandinavian maihin. Me tiedäRJ.me, että Skandinavian maissa. katsotaan sangen suurilla e.päilyksillä sitä ;politiikkaa, mitä nyt
Suomen porvarilliset juuri V enä.i'ään nähden har.ioitta.vat. Siellä käsitetään, että tämä; täUainen
ärsytyspolitiikka ja nykyin-en agressiivin~m ·politiikka V-enäjään näJhden ei ole omiansa Suomen
itsenäisyyttä vastaisuudessa turvaamaan. .Siellä!
'käsitetään, että Suomen a;Jolitiikka voi herättää!
Venäjällä: eloon s<amat pyrkimykset, j.otka. oliva~
ominaisia tsarismin aikaiselle venäläiselle ulkopolitiikalle, nimittäin .pyrkimyks€t. päi-istä Skandinavian ylitse Atlantin valtamerelle. Tästä syystä'
me ti-edämme Skandinavian maissa niin tavattoman kylmästi su'htauduttuvan tähän nykyiseen
suursuomalaiseen ,politiikkaan. lM.eidän' sbomalaisten olisi, kuten me sosialidemokraatit olemme
.io monta kertaa esittäneet, vastaisessa ulkopolitiikassamme orienteerauduttava Skandinaviaan,
pyrittävä saamaan aikaan yhteistoimintaa Skandinavian maiden kanss:a näi-den maiden itsenäisyyden turvaamiseksi, kaikkien suurvaltojen,
mutta etupäässä Venäjän taiholta seuraavia vaa25
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kannalla siinä, että minua uutena tulokkaana tähän arvokkaaseen seuraan ja tähän korkean kutsumuksen tarkoitukselle vihittyyn saliin ei ole
voinut olla samalla sekä surettamatta että hämmästyttämättä se seikka, että meillä nyt tämän
lyhyen eduskuntakoossaolon aikana jo kolmannen
kerran uhrataan kokonainen täysi-istunto tällaisille puolueryhmien välisille kohteliaisuuksieu
lausumisille. Oikeisto lausuu karvaita kohteliaisuuksia vasemmistolle ja vasemmisto tekee samaa
oikeistoon nähden. Ja me keskusta ol-emme siinä
onnellisessa asenmssa, että me löydämme virheitä
molemmilta puolilta, (vasemmalta: itsestään ei
mitään) emmekä itsestämme mitään. (Vasemmalta: Vanhurskas puolue). Oikeisto näkee tässä välikysymyksen aiheuttaneessa asiassa vain puhtaasti ihanteellisia puolia ja tämä meidän epävanhurskas vasemmistomme se näJkee vain rumat
puolet. Se on luonnollista. Kukaan meistä, ei
keskustakaan, näe sitä, mikä meidän tällä ajankohdalla tulisi nähdä. Emme näe mitään yhtenäistä aatetta, joka m~itä kansanedustajia sitoisi
tällä ajan kohdalla, jonka kuitenkin jokainen tunnustaa, että se sekä sisällisesti että varsinkin ulEd. K e k k o n e n: Kun täällä olemme kuul- konaisesti on vaikeasti lä:piselviytymisen salliva.
Täällä käsitän nämät välikysymykset siten,
leet tämän illan keskustelua, niin olemme varmaan useat panneet merkille, että keskustelu on että niid,en t.f1,rkoituksena on antaa neuvoja halliollut paljon kiihkeämpää kuin mitä se oli edelli- tukselle, ja edustaja Rotonen on tänä iltana siisenä välikysymys-iltana ja että paljon on kulu- nä onnellisessa asemassa, että hän varmaan tietettu aikaa sellaiseen, joka ei tuota mitään hyö- tää paremmin kuin kukaan tässä huoneessa, mityä. Kansa on lähettänyt tänne meidät sitä var- ten Suomen valtiollinen elämä on johdettava.
ten, että saisimme jotain sellaista aikaan, mistä Minä pyytäisin edustaja Katosta laskemaan mieolisi meidän kansallemme todellista hyötyä ja siu- leensä, <että näinl\'öhän hän sinä hetkenä, kun ihän
nausta. Tämän asian yhteydessä on puhuttu pal- mahdollisesti astuu hallitukseen, ei itse ole noiden
jon sellaista, mikä ei itse asiaan ollenkaan kuulu. neuvojen tarpeessa. - Eräässä aikaisemmassa
Kielenkäyttökin on täällä ollut sella.ista, että tu- täysi-istunnossa minua kovast~ ilahutti se seikka,
lee epäilleeksi, onko tämä asia ollenkaan vakavaa että minä vasemmistosta kuulin sa.n:an ,isänmaa".
laatua kun sekä oikealta että vasemmalta ja jopa Valitetta,vasti en muista, kuka sen lausui, niin
pappi'enkin taholta saa kuulla kieltä, joka ei tee että olisin voinut kirjoittaa hänen nimensä edushyvää vaikutusta vakavuudella tätä asiaa ajatte- taja Helteen taulun takapuolelle, ettei sen suinkaan olisi tarvinnut hävetä siinä n~miluettelossa,
levaan.
Meillä on nyt jo, kuten sanoin, pienen ajan ku- jota edustaja Helle tarkoitti. l\finä toivoisin, että
luttua toinen välikysymys samasta asiasta. Minä kuulisin tämän sanan vasemmistosta, oikeistosta
puolestani kannatan sitä mielipidettä, että tämä ja varsinkin keskustasta sangen usein. Minä kuuasia lähetettäisiin valiokuntaan, jotta valiokunta lun omalta vähältä osaltani niihin, joka läksin tätuota asiaa tutkisi ja toisi asian yhteydessä esille hän minulle kerrassaan outoon ja vaikeaan tehsiihen kuuluvat seikat, ja eduskunta sitten tästä , tävään siinä mielessä, että kaiken sen jälkeen,
päättäisi, niin ettei meillä taas mahdollisesti ohsi ' mit~ tässä maassa on tapahtunut, täällä olisi jojonkun ajan kuluttua uudelleen kolmas välikysy- 'bakm sekä opittu että unohdettu, niinkuin vanha
mys samasta asiasta.
sanontatapa kuuluu, ja minä olin sangen hyväntaivainen varsinkin vasemmiston kanssa tällä
Ed. P i t k ä n e n: Vaikka en tahdokaan sa- kertaa tapahtuvaan yhteistyöhön nähden, ja j·omoin kuin arvoisa edellä:puhujani as:ettua edus- kainen kerta on minua, niinkuin vmmaan muitaku:n,nan omantunnon tuomariksi, olen kumminkin kin, ilahuttanut ne vakuutukset, joita sieltä on
jonkun verran hänen, nimittäin ed. 1\ ekkosen, annettu, niinkuin esim. edustaja Ryömä tänä ilroja vastaan. Tämä nykyinen p.olitiikka ei ole
tuollaista meidän suosittel~maamme ulkopoliittista orientteeraamista omiansa edistämään, päinvastoin s.e asettaa tuollaisen suunnitelman vaaraan
pitkiksi ajoiksi eteen;päin.
·Minä en lopuksi voi olla ihmettelemättä, että
myöskin ruotsalaisen kansallil)uoluoon taholtoa,
jolla taholla on tuntunut olevan enemmän kykyl:t
jä.rkevään ulkopoliittiseen ajatteluunkin, nyt, kun
meidän hallitu1kstJmme on valmis ,syöksemään'
maamme tällaisiin stJi'kkailuihin, ryhdytään tätä:
aijetta kannattamaan. En voi olla ihmettelemät"
tä,, että ,porvarilliStJlla tahollakaan yleensäkään ei
yks[.kään ääni ole uskaltanut nousta tätä tällaista
yritystä vash'tsfamaa.n. Meidän täytyy siis vielä
kerran todeta, .että päinv.astoin kuin muissa maissa, meidän maassamme sosiaEdemokratia näyttää
ohwan •ainoa ;puolue, joka ulkO'poliittisesti kykenee antamaan kylmien reali'poliittist.en nä'lrökohtien johtaa itseänsä.
Minakin lopuksi yhdyn niihin. jotka ovat eihdottaneet tällllän välikysymyksen läihettämistä ulkoasiainvaliokuntaan.
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tana antoi. Mlltta kun kai,ken sanotun kertaan
ja kokoon muistissani, niin muodostuu siitä aina
lopputulokseksi edustaja Helteen pyöristelty lau.sunto, jo}ra ei sano mitään. Sillä niinkuin tänä iltana edustwja Ryömän vakuutuksen jälkeen tuli
heti edustaja Elfvingin porvariston tilille vaatimuksen uhka, niin tapahtuu minun mielestäni
iässä se sadun kertoma paraqoksaalinen tapaus,
että jalopeura ja krokodiili nielivät toisensa. (Vasemmalta: Kuinka se on mahdollista.?) Se on siten mahdollista, että kun toinen vasemmisto,;s8
vakuuttaa, että vas·emmisto on täysin parlamentaarisella kannalla ja että se tässäkin kysymyksessä ·esim. kannattaa heimokansojen auttamista.
jopa, yhdistäJ:mistäkin Suomeen, niin toinen edustaja tulee ja nielai·see tämän totuuden pois. Se
tapahtuu siten.
·Että epäilystä täällä eduskuntaryhmissä vasemmistoa kohtaan on olemassa ja että sitä on
tuolla krunsassa, valiitsijoissa, se johtuu siitä vaikeasta väristyksestä, jonka vallassa kansamme
elää kapinan 1kipujen jälkeen. Kansan on vaikea
tehdä eroa bolshevismin ja sosialismin välillä
(Va.semmalta: Miksei maalaisliitto ole selvittä.nyt?) Sen eron selventäminen minun mielestäni
on vasemmilston tehtävä. Sl'm on annettava kansalle se kaiku itsestään, ·sillä itse vasemmisto siitä
vastaa. Mutta kun kuulee niinkuin tänä iltana
sanottavan, että iltarukouksissa luetaan, että rakas ,Herra ,Jumalamme varjelisi suomalaisesta
suojeluksesta", niin minun täytyy sanoa, että sillä tavoin ei puhu suomalainen sydän. S'e on kansainvälinen, niinkuin ed. Voionmaa täällä on huomauttanut, mutta kansainvälisyyc:lessännekin, hyvät vasemmistolaiset, laskekaa suomalaisuuskin
-kansainvälisyyden mukaan.
Ed. Kotonen aikaisemmin puhui sovusta ja yhteisymmärryksestä ja valitteli, että sitä ei ole
täällä saatu kehittymään. Minä en tahdo puolustaa suinmaan omaakarun ryhmääni, ettei siltäkin
taholta sanota sellaista, jota ei pitäisi sanoa, taikka että sanottaisiin aina sellaista, jonka voisi: täysin hyväksyä. 1\Iinä puolestani en voi hyväksyä
persoonallisia letkauksia . ja solvauksia, silloin
kun on puhe suurista asioista, sillä jos me takerrumme pieniin asioihin, niin suuret asiat liukuvat meidän käsistämme. Mutta johta:vatko nämä
välikyselyt, minun tekisi mieleni kysyä ed. Kotoselta, sopuun? Eivätkö nämä pikemminkin tee
särmikkäiksi niitä sopumahdollisuuksiakin, joita
valtiomme as·ema ja hedelmällinen yhteistyömme
nyt jos koskaan vaatisi? Nämät välikyselyt eivät
ole hedelmäJtöntä työtä, nämä tuottavat hedelmiä,
mutta nämä tl!ottavat huonoja hedelmiä. Meitä
knunt_elee ei va,in oma kansa, vaan meitä kuunte-

levat myöskin vieraat kansat. En tarrkoita tällä,
niinkuin valitettavasti minun käsitykseni usein
lankeaa vasemmistoon nähden, että olisi pidettävä
suprempaa huolta siitä, mitä vieraat kansat meistä ajaJttelevat, kuin siitä, mitä meidän oma kansamme meistä ajattelee ja ennen kaikkea mitä se
meiltä odottaa. Minä lähden nimittäin siitä; etten
usko, ettei jokainen suomrulainen tässä salissa tälläJkin kertoo olisi selvillä ,käsilläo1evankin kysymyksen sekä merkityksestä että mahdollisuudesta, jokainen sosialistikin, minä uskon :p_Qin. Miksi
siis tämä alati uudistuva uteliaisuus? (Vasemmalta: Se on perisynti). Perisynti lienee. Mutta
milnä uskon, olen-pa saanut vähän sellaista vakaumustakin, että si~peen ammuttu vasemmistomme
näillä välikysymyksillä harjoittelee uuteen lentoon, hioo niit~ Louhen kynsiään, joilla - jos
nyt vertausta saa käyttää, nehän aina ontuvart; sovun Sampo tästä eduskunnasta ana1stettaisiin,
nekin vähät sovun mahdollilsuudet, mitkä kansahviskapinam repeämi·en jälkeen on jälelle jäänyt.
Kuinka heikoilla syillä ja perusteilla tätä kaunisila epäsovun kylvöä ny.t tehdään, siitä on uusi
todistus tämä esillä o1eva välikysymys. Vä.likysymyksen tekijä mielestäni ,ei saa siinä oikeata
otetta. Ainoa huomattavampi syy tai aihe tässa
on bolshevistisen Venäjän tuleva k<osto. ,Siis sama
v.enäläisyyden pelko, josta arvoisa välikysymyksen ,tekijä täällä ehti moittimaila viittaiHa 20vuotiseen menneisyyteen, ed. Vuorimaahan viitaten. Käytäm tässä til&isuutta huomauttaakseni,
että jos me tällä tavalla menemme, miinkuin karjalainen sanoo, perangoimraan asioilta 20-30-40
vuotta takaperin, niin kyllä meillä täällä työtä
riittää. Emme me varsinaiseen tehtäväämme pääsekään.
Mutta jollei ole välikyselyn syynä tämä venäläisten pelk<o, niin tekisi mieleni kysyä, olisiko
tarkotus kenties lrusk<ea epäluottrumuksen räjäsitävä panos uuden hallituksemme istuimen alle.
Istuuko se tämä meidän uusi hallituks'emme vasemmiston mielestä liian lujassa? (VaJSemmalta:
Ei. Hyvin he~korlla jaloilla). Ja onlm se jo ehtinyt tehdä parin päiväh järjestäytymisen aikana
syntiä niin paljon, että se täytyy räjäyttää kumoon? (Vasemmalta: On). Vai niin. T'uskm
kuitenkaan. Mutta miksi sitten pommittaa sitä
(Vrusemmalta: Että se tekisi jotain). Ja sillä tavoin toitottaa ei ainoastaan kotimaahan, jossa
kaikkea epäily llä odotetaan, niinkuin vasemmiston suhtautumista·kin tähän parlamenttaariseen
työhön, vaan myöskin ulkomaille, jossa odotetaan,
että tässä maassa vähiteUen järki saisi valtaa edes
s~ksi aikaa, kun joku uusi hallitus ehtii kuunolleen muodostua. Jos siis uudelleen elpyvä sosiali-
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demokraattinen puolue lähtee liikkeelle tällaisilla närbeslägtat f.olk till den självhesiämningsrätt,.
niin sanoakseni taktillisilla tähtäilyillä, jotka tar- som det under närvarande förhållanden icke kan
koittavat tulevaisuutta- tässä on nyt vielä hy- nå. I intet av andragandena har Iien rena erövvää aikaa ennen uusia vaaleja toivottavasti, ettei ringslystnaden lyst fram, om också hr Vuorinyt tätä alkutoimintaa tarvitseisi uhrata· koko- maas uttalande väl I).ära tangerade detta. Därna81ll väliikyselyille - mutta jos sosialidemo- emot har i flera andra.ganden det påstående lyst
kraattinen puolue lähtee liikkeelle tällaisilla tak- i.genom, att Finland genom att med sig förena
tillisilla tähtäilyillä, toistan, niin ei ole muuta områdena utom dess gränser skulle kunna tryg.ga
kuin sen oma syy, että. epäilys sen aikeisiin herää sig mot ett framtidens Ry,ssland. J ag måste i
niissäJkin, jotka, kuten allekirjoittanutkin, luotta- sanningens namn säga., att jag häpnar inför en
muksellisesti siltä ovat odottaneet sekä vapautu- dylik brist på förståelse för historiens logik. Det
neen valtioaatteemme voimistamisen apua että är väl det sämsta sättet att trygga vår självstänluottamukseen pyrkimystä siihen hallitukseen dighet att gå utanför landets gränser i förlitande
nähden, joka nyt joka ta pauiksessa on m~idän ko- på att ett framtida Ryssland skuLle stå lika förtimainen hallituksemme ja jonka huolena tämän lamat som det nuvarande. Jag har sålunda icke
maan ja meidän omat asiamme ovat. Mutta minä heller kunnat >tillmäta de centerröster, som hava
valitan sitä seikkaa, eivätkä sitä valitusta voitele berört saken från denna sida, någon egentlig beed. Helteen leikilliset lääkityksetkään sinne eikä tydelse, detta så myoket mindre som regerinwens
tänne, että vasemmisto lähtee katkeruuden poh- uttalande går i fullständigt annan riktning. J ag
jalta ja kylvää katkeruutta. Ei vain tässä huo- måste ärligt säga, att jag anser varje åtgärd utanneessa, vaan ka;nsan kuuntelevassa keskuudessa- för landets gränser förka•stlig ur politiska synkin, kansan, joka kaipaa eduskunnalta työtä, eikä punkter (Hyvä-rop från venstern), men jag måste
sana,paradeja. Illan tulos olisi varmaan- suokaa å andra sidan taga i betraktande, att den nuvaanteeksi, että sen .sanon - ollut suurempi, jollei rande regeringen har så att säga fått denna företätäkään utelua olisi tehty. Tätä utelua, jonka teelse i Ost-Kare1en i arv, och hade det funnits i
tulns on sama kuin se ranskalaisen sananparren regeringens uttalande en enda sats, som skulle
sanoma,: Paljon melua yhden omeletin tähden, kunna leda därhän att man avsåg någon som hälst
eli niinkuin se suomalaiS>essa käännöksessä kuu- erövring med att icke förhindra dess'a ströv.tåg i
luu: Paljon ääntä, vähän villoja:. (Vasemmalta: Fjärr-Karelen, så skulle jag vara tvungen att
Onko sota omeletti? Tärkeä julttu!) Tämä on teh- uppträda för en motiverad övergång tili dagordty niin sanoa:ksehi vanhan säilyttämisen tähden. ningen. Men den Sltällning regeringen intog On käyty ikäänkuin pohjalaisten mennessä kirk- och flera av centerns medlemmar - har för mig
kopuukkotappeluun, että saataisiin eduskuntaan 'ha.ft ett aHdeies särskilt intresse, ty strävan har
sotainen mieliala, vieläpä mieliala, joka nyt tässä varit att kraftigt träda till försvar för ett minoillan puoliyöhön päästessä on jo aivan toisenlai- ritetsfolks självbestämningsrätt i ett gränsrike,
nen kuin alussa.
och finnes det någon politisk konsekvens i åskådTämä on yksi niiltä huonoja hedelmiä, mitkä ningen, så Sikall väl då det egna minoritetsfolkets
näistä välikyselyistä Jr:ypsyvät, .se nim., että meil- självbestämningsrätt hädanefter resp~teras av
lä eri ryhmissä tapahtuu se, johon ei olisi varaa: centern på samma sätt som jag v.et att den i teosärmistyvät eri ryhmät sen sijaan, että niiden tu- rin res'Pekteras av socialist·erna. I tanken på att
lisi hioutua ja silottua niin, että me V?oisimme lä- regeringen kommer att faktiskt följa. de avsikter,
hestyä toisiamme muutenkin kuin hampaat irvis- som uttalades uti regeringens deklaration, och unsä. Näistäkin syistä minä yhdyn niihin, jotka der den förurtsättning, att självbestämningträtten
vastustavat välikyselyn vaoliokuntaan lähettämis- också kommer att tillämpas med hänsyn i vårt
tä ja ..kannatan yksinkertaiseen päiväjärjestyk- land, kan jag, om också med tvekan, stöda en enseen snrtymistä.
kel övergång tili dagordningen.
Ed. v. W en d t: Tre orsaker kunna förorsaka
uppkomsten av den situa.tion vi för ögonblicket
hava i F•järr-Karelen. För det första kan detvara
erövri'ngslystnad, som kan betinga åtgärderna
där, ~ör det andra kan det vara strävan att trygga Fmlan~ och s~apa en gördel såsom skydd mot
Ryssland 1 framt1den, och för det tredje kan det
vara en ideel strävnn att hjälpa ett med finnarna

•

Ed. K e k k i: Minun mielestäni me tässä Aunuksen kysymylkseBsä kiistelemme aivan turhanpäiten. Kun tämä kysymys oli esillä tämän kuun
11 päivänä, vakuutettiin vasemmi,ston truholta silloin, että olemme yksimielisiä pääJmäärään nähden, siihen nähden, että Aunuksen suomalaista
väestöä on avustettava pääsemään oikeutettuihin
luonnollisiin o~keuksiinsa. Keinoista vain olem-
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me eri mieltä. Vasemmisto tahtoo auttaa Aunusta rauhallisilla keinoilla. Me katsomme, että varov!l!isuuden vuoksi on tällaiselle a:vustamisretkelle mentä'Vä asestettuna. Mikäli minä olen saanut tietää, on Aum1:mseen mennyt vapa.aehtoisia
jouk\koja ennen näitä kyseessäJolevia. Sinne on
mennyt vapaaehitoisia punakaartilaisia pitkin
viime kesää ja viime talvea. Viime talvena on
niitä mennyt ,pitkin talvea niin että hiihtoladut
Laatokan pohjoisilla rantamilla ovat olleet koka
ajan auki ja niin koviksi hiihdettyjä, että j::dkamieskin on hyvin voinut niitä kävellä. Arvatenkin ovat nämä menn-eet sinne toimittamaan:
rauhallista avustamista. Kun n:vt t:tmä rauhallinen avunauto on ollut siihen maärin tehoton,
~ttä Aunuksen väestön on täytynyt ruveta rukoilemaan muualta apua, ja .kun meillä löytyy
vapaaehtoisia, jotka ovat halukkaat heimolaisiaan auttamaan, niin miksi kiellämme heitä sinne
menemästä ja. toimimasta yhdessä tahi kilvan
.noiden toisten va<paaehtoisten kanssa saman päämäärän saavuttamiseksi. Mikäli nyt olen viime
päivinä saanut kuulla, ei Aunuks-essa nykyään
pitäisi olla sanottavasti muita joukkoja, kuin
suomalaisia ja lättiläisiä punakaartilaisia seka
sinne viimeksi rajan yli menneitä vapaaehtoisia.
enkä niin ollen minä <puolestani suuresti ,pelkää:
vakavampaa yhteenMrmäystä Venäjän kansan
kanssa, enkä näin ollen saata ymmärtää, miksemme nyt, kun olemme saaneet melkein kaikki
.puhua suumme puhtaaksi ja saaneet osoittaa
'Omalla tavallamme rakkautemme veljeskansaa
kohtaan, miksi emme nyt yksimiel:Lsinä siirtyisi
yksinkertaiseen päiväjärjestykseen.
Ed. M a 1 m i v a a r a: On ikävää, että viimeisen ,edellinen puhuja tyhjensi saEn miltei tyhjaksi. Kumminkin tunnen itseni pakoitetuksi lausumaan muutaman sanan.
HaUituksen vastaus välikysymykseen oli selvä
ja suora. ,Siitä kävi ilmi m. m., että vapaaehtoisten laskemisella· Aunukseen tarkoitetaan bolshevismiruton leviämisen vastustamista. Hallituksen on velvollisuus kaikin mahdomsin keinoin estää sitä ruttoa meidän maahamme enää saapumasta. Mutta mitä tarlwittaa tällainen välikysymys,. ja mitä tarlwittavat ne huudahtukset, joita tänä iltana taaskin, kuten entisen vasemmiston
aikana, vasemmalta myötäänsä kuuluu. Te teette
aivan mmaa kylvöä, mitä teidän edeltäjänne tekivät toistakymmentä vuotta, ja jos sitä saa jatkua muutama aika, niin tulos on ~ama. Ja se on
'IDaikkein ihmeellisintä minustakin ollut, että näin
vakavaa asiaa jaksetaan käsitellä naurulla ja leikillä, kun ai,noastaan yhden talven lumi ori. ehti-
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nyt peittää niitten kymmenien tuhansien nmmiit, jotka tuollaisen kiihoitustyön johdost~ viime vuonna kaatuivat. Täällä on m. m. eräs puhuja lausunut jotakin porvarillisen vallan kukistamis,esta asevoi:malla, pitäen sitä ma;hdoUisena.
Ei tässä maassa ole porvarillista valtaa, täällä on
bansanvalta, jokaisella 24 vuotta täyttäneellä on
täällä aivan samanainen oikeus ooanrottoon yhteiskunnalliseen ja valtiolliseen elämään. Viimevuotinen kapina ei tarkoitta;nut porvarillisen vallan
lmkista;mista, vaan se otti kukistaaksensa kansanvallan, laillisen yhteiskuntajärjestyksen, ja se teki
sitä koko kansan onnettomuudeksi. Sitäkö nyt pitäisi vieläkin jatkua. Saatte olla aivan varmat
siitä, että Suomen Imusan enemmisltö ei ikään tule
sallimaan isänmaan, kodin ja kaiken s1en mitä
sille on pyihää, tuhoamista, tulitpa yritys sitten sosialismin, bolshevismin tai minkä muun taholta
ta,hansa. Viimevuotiset !kärsimykset olivat niin
kovat,, niin raskaat, ettei sen ole lhalu niitä uudistaa, mutta jos siihen sitä prulmitetaan, h~hkuu
siinä· nyt eläväimmin isänma,anrakkauden tuli,
ikuin enner;. viime talvea, ja ~se tuli ei anna koskarun itseänsä lannistaa. Minä olen aivan vakuutettu siitä, että eduskuntatyöstä yhtä vähän kuin
~ämän yhteiskunnan lujittamisesta ja lujan jär.Jestyksen luomisesta ei tule mitään, ennenkuin
sydäJmet tapaavat toisensa lähemmin kuin tämä
ilta todistaa niitten tehneen sen ja meidän ennen
s•aavuttamamme kokemus todistaa, että murheet
ovat ainoat, joltka voivat sydänten kovuutta sulattaa. Pitääkö todellakin Suomen kansa-mukan
kärsiä. vielä enemmän kuin se jo on kärs.inyt, enn_enk~m se. saa rauha:ssa nauttia sitä vapau+ta ja
s1tä Itsenäisyyttä, mikä sillä nyt on. Ei täällä
enemmän oikeisto kuin keskus11 aja minkään luokan etua, vaan se ajaa koko kansan asiaa. eikä
köyh~list~~ etuja täällä valvo yksin sosialidemokraatit, nutä valv<oo joka ainoa edustaja. Miksbi
koeteta asettua tätä tunnustamaan itsellemme. Se
kansa joka on tämän ta·1on ulkopuolella, odottaa
eduskunnaltansa nyt enemmän 3J'Vokkuutta kuin
koskaan ennen ja enemmän nöyryyttä.. Oi, että
se sitä saisi.
Minruki~ krun~atan y,J~sinkertaista päiväjärjest.)nkseen surtym1stä.
Ed. S a r l i n.: Minäkin rohkenin pyytää puheenvuoroa välikysymyksen ,ensimäisen allekirjoittajan ensimäisen ja toisen lausunnon johdosta.
Ed. Kotonen huomautti nimittäin niissä ensimäiseksi, että rauhankeinoin ol:irsi ollut koetettava
järjestää Aunuksen ja Vienrun kysymystä, ennenkuin on ryhdytty minkäänlaisiin muihin toimenpitei~siin, ja aivan samaa lausuttiin jo asian ai-
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bisemman välikysymyksen yhteydessä. Täytyy
tunnustaa, ettei v·oi olla ihmettelemättä, että ajatus uudistettiin tänä iltana, e1Jtä Suomen kansan
eduskunnassa edustaja. Kotonenkin vakavasti voi
lausua sellaisen ajatuksen:, että Suomen hallituksen todellakin tulisi tällä hetkellä ryhtyä neuvottelemaan venäläisen neuvostohallituksen edustajien Leninin ja 'Trotskin kanssa veljeskansansa Aunuksen kysym~ksen järjestämisestä, neuvottelelemaan niiden diktaattorien kanssa, jotka
ovat tehneet voitavansa hukuttaakseen Suomen
luokkadilldatuuri·n verivirtoihin. Niin:ilkään epäili
ed. Kidtonen, ·että koko Aunuksen kansan nousun
olisivat provoseemnneet esille eräänlaiset gulaschipiirit. Epäilly.s on ymmärtääkseni ilmeinen
herjaus Aunu'ksen kansaa vastaan, vieläipä sitäkin suuremmalla syyllä, kun tuon kansan onnettomaan kohtaloon ovat varmasti osaltaan - eikä
suinkaan vähimmäJltä - olleet vaikuttamassa ne
miehet, jotka koettivat ensin omassa maa:ssamme
saada pystyyn bolshevismia ja veristä luokkad~ktatuuriJa ja täällä epäonnistuttuaan luikkivat
rajan vli Aunuksen kansaa samalla ta:paa onnellistuttamaan.
Niinikään väitti edustaja Kotonen, etJtä porvarit täällä vi:irrne vuoden politiikaHaan olivat
saattaneet meille viharrnieliseksi koko Venäjän
kansan kaikkine kerroksineen. Ihmetyttää yhäkin enemmän tämä edustaja Kotosen lausun!to.
Vai nyt vasta, v·asta porvarillisten viimevuotisen
politiikan johdosta, on Venäjän kansa muuttunut vihamieliseksi Suomelle ja Suomen kansalle.
Ei1kö herra :Kiotonen muistane, että jo siitä piltäen,
kun !Suomen kansa oli saanut Ruotsin kansalta
länsimaisen sivist:iksen kehityskykyiset idut ja
ensimäiset siemenet valtioelämään, alkoi se venäläis-aasialainen valtay:htymä, jonka valtiollisltJen
ihanteitten äärr:irrnmäisenä pyrkimyksenä aina
on ollut pienempien kansojen ja rotujen omaan
valtioruumiiseensa sulattamisen himo, hyökkäilemään maatamme vastaan. Eikö muista, herra
Kotonen, sitä synkkää aikaa, jonka tunnemme
isänmaamme historiassa Isonvihan a.ian nimellä,
jolloin venäläiset partiolaislaumat hävittelivät tuhansien hikisten päivätöitten ja raskaan raadannan pyhäJllä oikeudella omistarrnruamme isänmaatamme, jolloin sud,et ulvoivat ryssien polttamien
talojen raunioilla, jolloin teeret pesi vät kirkkojen torneissa ja .iolloin esi-isistämme ei ollut jäljellä kuin lmurallinen repaileisi·a eksyneitä pakolaisia metsien piilopinteissä ja vuorten rotkoissa?
Eikö edustaja Kotonen muista 1808-09 vuoden
sotaa, jolloin silloinkin istuilettiin suomalaisten
mieliin ja tajuntaan, kuka ja missä se 'Vihollinen
on jot·a Suomen k·ansan on aina kart.ettava, istu-

tettiin '])istämällä seipäisiin ,lapsia. Eikö muista
liioin ed. Kotonen sitä aikaa, jolloin Boibrikoffin
.ia Sflynin politiikka tässä maassa rehoitti, jolloin
Suomen miehet, tuomareista alkaen, saivat kitua
Krestyn v·ankilassa? Onko hän jo unohtanut viimeiset vielä katalaJmmat a:jalt, jolloin Sllimasta
maasta lähetettiin aseita ja miehiä veriseen luokkadiktatuuriin hukauttamaan suomalainen valtioaate, kansrukunnan sivistys ja yhteiskunnallinen sivistyselämä.
Yhä edeHeen väitti herra KOitonen, että jalka
on painettu tässä maassa jatkuvasti maa1lanlyödyn työväenluokan niskoille. Minä uskaltaisin
olla aivan toista mieltä. Jalkaa ei ole pyritty,
ainaka-an viimeisinä kuuk•ausina, pitämään työväestön nis]milla; sitä on pyritJty pitämään bolschevismirn niskaJ.la, ja niin tehtävä onkin. Edustaja Kotonen tietää varsin hyvin, että keskustaa
elä:hyttää va.Jkaa ja reheHinen ajatus siitä, että
samalla kuin Suomen kansa kansainvälisissä suhteissa vetoaa oikeuteen, totuuteen ja vapauteen
.saavuttaakseen itsenäisyyden sekä järjestääkseen
ja toteuttaakseen oman valtioaatteensa, s·aJmalla
se selkeästi ja rehellisesti ymmärtää, että tämä
ulko,poliittinen oikeusarvoihin vetoaminen, velvoittaa myöskin sisäisessä elämässä, sisäisessä:
sosialipolitikassa, rakentamaan oikeuden, totuuden, vapauden ja edis.tyksen pohjalle. Mutta jos
oikeuden, totuuden, vapauden ja edistyksen ohjelmaa koeiletaan tässä maassa toteutltaa bolshevismin ja luokkadiktatuurin nierkeis.sä, niin erehdY'tään, ja erehdytään surkeasti, .ios luullaan keskustanJkin olevan siinä mukana.
Niinikään on herra Kotonen todennut, että nykyinen ha:llitus on vain muunnos edellis,estä ja
että se olisi mitä pikemmin kaadettava. Eihän
nykyinen hallitus ole ehtinyt vielä edes kunnollisesti istua tuoleihinsa, nytkö se siis olisi jo kaadettava. Sellaisessa "PYrkimyksessä en voi nähdä
muuta kuin että ajatuksen lausuja itse tahtoo
ensi tilassa asettua päärrninisterin paikalle. Missä
määrin se vuorostaan olisi Suomelle yleensä ja
varsinkin valtiooatteemme toteuttamiselle onnellista, sen minä jätä;n eduskunnan ja herra KDtosen itsensä harkintaan. Minun mielestäni saattaa
hBrätä sangen vakaviakin epäilyksiä, muistellessa
kaikkea sitä, mitä välikY'symyksen tekijä ja hänen kannattajansa tänä iltana ovat lausuneet. On
vielä sanottu, että hallituksen menettely Aunuksen kysymyksessä on surkeata ja häpeällistä.
Onko siis todellakin surkeata ja onko hrupeäHistä,
että hallitus, kysymättä niiltä miehiltä, jotka eivät näytä, aillilikaan kokonaisuudessaan, suvaitsevan Aunuksen kansan auttamista, on antanut
sinne mennä va vaaehtoisten miesten tuota ~mne1

tonta kans-aa varjelemaan? Lopuksi ei ed. Koto- menee joukko va;paaehtoisia nuorukaisia roistoja
nen ka;tsonut voivansa onnitella hallitusta, jolla rankaisemaan ja karkoittamaan iheimokansamme
muka on niin vaiistumaton tuki takanansa kan- alueelta.
:Minua kaikin puolin tyydyttää pääministerin
san eduskunnassa, kuin nykyisellä. Minun täytyy puolestani smkutella hallitusta, jolla on. ~as: antama vastaus, ja kannatan yksinkertaiseen päitassansa niin epälojaalinen ja älyt,ön oppos1t10m vä:järjestykseen siirtymistä.
kuin nykyinen vasemmistomme on. Valistusvertailut, ed. Kotonen, olisi ollut :paras jättää tekeEd. Schauman: Jag anhöll om ordet i anmättä. U s'kois,in, että siten olisitte päässeet no- ledning av hr KeiJos vädjan till svenska lantdagslaina toteamasta, minne vaakakuppi kallistuu. gruppen. V:i:sserligen är jag icke berälttigad att
Ikäänkuin purevalla iva:lla sanottiin silloin, kun tala på gmp'Pens vägnrur, men jag tror mig icke
välikysymys ensrmäisen kerran tästä asiasta esi- överskrida min befogenhet, om ja,g säger, att på
tettiin, että V enrujän ja Aunuksen kysymys on den svenska lantdagsgruppens hållning till denna
ratkaistava laulUJjuhlin. Minua ihmetyttää, ettei interpellation har i hög grad inverkat frågan om.
tenorilaulajaksi tietäiilläni ::Ktotonen, Ampujan ja regeringens vara eller icke vara. EmeHertid, såLa:herman bassoina säestäessä, ole yrittänyt rien- vitt jag har kunnat förstå herr statsministerns
tää Aunukseen konsert1Jeerailemaan.
Ölisihan svar på interpellaltionen, har regeringen icke utsiitä saattanut syntyä sellainen finaali maailman talat en önskan om att i samiband. med denna
murheitten suureen sinfoniaan, joka olisi voinut frågas behandliug er]lålla ett förtroendevotum,
koota konserttiyleisöä koko laajasta Venäjän och då så är och jag för min del hör tili dem, som
maasta, osa:sta Unkaria ja Baijeria j. n. e., ja ken- icke vilja störta denna regering, åtmins.tone icke
ties olisi kuulijaksi saa,punut itse Lenininkin. förrän den gjort sig sky~dig till någ!ot, som beMutta leikki ja iva sikseen. Minun mielestäni on rättigar till ett dylikt stör'tande - då så är, ankysymys liian vakava, ja onkin ed. Malmivaara ser jag att man mycket väl kan rösta för intersanonut oikein ja sattuvasti sen, mitä on tässä pell!l!t·ionens: och svarets behandling i utskott och
kysymyksessä sanottavaa. Hyödytöntä on jatkaa ieke för enkel övergång tili dagordningen. ,Jag
kes'kustelua. Meidän on ollut siveellinen, isän- gör detta också därför, att herr statsministerns
maallinen ja heimoruakteellinen kunniavelvollisuu- ;:;var, som visserligen var uppriktigare, betydligt
temme auttaa kärsivää naapuriheimoa,. Hallitus uppriktigare än den avgångne regeringens svar,
on siinä menetellyt oikein, ja minun mielestäni dock synte.s mig i 'hög grad innehållslöst. Det var
oikein, ei ainoastaan tunteen syillä, vaan myös som en bubbla, en srupbubbla, men ja.g hade den
järjen syillä.
: känslan, att det saknades det solsken, som gör
Kannatan yksi,nkertaista päivä\järjestykseen atit bublblan skulle se vacker ut. Visserligen hava
siirtymistä.
här flera talare törsökt framkalla detta solsken,
men de delvis rätt bombastiska och jag kunde
Ed. H ei m o ne n: Täällä on monta lmrtaa säga chauvini'Stiska andraganden, S'Om här hållits,
tänä iltana lausuttu, että se vapaa·ehtoinen jouk- bilda icke i mina ögon något solsken. Patriotism
ko, joka meni Suomen puolelta A~nuks~l1e avuk- frur icke förväxlas med en sådan aggressiv, utsi, ei mennyt sinne valloitustarkmtuks1ssa, v~an manande, på erövring riktad chauvinism, som
ihmisystävällistä rupua viemään, koska Venä.Jän här ändå har kommit i :ffi:era andra.ganden tili
neuvostohallitus ei voi eikä nä;htävästi ole tahto- synes. J ag tror att vi alla utan åtskHlnad till
nutkaan suojella asukkaita murhaavalta ryöväri- panti önska att vårt land skall bliva stort och
laumalta, jonka kaikista tied:onannoista päättäen ärorikt, men vi äro av olika åsi:kter heträffande
on otaksuttu olevan täältä paenneita mul'haajia medlen. För min del tror jag att det medel, som
ja rikollisia, mitkä viime talvena tekivät niin nu har kommit till användning uti den karelska
suuria rikoksia, että heidän täytyi tuomiota väilt- frågan är ett synnerligen olyckligt valt medel. ,Jag
tää.kseen paeta neuvos,tohallituksen turviin, jonka har den bestämda. förnimmelsen, att vi komma
suosituksena ja tukemana jatkavat :murhia ja aut få sota för detta förr eller senare och på ett
ryöstöjä Karjalan heimokans:amme keskuudessa oangenämt sätt. Redan s:enaste sommar meddeja tavan takaa hyökkäävät Suomenkin IJUolelh~. lade engelska regeringen vår regering icke blott
Tä:mmö~sen tilanteen vallitessa ei ole ensinkään
på egna yägnar, utan även på Fra.nkrilms, om jag
ihmeteltävää, että karjalaisilta vihdoinkin loppui ej minnes orätt, att engelska och franska regekärsi•vällisyys kun nousivat ase kädessä henkeään ringarua ic.ke ha de något emot, att Finland skuHe
ja omaisuuttaan puolustamaan. Onko tämä sitten få en isfri hamn och en gränsreglering i Karelen.
hyökkäys Venäijän puolelle, jos Suomen puolelta Detta meddelande, som aldrig utav den dåva-
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rande regeringen blev bekantgjort för aHmänheten här, innehöll ju ett fraJintidspersrpektiv, som
vi borde taga fasta på. Det framgå:r att vi hava
möjligiliet att på fullt fredlig väg, utan dessa här
i Helsingfors preparerade gl>avnoj stuab och vad
de heta, alltså .på fullkomligt fredlig väg, utan
att vi skrcka våra friskaror, våra lmmitatschi, till
Karelen, kunna nå ett mål, som bör tillfredsställa
oss. Jag ber får ti1lägga, att de må ej tro, de,
som tänka sig, att vi skola bliva ett mycket stort
rike på behändigt sätt, att västmakterna rrågonsin
skulle tillåta oss komma i besittning av en del
av MuiiDla:Wbanan. Jag tror att det kommer att
bliva mycket snart klart för oss, att dit komma
vi icke. Jag kan således icke inse annat än wtt
det steg, som redan tyvärr har tagits, har varit
ett olyckligt steg, oc'h j3Jg anser det vara lantdagens skyldighet att nu söka så begå, ·att följderna
av detta steg bliva så lindriga som möjligt. Och,
eftersom man här har ta;lalt om den svenska befolkningen, ka:n jag ej låta bli a:tt meddela, ·att
när jag nyligen .på ständerhuset satt tillsamma:ns
med några gruppkamrater från Österboitten, så
kommo dit ett par österbottniska allmogemän.
Den ena av dem, som tidigare varit lantdagsman,
~ade ganska bestämt och tydligt: vi vilja inte i
Österbotten veta av någm sådana företag. Och
då det svara,des: ja, men denna. fråga står i samband med regeringens existerus, så sade han han använde ett ga:nska starkt uttryck, ja.g skall
icke upprepa det - kör då bort den regeringen.
Dit vill jag ej gå för min del, såsom jag redan
framhåHit, men har jag förstått hr statsministern
rätt, kan lantdagen mycket väl genom att hänskjuta interpellationen och svaret till utslmtt på
sa'mma gång visa att den icke hyser misstroende
till regeringen. J ag npprepar att jag understöder
förslaget ·Om remis1s till utslmtt.
Ed. E 1 f v i n g: Minut aiheutti tänne arvoisa
ed. Pitkänen. Hän lausui, että vasemmiston taholta on täällä annettu ymmärtää, että meillä on
aivan rehelliset ja hyvät tarlroitukset, nim. parlamentaariset aseet, joilla me tahdomme taistella
niiden etujen puolesta, joita työväestö ajaa, mutta
että sitten minä lausuin uhkauksia. Hän tahtoi
tämän minun lausuntoni, jossa minä lausuin, että
porvaristo <On tehnyt telmja s•ellaisia, joista he eivät vielä ole tehneet tiLiä eivätkä kärsineet rangaistusta, niin,· hän tahitoi leimata sen siksi, että
minä olisin tahtonut sillä lausua porvaristolle jonkinlaisia uhkauksia. Ed. Pitkänen on käsittänyt
minua vallan väärin ja ellei hän ole minua väärin käsittänyt, on hän sitten tahallaan ta.htonut
minun lausU:ntoani vääristeHä. Minä yleensä, lm-

ten kaikki muutkin ihmiset, ja niihin luettuna
myös,kin ed. Pitkänen, olemme sellaisia, että me
hyvin helposti unohdamme sen, m]tä merlle on
joskus puhuttu. Ja ed. Pitkänen näyttää kuuluvan vielä niiden henkilöiden joukkoon, jotka eivät näJy ymmärtävän mitä sisältä lukevat. Minun tietääkseni on kaikissa sanomalehdissä julaistu nykyisen sosialidemokraattisen parlaJinenttiryhmän ohjelma. Tässä ohjelm3!Ss•a vaaditaan
rangaistusta poikkeuksetta kaikille niille, jotka
ovat itsensä tehneet syypääksi rikoksiin. Tähän
meidän ohjelmakohtaamme minä vetosin enlkä
suinkaan mihinkään muuhun. Minä en kyHäkään
tahdo väittää sitä seikkaa, etteikö vasemmistossa
eläisi jru olisi vallankumouksellinen henki. Sitä
minä en kyllä mene vä.ittä:mään vääräksi. Mutta
tämä vallankumouksellinen henki, joka on olemassa, sen aiheuttajana on nykyinenkin porvaristo. Minä yksinkertaisena kansanmiehenä käsitän tätä asiaa ,siten, että tässä ma;assa; on kautta
aikojen hallinnut ja vallinnut omistavat luokat.
He ovwt laatineet lait tässä maassa juuri sellaisiksi, kuin he ne tarvitsevat. Niiden yksinkertaisena tarkoituksena on ollut ·ktöyhän kansan
kurissa pitäminen eikä mikään muu ja saadaksensa pysyttää voima,ssa nämät lait tarvitsevat he
tueksi sotaväen, upseerit, .vankilat, väärät tuomarit j. n. e. (Keskustasta: Yhteisen ja yleisen
äänioikeuden.) Mutta kun nämät lait ovat kansan oikeustajunnan vastaisia, niin kansa pyrkii
kumoamaan näitä lakeja ja sentähden on se vallankumouksellista.
E'd. Pitkänen lausui myöskin, että minä lausuin täällä julki jonkinlaisen rukouksen. :Minä
myönnän että minä niin tein ja minä väitän, etta
se oli vakavan harkinnan tulos. Kun Suomessa
käytiin luokkasiQtaa viime talvena, niin minä
näin, että aivan syyttömiä ihmisiä, minun parhaita tovereitani, ilman minkäänlaista tuomiota
ja tutkintoa murhattiin 6 kappaletlta, pantiin seinää va.staan ja ammuttiin, ja tämä läjä kuljetettiin pitkän matkan pruähän, jossa sijaitsee työväenyhdistyksen omistama kaihvila ja tämä läjä
heitettiin titmän kahvilan oven eteen. Tästä sain
minä sellaisen vakuutuksen että juuri tällaista on
porvariston suojelus. Ed. Pitkänen lausui vielä,
että hän suurella ihastu:ksella kuuli, kun vasemmiston taholta lausuttiin sana ,isänmaa". Ryhmästäni minä en mene takuuseen, mutta ky11ä
minun täytyy koettaa ed. Pli.ttkllJsellle vakuuttaa,
että minä en voi rakastaa mitään olematonta karppaletta. Minulla, ed. Pitkänen kuulkaas, ei ole
isänmaata enkä minä omista sitä muuta kuin ai, noastaan sen tomun, minkä minä tuon jaloissani
' sisälle asuntooni, ja josta minä olen useammin
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yhden kerran saanut akaltani ympäri k·or-

via.

Ed. v. Bo rrn: Jag ·skrull ioke med många ord
ytterligare förlänga den redan överhövan utdragna d'iskussionen uti föreliggande ärende. J ag
skall blott be a"ht få framhålla, att enligt mlin
ianke en punkt uti herr st·atsministerns svar å interpellatiorren icke blivit med all önskvärd tydliglret avfattad. :Regeringen har, så synes det åtminstone mig, icke uttrycMigen av,svurit sig alfla
planer •på en erövring i österväg, utan ·d·en har
blott 'i täm1igen försiktiga ordalag uttalat sig
för den åsikten, att Finlands politik uti Olonetsfrågan icke bör 1edrus ·av erövringssyften. J ag
hade för min del ·önskat långt klarare besked här~
utinnan. J ag hade önskat. en ibestämd f·örsäkran
fron regeringens sida. därom, att alla de nu ifrågavarande mot öster riktade åtgärderna och föDberedelserna varken avsett eller ]wmmer att avse annat än ansta~ter tiH landets försvar 'OOh skyd{]_ande av dess östra gräns. Endast under den
uttryckliga förutsättningen att, såsom jag ock
vill hoppas, så är fallet, är jag för min del benägen aitt i 1il&et rmed flere andra talare rösta
för enkel övergång till dagordningen.
Ed. J u u t i 1 a i n e n: Rohkenen t'Oivoa, että
scllaisiakin edustajia, jotka kiinnittävät huomiota
esilläolevan asian vakaviin puoliin, .pidettäisiin
yhtä isänmaallisina ja )Suomen itsenäisyyttä turvaa;vina kuin niitäkin, jotka erikoisesti puheissaan paisuitavat isänmaallisuu"hta. !Siinä· tarkoituksessa mina pyydän kiinnittää huomiota •samaan
seikkaan, johonka edellinen puhuja viittasi, nimittäin että hallituksen olisi tullut aivan selvästi
torjua jokainen pieninkin varjo, mitä Aunuksen
retkeen voi liittyä, että se ei voisi ulottua kauemmaksi, kuin mihinkä hallitus ilmoittaa sen
ulottuvan. Mielestäni olisi •Aunuksen kansan
avustaruisretki ehdottomasti rajoå.tettava siihen,
mihin s·e nyt j.o on viety.
Rohkenen myös toivoa, että nykyinen hallitus
on saanut käsiinsä! ;kaikkien itään I>äin suunniteltujen retkien langat. Painostan erikoisesti: kaikki langat, Q}koot ne olleet ja olkoot vieläkin kenen käsissä tahansa.
Mutta miksi me olemme epäjohdonmukaisia
venäiläisiin näJhden? Täällä ovat useat puhujat
meLkein kaikki puhujat, tuoneet esiin sen, kuinka
venälläiset ovat vuosikausia 1Suomea ja Suomen
kansaa sortaneet, ja edeHeenhän meillä on koko
kansassa yleisenä se käsitys, että venäläinen ori
venäläinen, olkoon hän sithm bolsheviikki taikka
tsaari·n kannattaja. Kun me nyt tunnemme voi-

mamme mellmisen suureksi, niin meidän pitäisi
teoissa myöskin sitä osoittaa ja osoittaa sitä :euolueettomasti kaikkiin -venäläisiin näihden. (Vasemmalta: Oikein). Minunkin mielestäni on täysin o~keutettua, että koetetaan auttaa Aunuksen
kansaa jaloilleen vaatimaan itsemääräämisoikeuden nojalJ.a itselleen oiJ.emisoikeutta. Mutta miksi
me herran nimessä suojelemme tässä omassa
maassamme 30-40 tuhatta venäläistä, jotka vvat
erittäin sotilaallisesti 'kouliintuneita, ja jotka viimekesä.inen hallitus las'ki tänne yli rajan. Minä
pyydän erikoisesti kiinnittää täJhän seikkaan myös
nykyisen hal<lituksen huomiota, sillä jollei nykyinen hallitus ala piakkoin passittaa näitä venä-.
läisiä ·pois maa.sta, niin voi vähitellen vahvistua
laajoissa piireissä se luulo, että nämä venäläiset
saattavat jossain muodnssa olla mukana suunnittelemassa suuremtpaa retkeä täältä V enäjäHe päin
ja yrittävät s<Otkea siihen meidätkin. Senvuoksi
olisi aivan viipymättä toimitettava kenraa~i Judenitsh joukkoineen täältä pois. Se osoittaisi, että
me olemme tosiaankin voimakas kansa, joka suojelee itseään venäläistartuntaa vastaan, tulkoon
se sitten mistäpäin hyvänsä. Mielestäni se vahvistaisi meitä itseämme itsemäärääJmisoikeuden
nojalla vaatimaan itsenäisyytemme turvaamista
ja tunnustamista sekä myöskin Aunuksen kansa
voisi saada tukea tästä itsenäisyysvaatimukselleen.
Ed. H e i o: Se vastaus, minkä pääministeri on
tehtyyn välikysymykseen antanut, on mielestäni
hyvin masentava. Ensiksikin sentahden, että siitä
ilmenee, että edellinen pääministe;ri vähän aikaa
sitten on pitänyt eduskuntaa pil~kanaan ja että
hälnen on todella onnistunut pettää eduskunnan
enemmistön, ja toiseksi sentähden että siitä ilmenee, että hallitus on antanut R~seita ja varustuksia
vapaaehtoisilla jou]wille, jotka ovat hyökänneet
Karjalaan. Tätä seikkaa on nykyisis•sä .oloissa
pidettävä suoranaisena sodan julistuksena ja tämän teon seuraukset tulevaisuudessa voivat tulla
hyvinkin uhkaaviksi !Suomen itsenäisyydelle.
Muuten olen myöskin suurella ihmetyksellä kuullut, että vll!paajoukkojen tarkoituksena on lähteä
Karjalaan ~evittämään .sinne kansanvaltaisuutta.
Meiltäkö muka voitaisiin levi,ttää kamsanvaltaisuutta! Ja tätä ihmettelyä on vielä omiaan suurentamaan se, että kokoomuspuolueen tahoilta ollaan valmiit antamaan hrullitukselle täydet valtuudet tässä kansanvaltaisuuden levittämisessä
Ne, jotka vu~si sitten puhuivat ,viheliäisest~
eduskunnasta, jonka Herra vihansa hetkellä meille antoi", ne muka ovat nyt muuttuneet niin kansanvaltaisiksi, että ryhtyisivät kansanva'ltaisuu26
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della. muitakin maita. onnellistutt!llmaa.n. KvHä dah~:g för bolscheviker, därför att vi motsätta oss
me tiedäimme, 'mil!laisesta kansanvaltaisuud~sta d.essa. kri,giska planer, emedan vå. frukta att vårt
nämä piirit haaveihwat. Onhan meiJlä tosin itsel- land därigenom kan srt:iörtas i den a:llra största
lämme olemas,sa eduskunta, vai~kei sekään ole olY'cka. Vore ·dle 1borgerliga k101ka ooh framsynta.
täysin kansanva;ltaisesti va'littu. Mutta eihän se hord~ de ins-e, att boschevism.en icke besegras. på
ole näiden piirien syy, että· meillä on tämmöinen det sätt, som de nu tänka sig att den skaU beeduskunta, vaan rii,pvuu se kokonaan muista sei- segras. Då man giver si.g in i en dylik lek, är
lwista. Ja kuten minusta ed. Estlanderin eräästä det svårt att s_äga, 1huru leken slutar. Anta,g a.tt
entisestä lausunnosta on ilmennyt, niin nä.ihtävästi j bolschevismen icke 'krossas, utan att man genom
niilmä konjunHduuripolitiikot ndiO'ttavat vaan uutta ' detta äventyr Öfp.pnar portarna på vid 1gav·el för
tilaisuutta pystyttääkseen tääJllä jälleen sen har- detJ.sa.mma. Utveckilas s[tuationen därhäill\, då är
vain vallan, josta me ulkomaid~n 'Painostuksesta ja.g övertygad om att de lborgerlilg.a skola genom
olemme vapautuneet. Muuten olen myöskin, sa- tvrångsme-de1 tvilnga Finlands arbetare att offra
moim kuin edellinenkin puhuja, joutunut siihen liv och blod i det krig, som borgarklassen i sin
epäily kseen, että politiikkamme takana olisi jouk- dumdristighet framka:llat. Av de yt.tranden,
ko edesvastuuttomia henkilöitä, jotka kulissien som blivit fällda från regeringen, från oontern
takana ohjaavat maata. Tiäll{l ka:marilla•politiikal- oc'h från >hö,gern har man anledning att frukta
leemme, kiitos maalaisliiton konkurssin, jonka se det värsta. Må det därför ännu en gång sägas
viime aikoina on tehnyt ryhtymällä •liittoon oi- ifrån, att socia:ldemokraterna i lantdagen såväl
keiston kans,sa, mahda mitään. Mutta joka tapa- som utanför lanMa!gen iCJke stå bakom strövtågen:
ubessa täUä väJlikysymy.kselläkin olemme koet- i F.järr-Karelen. J ag anser att frågan förtdänar
t!llneet estää tapahtumain luisumista edelleen sillä att remitteras ·mll utskott oC'h underströder där'för
kaltevalla pinnalla, jossa nyt ovat ja vapautam- 11-dgsm. Kotonens försla.g.
me itsemme tämän kamariHan tuhoisista seurauk-sista.
Ed. A k e r b l o m: Statsministern har i sitt
svar på interpdlationen i den fråga, som nu är
Ed. A n d .e r s ~ on: Då man låter tankarna under delbatt, avgivit ett s•var, smn borde vara
~å tillbaka ifrån detta .plenum tiU 'den förra .av
tillfr-e·dsställande. Atminstone åhö:I'de jag svaret
socialdemokraterna framstäUd.a interpellatiomen · med stor ti:Hfredsställelse i d·et mesta. Men där
i krigsfrågan, så är det .hälpnadsväielmnde, hurn skymtar fram i slutet av svaret något, som förkrigsiv·ern och chauvinismen gripit omkring. sig i anlflder mig att ·änJ!lå up,pträda med fln invänd·också inom lan~dagskretsar. J ag ans.er det över-· ning. Statsminist.ern förklar&de, att rergemngen
flödi,gt att 'fortsätta denna dis,kussion. Regerin- ' icke hyser erövrings1planer, odh däliöver hava vi
gen har erkänt, att den indirekt und.Prstöder de anlednin,g att rgläidja oss. Men svaret innelhöll
finska fciklårerna på andra sidan rgränsen, och ·d:är.iämte en antydan om at't reg.eringen försett
lantdagens borgerliga fraktion är färdi,g att giva ' frikårer med utrustning för hjäl1pextpedtioner i'
regeningen sitt understö.d. Och ick.e nog med det. Kal.'elen. En dylik åtgärd 'kan leda till -ett verkutan av d.e tai som ·här 'hållits har det framgått, ligt krig med Ryssland. Det vore, har man sagt,
att ·krigsh1änförels,en är större än man velat tr.o. att ret.a den ryska björnen, som vi s.edan icke rå
Det skaH kanske i framtiden vara gott aU veta med. Det kan uppfattas som en krigsförklamng.
att socialdemokraterna voro de enda, som faktiskt S'rudan ha.va vi anledning a'tt avvärja. Då enligt
motsai!te sig detta higiska äventyr. Und·er pat- min ·lliPrPfattning här just d>öljer .sig en ok'lar håll-.riotismens täckmantel ·har man Öip!pnat ett. här- ning av vår re1gering, kan .iag icke, trotSJ försåknadståg i F.iärr-Karel.en i syfte att ibefria denna· ' .ringar om fred'liga avsikter, nöja mig med enkel'
landsdel från bolschevismen och .på •samma ,gång övergång t1ll dagordningen., utan önskar få sakrädda Finland und!an det röda s.pöket. iNi bor- : läget närmare utrett i ett utskott och understögerliga anta.ga, att ni lyckas sä~ta en damm för der dem, som yrka.t på motiverad övergång tiU
bolsdhevismen, Sovj.et-Ryssland: tyckes vara i .en · dagordningen. Jag gör detta därf,ör att jag däri
brydsam situation. Men ant.ag, att ni· i er krigs- s-er en mö.ilighet att 'kunna förekomma vidare utentus,iasm felräknat er; arrta.g, att ni icke lycka~ veckling av hi·get. Ett krig har vårt folk ingen·
b.esegra bolschevismen, vad blir då följden? 'lust eller möjlri.g~het att kasta sig i,, utan bör vår
Rådstmp1perna ·översrvämma 'hela vårt. land. Den striilvan vara att uprprätthålla. fred. I li·khet moo;
terror, som här ski-lddts som rådande i Olonets. la.ntdagsman Schauman ,gör jag detta yrkande
skuJI.e då övergå hela landet. Man kailar oss ick.e för att därmed· giva ett misstroendevotum åt
.so('Jia1dfimokrat-er i mer e'll-er mindre förtä<'kta or- r.eg-erin~g-en. ut.an h-elt en1kelt :i fr-ed-ens :intresse.
1
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Ed. K •o j o n e n: Kuulun niihin edustajiin, ton käsityksen mukaan tämä toiminta on ollut
jotka ovat tähän lmmariin tulleet mitä parhain arVJokasta ja ylevää, niin silloin pitäisi olla myöstoivein. Kun näin, mitenkä useita sellaisia hen- kin ilman mitään kummastelua vasemmistolle selkilöitä, joita ti~ojensa ja Jransalaistoimintansa vää, että keskusta niinkuin oikeistokin cm valmis
perusteella o•li tottunut pitämään suuressa arvossa, antrnmaan ha!llitukselle luottamuslauseensa ja siirkun sosiaalidemokra-attinen puolue lähetti tällai- tymään yksinkertaiseen päiväjärjestykseen.
sia edustajia useita eduskuntaan, niin arvelin,
Ed. R yö mä: Ed. Juutilaisen lausunnon johettä se sosiaalidemokraaJttinen puolue on aivan
toisenlainen kuin entinen, ja sen kanssa varjll.asti . dosta tahdon huomauttaa eräästä seikasta, joka
tulee olemaan maihdollisuus rakentaa jälleen tiilmä itsessään kuuluu tähän asiaan yhtä vähä:n kuin
rikJkinäinen Suomi ehyeksi ja yhtenäiseksi, sen ed. J uutilais·en lausunto. Tahdon nimittäin pääkanssa varmasti tulee olemaan helppo löytää jäl- asiassa yhtyä siihen, mitä ed. Juutilainen lausui
leen yhteinen pohja, jolla voimme kaikki yhteis- venäläisten oikeistomiesten täällä nauttimasta
kohtelusta. Olen kiinnittänyt huomiotani sii!hen,
~y~mmärryksessä mennä eteenpäin. Ja meillä onkin paljon yhteistä. Me näemme kaikrki, se on kuinka hallitus on alkanut lä:hettää täällä majailtullut tässä niin monin kerroin selvästi lausu- leita ja suosittuja venäläisoikeistol•aisia, jotka vastuksi, bolshevismissa _yhteisen suuren prnhan vaa- tustavat maamme itsenäisyyttä, täältä län1teenran, jota jokaisen tervettä kehitystä ja edistystä päin. Tämä herättää huomiota varsinkin senharrastavan kansalaisen on vilpittömästi vastus- vuoksi, että hallitus on katsonut maallemme vaatettrnva. Niinikään me emme hyväksy ryhmäval- ralliseksi kahden Sveitsin alamaisen Platilenin ja
taa. Vasemmisto tietää sen keskustasta. Me ~\xelrodin ma tkustamisen maamme läpi :länteenol,emme kuulleet tässä viimebi ed. Malmivaaran pam. Tekee mieli kysyä, onko hallitus luullut
lausunnon. että kaikki me tässä harrastamme kan- näistä kahdesta herrasta olevan maallemm€ en€msanvaltaa. . Ja se oli varmasti vilpi·ttömästi sa- män vahinkoa kuin mainituista venäläisistä oikeisnottu. V a:semmisto on myöskin vakuuttanut, tolaisis·ta, jotka ovat asettuneet maamme itsenäiettei sekään harrasta ryhmävaltaa. Siinä siis on syyden ilmeisiksi vastustajiksi. Olen sitä mieltä,
toinen sellainen erinomainen yhtymä~ohta meillä että mainitunlaatuiset maamme itsenäisyyttä vaskaikilla, jotka olemme tänne 'kokoontuneet Suo- taran vehkeilijät olisi lähetettävä Venäjälle takaimen kansan asioita valvomaan. Meidän on syytä sin, mu:tta sen sijaan varottava koskemasta muitnyt vain muistaa erään kansanopettajan .antama.a ten maitten maahamme saapuneisiin kansalaisiin,
neuvoa, mitä on pidettävä muistissa, jos twhdotaan olivatpa ne sitten mielipiteeltään mimmoisra
hedelmällistä yhteistyötä saada aikaAn. Hän hyvänsä.
antoi sen neuvon, että meidän ei tule kiinnittää
Ed. M i e m v i s: Här har talats redan mycket
huomiotamme toisess'a oleviin heikikouksiin, vaan
siihen totuudenkipinään, siihen hyvään ja oikeaan, i denna fråga. Därför ville jag endast delgiva
mikä hänessä on ja se on sitten kootettava saada min egen stånd'punkt.
.Tag anser a tt landets regeri ng bör taga bestäan t
siksi voimaksi, joka meitä auttaa eteenpäin pyrkimaan. Viha, sitä on ennen kaikkea kartettava. avstånd från fltt krigsäventyr, ett infall utom
~{e olemme jokainen kuulleet, ehkäpä liiankin
lrandets gräns, vilket för oss kan leda till oberäkusein, että se, j.oka veljeänsä vihaa, on tuomioon neliga följder, kanhända 1krig. Däremot anser
vikapää. Ja se, jolka joutuu tuomionalaiseksi, jag att det är regeringens skyldighet att vidtaga
hän joutuu rangaistuksen kärsimään. Tässä ' de åtgärder, som trygga landets fred och skydda
maassa on lietsottu vihaa, ja me olemme viime oss mot den bo1lschevikiska förstöring, s:om :hotar
talvena saaneet kärsiä siitä niin äärettömän pal- oss från öster. J ag ho'J)pas att det är d·en nya
jon, ja viime kesänä. Vihaa on meidän siis kar- regeringens avsikt att fullföljra dessa mål och vill
tettava, jos tllihd·omme, ettemme joudu semmoisiin därför icke försvåra dess arbete.
kärsimyrksiin, missä olemme saaneet olla. Llllkatkaamme vihaa lietsomasta. Mutta vihaa lietsoPääministeri C a s t r e n: Herra Schaumanin
taan sillä, kun leimataan mitä alhaisimmaksi se lausunnon johdosta pyydän ilmoittaa, että vaikka
yritys, mihin nuorukaisemme ovat antautuneet, asian lähettäminen valiolkunta:an ei sinänsä tiedäja j'Oka on nYit tämän väJlikysymyksen aiheena. ' kään epäluotta:muslauseen antamista hallitukselle,
Vihaa kylvetään; kun käytetään mitä lou'kkaa- niin toivoo hamtus kuitenkin, että kysymys tävimpia sanoja niistä ryhmistä, jotka katsovat, että nään ratkaistaan päiväjärjestykseen siirtymällä.
tässä on menetelty korkeitten ja ylevien ihanteit- Hallitus on kysymyksen johdosta antanut selvän
ten perustana. Mutta koska keskustan ja oikeis- ja suoran vastauksen .in sen mie1esHi ei .mi·kään eri1
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tyinen valmistus asiassa tarvitsisi tulla kysymykseen.
Minä en tahdo tätä keskustelua enää jatkaa
enkä ryhdy va.staa;maan niihin syytöksiin, joita
uutta hallitusta vastaan nyt jo on ehditty tehdä.
Hallitushan ei ole vielä ollut tilaisuudessa tekemään .paljon hyvää eikä pahaa. Minä vain tahtoisin edustaja Kotos.elta kysyä, tarlmittiko hän,
rynnätessään hal'litusta ja sen toimintaa vastaan,
esim. sitä, että Valtioneuvosto on tänään päättänyt vapauttaa kaikki ne työväentalot, jotka vielä
ovat olleet takavarikon alaisina. Minä tahdon
lisätä, että tämän esityksen on ValtioneuvostoS>sa
tehnvt siihen kuuluva sotilashenkilö, joista samaisella herra Rotosella oli pelkkää moitittavaa
sanottavana.
!Statsminister C a s t r en: I anledning av herr
Schaumans uttalande ber jag att få meddela, att
ehuru en interpellations l"emiss till utskott icke i
och för sig innefattar ett misstroendevotum mot
regeringen, så hoppas regeringen dock, att föreliggande fråga i afton skall avgöras genom enkel
övergång till dagordningen. Regeringen har nämligen öppet och oförbehållsamt avgivit svar på den
frrumställda frågan, och förefaller det regeringen,
att icke någon beredning i ärendet vore av behovet
påkallad.
Ed. W u o '1 i j o k i: Koska minä arvaan, että
on unohtunut se lausunto, jonka edellinen pääministeri tältä paikalta antoi, niin pyydän muutaman \kohdan lukea siitä. Hän sanoo suoranaisena vastauksena välikysymykseen näin: ,Minun
on siis vastatta;va tehtyyn välikysymykseen, että
vapaaehtoisten joukkojen värväystä ja varustamista sellaista hyökkäysretkeä varten Venäjän
Karjalaa tai Pietaria vastaan, jommoista välikysymyksessä edellytetään suunnitelta•van, ei hallituksen tieten eikä suostumuksella tapahdu eikä
hallitus avusta joukkojen varustamista sellaista
retkeä varten" ja jatkaa jälempänä, että ,hallitus
~i nykyoloissa katsoi,si voivansa sallia järjestettyJen vapaa,ehtoisten suomalaisten joukkojen hyökätä radan yli". Ja että tässä ei väärinkäsitystä
tulisi, niin hän vielä edelleen puhuu ei aseitten
lähetyksestä tai muusta sellaisesta, vaan elintarpeitt-en lähetyksestä. Hän sanoo: ,Hallituksen
velvollisuus olisi, se on nykyisen hallituksen kats~ntoka'I_lta, antaa vapautetuille ruokavaroja ja
SiemenvilJaa ed~llyttäen, että saadaan takeita
siitä, että nämä vara't eivät joudu bolshevistiryös·
täjien saaliiksi."
Minulla on syytä otaksua, että silloinen pääministeri olikin tällä kannalla. Mitä olen yksi-

tyisesti kuullut, kuului hän persoonallisesti' olleen täUaista retkeä vastaan ja jonkun verran toimineenkin vavaaehtoisten joukkojen läihettämisen
estämiseksi. Mahdollis'flsti hän on vielä tänä väivänäkin sillä kannalla. En minä ihmettele sitä siis
että silloinen pääministeri vastasi ·näin, mutta
minä ihmettelen sitä, että siinä hallituksessa oli
nykyisen hallituksen jäseniä enemmistö, luullakseni 7 miestä, jotka siis silloin .olivat tä1lä kannalla kuin pääministeri vakuutti ja jotka muutamia rpäiviä myöhemmin, kun retki !pantiin toimeen,
olivat siis kutakuinkin päinvastaisella kannalla,
niirrkuin on 'kuulunut nykyisen pääministerin puheesta. Ja minä en vielä ihmettelisi sitäkään,
Yaikka hallitusmiehet olisivatkin näin muuttaneet
kantaansa - hallitushan nyt voi harjoittaa enemmän tai vähemmän konjunktuuripolitii'kkaa, mutta
minä ihmettelen eduskunnan a:H>rvarillista enemmis·töä joka nyt parin viikon kuluttua näikyy olevan ihan toisella kannalla. Jos muistamme sen
keskustelun, joka täällä ta-pahtui ensimäistä välikysymystä käsitellessä, niin se kävi Hivan toisenlaisessa äänihjissa kuin tällä kertaa, niin että minulla oli ilo konstat.eerata, ettei enää Suomen hallitus eikä eduskunta ole niin sotaisia kuin vuosi
sitten. Mutta minun täytyy nyt valitettavasti
todeta, että ;porvaristo on s'otainen, -paljon sotaisempi kuin mitä minä silloin kaikessa naivisuudessani luulin. En luule että on juuri monen maan
parlwmentissa tapahtunut sillä tavalla, että eduskunta parin viikon väliajaUa hyväksyy jotenkin
samallaiseen välikysymykseen kaksi jotenkin
vastakkaista hallituk!sen vastausta.
Muuten minä en voi olla mainitsematta saamastani vaikutelmasta tänä iltana. Minä olen ollut
poissa eduskunna.sta koik10 monta vuotta välillä
mutta mielipahakseni keskustelunivoo ei ainak.aan
ole noussut iällä ajalla. Minä en suinkaan ole
ollut mikään aar1mma1sen oikeiston ystävä,
mutta kyllä minä sittenkin kuulin paljon mieluummin herrojen Mechelinin, Vreden, DanielsonEalmarin ry. m. lausuntoja kuin sitä ääni'lajia,
jota täällä keskustassa nyt käytetään. Heidän
ministerinsä joka mielellään nous.ee siveellisyyden korkeaan saarnastuoliin, ·ei 1katso arvoaan
alentavaksi sanoa joka toisessa lauseessa, että
joku nimeltä mainittu edustaja ei ole rehellinen
mies, tai niinkuin edellisessä istunnossa: se ei ole
Suomen miehen puhetta. On tod·ella surulla todettava että meidän parlaJmenttaarinen elämämme ei ole päässyt tämän korkeammalle, ja erikoisella mielipahalla minä panen merkille että täällä
eräs •sangen huomattava keskustan edustaja -puhui
ryssistä, joka kuten tiedämme, on haukkumanimi. Sanottakoon se nyt kerta kailkkiaan julki
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tässä eduskunnassa, että olkoon kysymys mistä
kansasta tahansa, niin s-en haukkumanimeä on
arvotonta käyttää.
Ed. K o t o n e n: Herra pääministeri ihmetteli,
mitä pahaa tämä uusi hallitus olisi tehnyt, jotta
sille nyt annettaisiin epäluottarrnuslause. Minä
vastaan: Uusi hallitus on eduslkunnan selän takana, eduskunnan yllättäen ja sille perättömiä
tietoja toisen pääministerin kautta antoon sotkenut meidät sotaisiin selkkauksiin ja siinä pitäisi
olla yhdelle hallitukselle näin alkuasteella tilintekoa tarpeeksi.
En tahdo enkä jaksa vastata kaikkiin niihin
vääriin syytöksiin, joita erikoisesti minua vastaan
on varsinkin ~eskusta taholta, heidän sivistystasoaan kuvaavalla tavalla heitetty. Mutta kun
ed. Alkio pu'heessaan väitti, että minä olin arvostellut Suomen hallituksen politiikkaa Venäjän
vallankumouksesta alkaen, mutta jättänyt mainitsematta sosialistien osuuden tähän politiikkaan
ja että siten olin menetellyt epärehellisesti, niin
on minun mainittava, etten puhunut halaistua sanaa Suomen hallituksen politiikasta pitemmältä
ajalta kuin alkaen vuoden 1918 keväästä. Olisin
odottanut, että ministerin asemassa oleva henkilö ottaa tarkemmin selon tois·en lausunnosta,
ennenkuin lähtee häntä syyttämään epärehellisyydestä. (Ed. Hakkila: Ei pidä vaatia liikoja).
Ed. A. H. V i r k k u n e n: Me olemme nyt
taas keskustelleet Aunuksen kysymY'ksestä enemmän kuin kuusi tuntia, ja jollen väärin muis·ta,
niin jotenkin sama aika keskusteltiin siitä edellisenkin sam&a asiaa koskevan väl~kysymyksen
.iohdosta. Minä olen koettanut tätä keskustelua
kumpanakin iltana seurata jotenkin tarkkaavaisesti ja mielestäni on tuntunut omituiselta se erityinen sattuma, että sama;an aikaan, jolloin ikwpinaa
jälleen valmisteta;an ja jolloin noiden valmistnsten ilmisaaminen varsinkin Viipurissa on paljastanut päätään kohottavan punaisen terrorin kaikessa alastomuudessaan (Ed. Hakkila: Näyttäällä se rupeevan kutistumaan), meidän sosialistimme koettavat kynsin hampain saada estetyksi
kaiken avunannon Aunuksen kärsivälle kansalle
ja erityisesti ensimäistä välikysymystä seuranneessa 1keskustelussa pahottelivat sitä, että sotaväikeä kuljetettiin Itä-Suomeen ja koettivat tehdä
voitavansa koko tämän yrityksen tyhjäksitekemiseksi.
Minä en tahdo tästä tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä eikä minulla ole siihen oikeutta'kaan.
Erityise~ti tätä kantaa edusti ed. La:herma edellisellä kerraUa, ja nyt sitä on edustanut ed. Koto-

nen ja muutamat muutkin. Ed. Ryömä on lausunut, että sosialidemokraattisBlla ryhmällä ei ole
mitään yhteyttä näiden paljwstuneiden kapinanhankkeiden kanssa, ja minä uskon mielelläni, että
niin onkin laita. Mutta minä tahtoisin sanoa, että
jos täällä vielä ko}mas kerta tämä sama juttu otetaan esille ja esiinnytään samansuuntaisilla lausunnoilla kuin tällä kertaa, niin ei pidä ihmetellä,
jos ilmestyy niitä, joilla on toinen käsitys sosialidemokraattisen ryhmän rehellisistä aikomuksista. Tämä yhteens•attuma on, niinkuin sanoin,
sangen omituinen, mutta se jääköön sikseen.
Sekä herra Laherma edellisellä kerralla että
ed. Kotonen nyt ja muutamat muut ovat tehneet
kaikkensa selittääkseen, ettei bolshevikkejä saa
loukata, että niiden kanssa pitää asiat koettaa
järjestää rauhalli•sella tavalla. Kuinka, koska ja
missä tämä rauhallinen sovittelu bolsheviikkien
kanssa tapahtuisi sillä tavalla, että siitä Aunuksen kärsivälle kansalle saattaisi olla sen nykyisessä hädäs'Sä jotain hyötyä, se on jäänyt sekä
ed. Lah.ermalta että herra Rotoselta sanomatta.
Sen jälkeen 1kun Venäjän bolshievikkien johtavat
miehet todistettavasti asettuivat kannattamaan
Suomen punaista hirmuvaltaa, antoivat as·eet ja
määräsivät myös hetken, jolloin Suomessa kapina
oli alotettava minun tietääikseni meidän maamme
ei ole ollut bolshevikkien kanssa muussa tekemisessä kuin että se on karkoittanut sen viimeisetkin kätyrit rajan taakse. (Vasemmalta: Entä Berliinissä?) Muutrumia kerto;ia ovat niihin kuuluvat rosvojoukot myöhemminkin koettaneet tulla
Suomen rajan yli, mutta ne on ·karkoitettu takaisin. Bolsheviikkien vallan lopettaminen Aunuksessa ei ole mikään vieraalle aJueelle tehty valloitusre1Jki siinä mielessä kuin valloitusretkeä tavallisesti käsitetään. Samalla kun se tarkoittaa meidän hädässä olevien heimolaistemme avustamista,
se on toimenpide, joka turvaa Suomen itäis·tä rajaa, sillä niin kauan kuin Aunus on bolshevististen rosvojen käsissä, uhkaa Suomen rajaseudulla
alituinen vaara idästä päin. Vasta sitten Suomen
itäraja on turvattu, kun nuo hols'heviikkiset rauhanhäiritsijät on saa:tu karkoitetuksi rajan tarukse.
Sehän on selvää jokaiselle, joka twhtoo nähdä tämän asian sellaisena kuin se todellisuudessa on ..
Ja juuri siinä on minun YJmmärtääkseni se asiallinen aihe olojen 1kehittY'miselle siihen tilaan, missä
ne nyt mtJidän itäraja.llamme ovat, ja jonkalaista
järkisyytä ed. Voionmaa erityisesti kaipasi.
Ed. Kotonen ja viimeksi ed. W uolijoki ovat
väittäneet, että edellisen ja nykyisen pääministerin antamien Aunuksen retkeä koskevien tietojen
välillä on jyrkät ristiriidat. Minä puolestani en
voi nähdä näissä annetuissa tiedoissa muuta, joka
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ei kävisi yhteen, kuin sen, että entinen pääministeri kielsi, että hallitus olisi avustanut aseilla tai
ruokavaroilla Aunuksen retkeilijöitä. Tässä tiedonannossa ei käsittääkseni ole mitään oudoksuttavaa, sillä silloin ei vielä ollut vapa;aehtoisia
Aunukseen edes lähtenytkään. Olot ovat nyt
muuttuneet. Aunukseen ovat vapaa·ehtoiset nyt
menneet ja aja.neet sieltä bolshevikit jo suurimmasta osasta maata pois. .Ja minä pidän hyvänä
toimen"J)iteenä sitä, että hallitus, niinkuin pääministeri lausui, on antanut näille lähtijöille ruokavaroja ja aseita. Ta.hdon vielä huomauttaa sen
johdosta, että täällä edellisessä välikysymyksessä
annettua hallituksen selitystä on katsottava epätarka•ksi ja arvosteltu sitä sangen ankarasti, että
pääJminist~ri Ingman, niinkuin edustajat muistanevat, nim~nomaan vetosi eduskunnan puhemieheen ja esitti, että hänen mielestään olisi syytä
käsitellä asia suljetussa istunnossa. Ei suinkaan
hän tätä olisi ehdottanut muuten kuin siitä syystä,
että -hän silloin olisi voinut eduskunnalle puhua
avonaisemmin. esittää sen mitä hänen käsityksensä mukaan oli sanottava ja minkä hän ta:htoi
saattaa edustajain tietoon; mutta. my'öskin tahtoi
rajoittaa sanottavansa siihen, minkä hän katsoi,
isänmaan etua silloisessa tilanteessa vahingoittamatta, voivansa lausua avonaisessa istunnossa.
Ed. Kotonen näkyi sanoistaan päättäen yhä
vieläkin katsel·evan meidän matoista maailmaamme. tätä Suomen valtakuntaa ja sen hallitusta ja
ka:i:klkea, mitä siihen kuuluu, siltä korkealta siveelliseltä jalustalta, joka on hänelle ominainen.
Yhtä .ia toista hänen lausunnossaan voisi olla huomion arvoista, mutta kun minä en pysty häntä
noiihin siveellisiin korkeuksiin seuraamaan, ja kun
hän vielä nimenomaan lausui e11äilavänsä, onko
hänellä yhteisymmärryksen mahdollisuutta sellaisessa seurassa, kuin tämä kamari on, niin minä
en huoli hänen korkealentoisiin ajatuksiinsa sen
enempää kajota.
Ministeri A. l k i o: Ed. Kotosen äsken minulle
osoittamain sanojen johdosta pyydän vain sanoa
pari sanaa. Ed. Kotonen sanoi, ettei hän ollut
aJNostellut hallituksia muuta kuin vuoden 1918
keväästä. Minkätähden? Minkätähden ei ed. Kotonen arvostellut myöskin hallitusta 1917 vuoden
keväästä? Siitä syystä hän ei sitä tehnyt, että
hänen olisi silloin täytynyt etsiä 11erussyyt siihen, minkätähden 1918-vuoden hallitus tuli sellaiseksi kuin se tuli. Ja siinä on se kierous, jota
ed. Kotonen on sanonnassaan käyttänyt. SiJlä
sieltä asti on etsittävä syyt siihen, minkä tähden
hallituksen politi1kan on näinä vuosina nähtävästi
täytynyt olla sellaista kuin se on ollut. Ed. Ko-

tonen tietää varsin hyvin, että minä en ole ollut
sen politiikan takana. Joka ta11auksessa ed. Kotonen koko edellisessä lausunnossaan peitti ne
syyt, mitkä 1917 vuoden hallituksella oli si:iJhen,
että kehitys sittemmin on ollut sellainen kuin se
on ollut.
Ed. H c 1h a u m a n: Med anledning av hert
statsministerns uttalande, att regoeringen önska,r
enkel övevgång till dagordningoen i detta ärende,
och då jalg nör min del å andra sid,an önska.r fritruga .m~g från delaktiihet i ansvaret för de åtgärd.er, som redan vidtagits i karelska frågan och
ytterligare ev·entuellt kom.ma att vidit.a,gas, ber
jag få t.itlkännagiv,a, att jag för min del kommer att· avhålla mig från omröstning i frågan.
J ag vill tillägga att ja:g betrakta.r det som ett
dåligt omen för den ny.a regerirug.en, att den :00gär och erhåll.er fiörtroendevotum i samband med
.iust denna f.råga.
Ed. Vainio: Kuul~mani hallituks-en vastaus
tehtyyn välikysymykseen ei tyydytä minua enempää kuin muitakaan rauhaa rakastavia kansalaisia eli oik.eammin sanoen tämän maan työtä tekevää v:äesroä. Niihin tosiasiallisiin s·eikkoihin
näihden, jotka uhkaavat maalffime syöstä p,erikatoon hallituksen menettelyn johdosta ja jotka
näyttävät, kuin hallitukselta puuttuisi alkeellisimmat'kin puolueettomuus,käsitteet, olisi sangen
suotavaa, että nämä arvoisat hallituSiherrat jättäisivät paikkansa sellaisille miehil·l.e, jotka puolueettomuuden ymmärtävät .paremmin etenkin
näin kriitillisenä aikana.
Ed. He 1 o: Ed. Virkkusen .ia samoin ;pM"in
edellisen .puhujan lausunnon johdosta saan huo.mauttaa, että kun välikysely tehtiin, oltiin kyllä
enna'kolta tietoisia sitä, että lhallitus tulee vastauksessaan soittamaan isänmaallisia. säveleitä
aivan samalla ta.paa kuin esim. Venäjän hallitus
vetosi isä.nmaallisuut.een rY'htyess·ä:än taisrbeluun
Japania vastaan muutamien miljonäärien Mandshuriassa olevien metsien tähden. Mutta aivan
odottamattoman rpitkälle m-ennään häp.eämättömyydässä silloin, •kun koetetaan käyttää hyväksi
sitä naurettavaa ,kapinaa", joka, srkäli kuin tutkimukset jatkuvat, yhä 1pienenee, ja josta. ainakin
minä joudun yhä enemmän siihen käsityks·een,
et.tä se on oik.eiston tätä ti.laisuutta varten vartavasten provoseeraama.
Ministeri V en n o l a: Sen johdosta, että täällä
on kysytty, mitenkä ne hallituksen j•äsenet, jotka
ovat olleet edellisessä hallituksessa mukana, ovat
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voinet olla sen selityksen takana, minkä -edellinen
pääministeri Ingman täällä) antoi, sekä tänä iltana annetun selityksen takana, IJ)yydän saada tehdä muutaman huomautuksen.
,
Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä syystä, että
si.lloin, kun pääministeri' Ingman antoi selityksensä, haUitus vielä oli tähän vapaaehtoisten retkeen näihden kielteisellä kannalla. Viime kuukaudien puolivälissäJ, muistaakseni 1,8 päivänä,
/hallitus vielä kielsi kaikenlais,ten vapaaehtoisten
menon rajan yli. Tällaista lupaa oli hallitukselta monia kertoja pyydetty, mutta siihen ei hal"
litus - varovaisuussyistä nimenomaan - suostunut. Vasta sen jälkeen, kun hallituksen tietoon
tuli, että Aunuksen kansa itse oli noussut bolshevismia vastaan, antoi hallitus luvan .pi.enem"
.mille .ioukoiUe va:p.aaehtoisia mennä auttamaan
aunuks·elaisia. Tämä selittänee sen, että samat
henkilöt hallituksessa ovat voineet olla sen vastauksen takana, minkä edellin-en ,pääministeri on
.antanut, ja tämän nyt annetun vastauksen takana.
'Mitä taasen itse asiaan tulee, niin tahdon toistaa ja a.lleviivata erityises,ti sen 'Päiilministerin antaman selityksen, että hallitus ei ole tarkoittanut
avustaa minkäänlaista valloitusr.etkeä. Ol-en sitä
mieltä omasta. .puolestani ja sama mielilpide on
:aivan yleinen .ollut :hallitukse.ssakin, että Suomen
ei ole syytä millään rpakkokeinoilla eikä millään
valloituksilla koettaa liittää Karjalan kansaa itseensä. Jos Karjalan kansa itse ta.htoo Suom-een
va,paa.ehtoisen ä:änestyksen ja päätöksen jä:lkee:n
liittyä, niin se on toinen asia, ja minä luuhm, että
tässä kamarissa olemme yksimieliset siitä, että
me sitä tekoa mieli,hyvällä tervehdimme. Mutta
me tiedämme my·öskin, että Karjalan kansa ainakin tällä hetkellä kulkee omia t-eitään. Se on valinnut oman hallituksensa ja hoitaa asioitaan kykynsä mukaan. Miten vastaisuudessa tulee ta•paihtumaan en tiedä:, mutta pakk;okeino.ia ei tämä hal.1itus tule siinä suhtees,sa käyftämään.
Mitä siihen huomautukseen tul-ee, että hal.litus
olisi tahtonut johtaa Suomen sotaan, niin pyytäisin !huomauttaa, ·e'ttä niistä toimenpiteistä, joi\hin hallitus on ryihtynyt, kun se ei ole tahtonut
kieltää vapaaehtoisia menemästä avustamaan aunukselaisia, ei suinkaan käsityks.eni mukaan johdu sotaa. Jos niin olisi, niin olisi mY·Ös se seikka.
että Ruotsi avusti mei'f:,ä vapaussodassamme läh-etMimällä tmuutamia. rsatioj.a. 'miehiä: asestettnja
vapaaelhtoisia tänne, tämän teorian mukaan omiansa ollut aiheena Ruotsin sodalle Venäjää vastaan. Jos tämä teoria pitäisi ipaikkansa, olisi'
myÖs s.e seikka, että Tanska. on aivan hiljakkoin
lähettänyt muutamia satoja vapaaehtoisia .ia va-
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rustanut ne aseilla auttamaan Viroa, ollut omi' ansa aikaansaamaan sodan Tanskan ja Venäjän
välillä. Niin ei kuitenkaan ole asian laita ollut.
Olen sitä mieltä, että tämmöinen vavaaehtoisten'
· retki on käsitettävä ainoastaan avustukseksi ja
inhimillisesti suvaittava kaikkea sitä fbolshevikien harjoittamaa murhaa ja, ryöstöä ja hävitysta
vastaan, mikä Aunuksess1a on vallinnut ja joka
ry•östö ja murha ja omaisuuden ihävi'tys on ulot, tunut myös rajan tälle puol.elJe. Minua i·hmetyt' tää myös, että samalta taholta, jolta tahdotaan
niin ankarasti tuomita tä'tä avustamista, moiti, taan ha.llitusta siitä, että S·e on ohjannut wvustus, to'imensa tärhän suuntaan, mutta ei ole ryhtynyt
! hankikimaan Petshangoa Suomelle samanlaisella
toimenlpiteellä. Minä en näe tässä kannassa mmkäänlaista johdonmukaisuutta .
Ed. Koto ne n:
Rinnastaessaan Ruotsin
a vunannon SuomeUe .ia Tanskan avunannon ViroUe yhtäältä Suom-en' avunautoon Aunukse1le
toisaalta uno'htaa ministeri Vennola, että V enä.iän n.euvos.tolhallitus on tunnustanut niin hyvin
Suomen kuin Viron itsenäisyy'delll, mutta .ei Au, mlksen itsenäisyyttä, ja että nämä reri asiat eivat
· siis ollenkaan ole toisiinsa verrattavissa. Kun ed.
Virkkunen väitti, ettei Suom-en hallitus ole oHut
bolsh.evikien kanssa missään tekemisissä sen jälkeen kuin se a.ioi rosvolaumat, niinkutin hän nimitti, .pois Suomesta., niin ed. Virtkkunen nähtävästi un01bti, että Suomen silloinen !hallitus, juuri
häntä niin .lähellä ollut :IlaHitus, olii \I'akkaissa
neuvotteluissa keisarillisen Saksan hallituksen
välityksellä päälbolshevikien kanssa Berlinissä
viime kesänä. Ja kun ed. Virkkunen edelleen katsoi arvolleen sopivaksi ruveta rpuhumaan siveellisistä asioista, niin siihen minä .pyydän .vastata,
että uskallan milloin tahansa siinä •suhteessa ruveta kiJ.pailemaan ainakin herra Virkkusen
kanssa.
Ed. Helen i u s·-S ·e p p ä: l•ä:
Pääministeri'
on viimeisessä lausunnossaan myöntänyt, että vä. likysymy ks€n lähettäminen jdhonkin valiokun~
taan ei vielä tiedä e:päludttamuslauseen antamista
· hallitukselle. Niin täytyykin asian oHa, koska
ha1llituksella tietysti •On asianomaisessa. valiokunItassa enemmistö, jos kerran haHitukseHa on .eduskunnassn enemmistö, ja koska Valtiopäivääärjestyiksen mukaan eduskunta itse :päättää l®uUisesti
valiokunnan ehdohaman lausunnon sisärrlyksestä.
N1äin oUen tuntuu herra •pääministerin vaatimus,
. vaikka. s-e tosin esitettiiin toivomuks-en muodossa.,
joukunlaiselta pakotukseHa edustajia kohtaan.
Minäkin aioin äänestää välikysymyksen läJhettä1

1
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misen puolesta valiokuntaan, en suinkaan vielä·
sillä osdttaakseni epäluottamusta nykyiselle !hal-'
litukseHe tässä asiassa, vaan saadalkseni valiokunnan mietinnöstä: ~elä selvemmän vakaumuksen'
siitä\, että Suomen valtakunta ei ryhdy sotaan
Täyden vakaumuksen
rajojensa ulkopuolella.
saaminen tästä on minul:le nimittäin omantunnon
asia. Yksityisen edustajan ·ääni ei tietysti paljon iitse asiassa vaikuta. Mutta tuo .herra •pääministwin lausunto voi sisältää valitettavan prejudikaatin vastaisuuteen nähden. Pitäisihän kuitenkin välikysymyksen avulla voitaman selvittää
jotakin kysymystä, hankikia siitä: asiaHi.sia tietoja, ilman ettäJ asian lähettäminen v!llliokuntaan
tässä tarkotuksessa vielä tarvitsee merkitä tutkittavan toimenviteen hyv·äksymistä tai paheksumista. Mutt.a tämän tien herra vääministeriin
lausunto näyttää sulkevan, j.os siitä muodostuu
pre.iudikaatti. Ja s.e on mielestäni valitettava.
Minä myönnän mielelläni, että .ministeri Vennolan lausunto ja siinä esiintyneet vakuuttelut
ovat minulle l1elpottanoot ääntmi anta.llliista tässä
asiassa.
. Ed. W u ori maa: Ed. Wuolijoki pahoi·tteli,
että minä o~en kutsunut ryss~ä ryssiksi. Mutta:
onko s·e nyt tuntematonta ed. \Vuolijoelle, etta
.esim. ruotsalaiset •kutsuvat ryssiä ryssar ja englantilaiset kutsuvat niitä the russian .ia saksalaiset kutsuvat niitä di-e Russen ja. että ryssät kutsuvat itseänsä rus.kij. Onk'o siinä mitään loukkausta siis, jos lh.eitä kutsutaan sillä nimellä, milJ
Iä he itseään kutsuvat? Eik·öhän tämä .ed:. Vuo1i.ioen lausunto osota sitä erinomaisen h-ellää tunuet.ta, mikä hänenkin j.a ryssäin välillä y'häti on
olemassa?

sen, eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen".
Kutsun tätä :puhemiehen .ehdotukseksi.
Ke:B1kustelu päi vä;j.ärjes~y kseen
katsotaan 1päättynooksi.

siirtymisestä

P u ih e .m :ies: Puhemiehen esittrumää päiväjärjestyksoon siirtymismuotoa vastaan on ed. K<r
tonen ed. Leivon y. m. kannattamana .ehdottanut.
että asia lälhetettäisiin ulkoasiainvaliokuntaan.
Kutsun tätä ed. Kotosen elhdotuks.eksi.
Asiasta on siis äänestettävä.
Äänestys ja päätös:

Ken hyväksyy puhemiehen .ehdotuksen, aanestää ,.,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Kotosen ehdo-:
tus hyväiksytty.
Äänestyksessä annetaan 106 ,jaa-ääntä" Ja 80
,ei-ä·äntä."
Puhemies: Eduskunta on siis pälättäny~
hyväksyä puhemiehen ehdotuksen yksinkertaiseen päiv·äJ.iärjestyJkseen siirtymis-estä.
Asia on loppuun käsitelty .

P u ·h e m ies: Kun aika on mm pitkälle kulunut, lopet-etaan täysi-istunto. Si'tä ennen suoritettanee kUJitenkin päiväjärj.estykseen otettujen
,5) ja 6) asioitten pöydä:llepanot.

Pöydällepanot:
Ed. W u o 1 i joki: Minämi-elihyvällä totean,
että ed. Vuorimaa on käyttänyt ryssä-nimitystä
siis siinä merkityksessä:. että hän aina 1kutsuu venäläisiä ryssiksi. kun .me muut suomenkielen'
mukaisesti sanomm-e h<litä venäläisiksi, eikä
tarkoita sillä mitään pa:haa. Sen m[nä panen
mielihyvällä merkiille.
Keskustelu .iulis'tetaan päättyne.eksi.
Puhemies: Eeskust.elun ·kuluessa on ehdotettu, että asia lä!hetet1iäisiin ulko-asiainvaliokuntaan. Tämä kysymys otetaan 'huomioon, 1kun kysymys päiväjärjestykseen siå:rtymisestä otetaan
ratkaista:.vfl!ksi. Valtiopäiväjärjestyksen 3•2 §:n
mukaan esitän nyt eduskunnan .hyväksyttäväksi
}läiväjärj.es.tyksoon siirtymismuodon, jonka sanamuoto on seuraava: ,kuultuansa annetun selityk-

5) Ehdotuksen laiksi, jolla kumotaan määräykset
siitä, miten keisarikunnassa olevan tuomioistuimen
tuomio riita-asiassa on Suomessa
täytäntöönpantava,

l:>i.sältävän •hallituksen esityksel)c;iohdosta laadittu
lakivaliokunnan mietintö n:o 1 .esitellään: ja pannaan 1puhemiesneuvoston ehdotuksesta pöydäl1le
ensi :IJer.iaintain täysi-istuntoon.
6) Kertomus ,Suomalaisen Kirjallisuuden seuran
edistäruisrahaston toimikunnan" toiminnasta

esitellään ja .pannaan .pöydälle pu!h.em:iesneuvoston ehdotuksesta ensi :perjantain täysi-istunitvon.

